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Abstrakt 

Autor:  Petr Pilný 

Název práce:  

 Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po laterální luxaci pately 

Cíle práce:   

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat kazuistiku fyzioterapeutické péče 

pacientky po laterální luxaci pately, shrnutí teoretických poznatků, navrhnutí 

vhodné terapie a následné pozorování průběhu terapie a zhodnocení efektu 

terapie. 

Metody:   

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí, části obecné a části speciální. 

V obecné části jsou shrnuty teoretické poznatky z anatomie, kineziologie 

a biomechaniky kolenního kloubu. Dále se v této části nachází jednotlivá 

vyšetření kolenního kloubu a na ně navazující terapie. Speciální část obsahuje 

kazuistiku pacientky po operaci dle Madigana a atroskopii kolenního kloubu, 

průběh terapie a zhodnocení jejího efektu. 

Výsledky: 

Vlivem terapie došlo ke zlepšení zdravotního stavu pacientky, efekt terapie je 

znatelný obzvláště na stereotypu chůze, při kterém pacientka téměř kompletně 

odstranila vzniklé patologie a přestala používat pomůcky, a rozsahu pohybu 

do flexe v kolenním kloubu pacientky. Terapii lze nazvat úspěšnou. 

Závěr:  

Během terapie bylo dosaženo všech stanovených cílů a úspěšností terapie byla 

potvrzena účinnost použitých metod. 

Klíčová slova:  

kolenní kloub, patella, luxace pately, operace dle Madigana, artroskopie, 

fyzioterapie  



 

Abstract 

Author: Petr Pilný 

Title:  

 Case study of physiotherapy treatment of a patient after lateral patellar 

disclocation 

Aim:  

Aim of this bachelor’s thesis was to write up a report on a patient after latelar 

disclocation of the patella, summarizing theoretical knowledge, devising proper 

treatment, observing patient over the course of treatment and rating it’s 

efectivness.  

Methods:  

This bachelor’s thesis consists of two parts, a general part and a special part. 

The general part summarizes theoretical knowledge of anatomy, kinesiology 

and biomechanice of the knee joint. It also includes examinations of the knee 

joint and subsequent therapy. The special part consists of the case study 

of a patient after Madigan surgery and knee arthroscopy, course of treatment 

and evaluating it’s effect. 

Results: 

Due to the therapy, the patient’s medical state improved, the effect of the therapy 

is particularly recognizable in walking stereotype, in which the patient almost 

completely eliminated any formed pathologies and ceased using all walking aid, 

and in the range of movement of patient’s knee joint. Therapy is considered 

successful.  

Conclusion: 

All of the set goals were accomplished during the therapy and the therapy’s 

successfulness therefore proved efficiency of the used methods. 

Keywords:  

knee joint, patella, patellar luxation, Madigan surgery, arthroscopy, 

physiotherapy 



 

Seznam zkratek 

AGR  antigravitační relaxace 

BMI  body mass index (index tělesné hmotnosti) 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

FA  farmakologická anamnéza 

FH  francouzská hůl 

FTVS  fakulta tělesné výchovy a sporty 

GA  gynekologická anamnéza 

LCA  ligamentum cruciatum anterius (přední zkřížený vaz) 

LCL  ligamentum collaterale laterale (vnější postranní vaz) 

LCM  ligamentum collaterale mediale (vnitřní postranní vaz) 

LCP  ligamentum cruciatum posterius (zadní zkřížený vaz) 

LDK  levá dolní končetina 

LTV  léčebná tělesná výchova 

m.  musculus (sval) 

mm.  musculi (svaly) 

MTP  metatarzofalangový 

OA  osobní anamnéza 

PA  pracovní anamnéza 

PDK  pravá dolní končetina 

PIR  postizometrická relaxace 

P/L  pravá/levá 

PNF  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RA  rodinná anamnéza 

ROM  range of movement (rozsah pohybu) 



 

RTG   rentgen 

SA  sociální anamnéza 

SI  sakroiliakální (křížokyčelní) 

SIAS  spina iliaca anterior superior (přední horní trn kosti kyčelní) 

SIPS  spina iliaca posterior superior (zadní horní trn kosti kyčelní)  

SpA  sportovní anamnéza 

TEP  totální endoprotéza 

Th  thorakální (hrudní) 

ThL   thorako-lumbální  
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče 

o pacientku s diagnózou po operaci dle Madigana a artroskopii levého kolenního kloubu 

po laterální luxaci pately. Součástí této práce je seznámení s problematikou, navržení 

vhodné terapie a uplatnění vhodných vyšetřovacích a terapeutických metod a postupů. 

Obecná část této bakalářské práce se zaobírá teoretickými podklady pro danou 

diagnózu, zaměřující se na anatomii, kineziologii a biomechaniku kolenního kloubu 

a jeho přidružených struktur. V teoretické části jsou zmíněna vyšetření prokazující 

patologie a poškození kolenního kloubu a přidružených struktur, účastnících se 

na správné funkci kloubu.  

Speciální část je tvořena samotnou kazuistikou pacientky po laterální luxaci 

pately. Obsahuje vstupní a výstupní kineziologický rozbor a dále popis jednotlivých 

terapeutických jednotek. Součástí speciální části je také celkové zhodnocení efektu 

terapie. 

Tato bakalářská práce vznikla v rámci souvislé odborné praxe, která se 

uskutečnila v období od 7. 1. do 1. 2. 2019 v Centru léčby pohybového aparátu v Praze 

Vysočanech.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla. Na jeho stavbě se podílejí 

kosti, menisky, kloubní pouzdro, vazy a okolní svalový aparát. Jedná se o kloub 

složený, neboť se skládá z femuru, tibie a pately. Styčné plochy femuru a tibie 

mezi sebou oddělují kloubní menisky, které vyrovnávají jakoukoliv inkongruenci 

kloubních ploch a podporují správnou funkci a stabilitu kolenního kloubu. 

(Čihák, 2001; Dungl, 2014) 

Patelofemorální kloub 

I přes svou jednoduchou konstrukci patří mezi nejkomplikovanější klouby 

lidského těla. Jedná se o spojení mezi kloubní plochou pately a area intercondylaris 

femuru. Mezi lokální stabilizátory tohoto kloubu patří síly, kterými působí musculus 

quadriceps femoris, správná kompatibilita kloubních ploch a pasivní omezení pohybu 

díky okolním retinákulum a kloubnímu pouzdru. (Fox, 1993; Neumann, 2010) 

Tibiofemorální kloub 

Skládá se ze spojení velkých, konvexních kondylů femuru a menších, téměř 

plochých, kondylů tibie. Velké kloubní plochy kondylů femuru umožňují rozsáhlý 

pohyb v sagitální rovině v kolenním kloubu např. při běhu, při dřepu, při lezení 

a dalších aktivitách. Kloubní stabilitu tibiofemorálního kloubu zajišťuje svalová síla 

a bariéra tvořená svaly, ligamenty, kloubním pouzdrem, menisky a tělesnou váhou 

jedince. (Neumann, 2010) 

2.1.1 Statické (pasivní) stabilizátory kolenního kloubu 

Kolenní vazy 

Ligamentum collaterale mediale, LCM (vnitřní postranní vaz) 

Jedná se o primární stabilizátor abdukce bérce neboli vnitřní postranní vaz, 

účastnící se nadále na stabilizaci zevní rotace bérce a poskytují bariéru zevní rotaci 

bérce. Tento vaz je široký, plochý a skládá se z povrchové a hluboké části. (Dungl, 

2014) 

Povrchová část se skládá z paralelně jdoucích vláken o délce cca 10cm. 

Po jejich odstupu v místě mediální epikondylu femuru směřují povrchová vlákna 
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distálně a splývají s vlákny retinaculum patellae mediale a společně se upínají 

na medioproximální plochu tibie, posteriorně od pes anserinus. (Čihák, 2001; Dungl, 

2014; Neumann, 2010) 

Hluboká část se skládá z kratších a šikmějších vláken, nacházejících se 

posteriorně pod povrchovými vlákny. Tato vlákna se upínají na posteromediální plochu 

kloubního pouzdra, mediální meniskus a šlachu musculus semimembranosus. 

(Čihák, 2001; Dungl, 2014; Neumann, 2010) 

Při extenzi kolenního kloubu dochází k maximálnímu napětí vazu, při flexi 

dochází naopak k povolení. (Čihák, 2001; Dungl, 2014; Neumann, 2010) 

Ligamentum collaterale laterale, LCL (vnější postranní vaz) 

Jeho funkcí je primární stabilizace addukce bérce. Odstává od kloubního 

pouzdra a na úrovni kloubní štěrbiny se mezi vazem a kloubním pouzdrem nachází 

tukové vazivo s cévami, zásobujícími kolenní kloub. Vaz prochází šikmo shora zepředu 

dolů dozadu. Ve své distální třetině splývá s úponovou šlachou musculus biceps 

femoris. Při extenzi kolenního kloubu je LCL palpovatelné a zároveň při společné 

extenzi a zevní rotaci dochází k jeho maximálnímu napětí. Naopak při flexi a vnitřní 

rotaci kolenního kloubu vaz ochabuje. (Čihák, 2001; Dungl, 2014) 

Ligamentum cruciatum anterius, LCA (přední zkřížený vaz) 

Jedná se o vaz, který spojuje vnitřní plochu laterálního kondylu femuru s area 

intercondylaris anterior na tibii. Kolagenová vlákna LCA jsou do sebe zapletena 

a vytváří dva spirálovité svazky. Tyto svazky jsou označovány jako anteromediální 

a posterolaterální, podle místa jejich upínání. Napětí LCA se mění s flexí a extenzí 

kolenního kloubu. I přes to, že některá vlákna LCA zůstávají v napětí během celého 

pohybu v sagitální rovině, převážná většina vláken, mimo vlákna v posterolaterálním 

svazku, zvyšují své napětí v závislosti na velikosti extenze v kolenním kloubu. Společně 

s kloubním pouzdrem, částmi MCL a LCL a kolenními flexory tak při extenzi 

v kolenním kloubu dochází ke zvětšování napětí všech těchto složek a následné pomoci 

při stabilizaci kolenního kloubu, zvláště při zátěžových aktivitách. LCA má tudíž funkci 

primárního stabilizátoru posunu tibie ventrálně a dále se účastní na stabilizaci vnitřní 

rotace bérce. Ruptura LCA je až desetinásobně častější, oproti ruptuře LCP. 

Nejběžnějšími mechanismy zranění jsou násilná vnitřní rotace bérce přes bariéru 
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měkkých tkání a násilný laterální posun extendovaného kolenního kloubu. 

(Čihák, 2001; Gilroy, 2009; Neumann, 2010) 

Ligamentum cruciatum posterius LCP (zadní zkřížený vaz) 

Tento vaz je oproti LCA o trochu tlustší a spojuje zevní plochu vnitřního 

kondylu femuru společně s area intercondylaris posterior. LCP je složen ze dvou 

hlavních svazků, větší anteriorní svazek tvořící hlavní objem vazu, a menší posteriorní. 

Někteří autoři uvádějí až čtyři rozdílné svazky vláken. Při flexi kolenního kloubu 

dochází ke komplexnímu zatočení a následné změně jeho délky. Kvůli jeho nízké 

incidenci poranění oproti LCA, výzkum jeho specifické funkce oproti LCA zaostává. 

Jeho funkcí je stabilizace posunu tibie dorzálně.  (Čihák, 2001; Neumann, 2014) 

 

Obrázek č. 1 Statické stabilizátory kolenního kloubu (Netter, 2012) 
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Menisky 

Anatomie 

Jedná se o 2 vazivové chrupavky s poloměsičitým tvarem, nacházející se mezi 

kloubními plochami tibie a femuru a svým tvarem odpovídají kloubním plochám tibie. 

Na vnějších obvodech jsou vyšší a směrem k vnitřním obvodům se ztenčují. Upínají se 

do area intercondylaris anterior et posterior pomocí svých volných zakončení, 

takzvaných cípů. Vnější okraje menisků jsou spojeny s tibií a přiléhajícím kloubním 

pouzdrem pomocí meniskotibiálních vazů. Meniskotibiální vazy jsou však poměrně 

volné a umožňují meniskům při pohybu rotovat. Některé okolní svaly mají právě 

na meniskách své sekundární úpony. Například musculus quadriceps femoris 

a musculus semimembranosus se upínají na oba menisky, zatímco musculus popliteus 

se upíná pouze na laterálním menisku. Skrze tyto své úpony pomáhají stabilizaci 

menisků a jejich pozice. (Čihák, 2001; Neumann, 2010) 

Funkce 

Tvoří „mělká sedla“ pro femorální kondyly a pomáhá rovnoměrnému rozložení 

zátěže v tibiofemorálním kloubu. Mezi další funkce menisků patří stabilizace kloubu 

během pohybu, snižují tření mezi kloubními chrupavkami a poskytují kolennímu kloubu 

propriocepci. Kompresní síly působí při běžných pohybech na kolenní kloub 

až trojnásobkem váhy a při běžné chůzi do schodů se tato zátěž zvyšuje 

až na čtyřnásobek. Menisky zvyšují plochu kloubního kontaktu cca trojnásobně, tudíž 

výrazně přispívají ke snížení kompresní zátěže a snižují opotřebení kloubu. 

Nejčastějším mechanismem poranění menisků bývá náhlá extenze nebo rotace 

kolenního kloubu při fixované pozici DK. (Gilroy, 2009; Neumann, 2010) 

Kloubní pouzdro 

Jedná se o strukturu složenou ze dvou membrán. Synoviální membrána, 

připojující se ke vnějším okrajům kloubních ploch a kaudálním a kraniálním zevním 

okrajům menisků a fibrózní membrány, z části tvořené a zesílené okolními ligamenty 

okolních svalových skupin. (Drake, 2005) 

Synoviální membrána tvoří ve dvou oblastech okolo kondylů „kapsy“, snižující 

tření okolních povrchů při pohybu ligament přidružených kolennímu kloubu. 

(Drake, 2005) 
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Fibrózní membrána ohraničuje kloubní prostor a intercondylární areu. Mediálně 

je spojena s LCM a upíná se vnitřní plochou na mediálním menisku. Laterálně je vnější 

plocha membrány oddělena pomocí LCL od vnitřní plochy. Vnitřní plocha však není 

spojena s laterálním meniskem. Anteriorně se membrána upíná na okraje pately. 

Anterolaterálně je fibrózní membrána vyztužena pomocí ligamenta iliotibiálního traktu 

a posterolaterálně ligamentem musculus semimembranosus. (Drake, 2005) 

 Kloubní pouzdro a jemu přidružená ligamenta zastávají velice důležitou roli 

při stabilizaci kolenního kloubu. Při flexi v kolenním kloubu dochází k povolení napětí 

okolních pasivních struktur a k umožnění patologického anteriorního a posteriorního 

posunu a rotace tibie vůči femuru. Tyto pohyby však kloubní pouzdro společně 

s přidruženými ligamenty zabraňuje a tím přispívá ke stabilitě kolenního kloubu 

a k jeho ochraně v rizikových polohách. (Levangie, 2001) 

2.1.2 Dynamické (aktivní) stabilizátory kolenního kloubu 

Extenzorová skupina  

Musculus sartorius 

Jedná se o nejdelší sval v těle s tvarem stuhy o šířce 4-5cm, rotující zevně dolní 

končetinu a napomáhající flexi v kyčelním a kolenním kloubu. Musculus sartorius 

začíná krátkou šlachou na spina iliaca anterior superior a upíná se na pes anserinus 

na vnitřní plochu tibie pod mediální kondyl. Pes anserinus široká úponová šlacha, 

společná pro musculus sartorius, musculus gracilis a musculus semitendinosus. 

(Dylevský, 2009; Merkunová, 2008; Neumann, 2010) 

Musculus quadriceps femoris 

Mohutný sval, obalující téměř celou stehenní kost, složený ze čtyř hlav –

 musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus intermedius 

a musculus vastus lateralis, které se sbíhají v ligamentum patellae, připevněné k patele 

a upínající se na tuberositas tibiae. (Čihák, 2001; Merkunová 2008) 
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Musculus rectus femoris 

Je dlouhý vřetenovitý sval, jako jediný sval ze všech hlav musculus quadriceps 

femoris je dvoukloubový. Začíná jednou šlachou od spina iliaca anterior inferior 

a druhou od horního okraje acetabula. Společně s ostatními hlavami se spojují 

nad patelou a upínají se na patelu, jejíž přední plocha je zavzata do úponové šlachy 

musculus quadriceps femoris. Jeho funkcí je extenze kolenního kloubu a zároveň 

vykonává funkci pomocného flexoru kyčelního kloubu. (Dylevský, 2009; Neumann, 

2010) 

Musculus vastus medialis 

Vlákna musculus vastus medialis směřují dvěma směry a dělí se na distální 

(obliquus) a proximální část (longus). Jedna z jeho hlavních funkcí je dynamická 

stabilizace pately mediálně, na čemž se účastní převážně distální část svalu. Mediálním 

tahem zabraňuje laterální dislokaci pately. Proximální část svalu má za úkol extenzi 

kolenního kloubu. (Čihák, 2001; Neumann, 2010) 

Musculus vastus intermedialis 

Nejhlouběji uložená hlava musculus quadriceps femoris, zakrývá jej musculus 

rectus femoris. Část snopců se upíná přímo do kloubního pouzdra a tím eliminuje šanci 

uskřinutí svalu při pohybu. (Čihák, 2001; Dylevský, 2009) 

Musculus vastus lateralis 

Nejmohutnější a nejsilnější část musculus quadriceps femoris, spolu s musculus 

vastus medialis optimalizuje polohu pately. (Dylevský, 2009; Neumann, 2010) 

Flexorová skupina 

Musculus biceps femoris 

Dlouhý a vřetenovitý sval ležící na posteriorní a laterální straně stehna, složený 

z dvou hlav. Caput longum, začínající na tuber ischiadicum a caput breve odstupující 

od střední třetiny linea aspera. Obě hlavy se poté spojují a silnou šlachou se upínají 

na hlavičku fibuly. Caput longum je dvoukloubová sval, provádějící extenzi a addukci 

stehna. Obě hlavy provádějí flexi kolenního kloubu a při flexi kolenního kloubu zevně 

rotují bérce. (Dylevský, 2009) 
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Musculus semitendinosus 

Dlouhý vřetenitý sval, jehož distální část je celá tvořena šlachou. Stejně jako 

musculus biceps femoris má začátek na tuber ischiadicum a upíná se na pes anserinus. 

Jeho funkcí je stejně jako u biceps femoris extenze a addukce stehna, flexe kolenního 

kloubu ale při flektovaném kolenním kloubu zajišťuje vnitřní rotaci. (Dylevský, 2009) 

Musculus semimembranosus 

Dlouhý a objemný sval s blanitou počáteční šlachou. Stejně jako musculus 

biceps femoris a musculus semitendinosus začíná na tuber ischiadicum a za vnitřním 

kondylem femuru se rozpadá na tři části. Přední část se upíná na mediální kondyl tibie, 

střední část se připojuje do kloubního pouzdra kolenního kloubu a zadní část přechází 

do fascie musculus popliteus (Dylevský, 2009) 

Musculus popliteus 

Plochý sval trojúhelníkovitého tvaru, tvořící spodinu podkolenní jamky. Jeho 

začátek je na laterálním kondylu femuru, probíhá distomediálně na zadní stranu tibie 

nad linea musculi solei. Flektuje kolenní kloub a při flektovaném koleni musculus 

popliteus provádí vnitřní rotaci bérce. Jeho nejdůležitější funkcí je však „odemykání 

zámku“ kolenního kloubu, při natažení LCP dochází k jeho maximální aktivizaci 

a svým tahem LCP chrání proti poškození. (Dylevský, 2009) 

 

2.2 Anatomie pately 

Patella (čéška) je největší sezamskou kostí v lidském těle. Má zhruba 

trojúhelníkový tvar a její přední plocha, neboli facies anterior, je zavzata v úponové 

šlaše musculus quadriceps femoris. Facies articularis, neboli zadní plocha pately, má 

funkci kloubní plochy přiléhající k facies patellaris femoris. Jedná se o plochu mezi 

kondyly femuru, pokrytou vrstvou chrupavky, silné cca 4-5mm, která společně 

s patelou vytváří patelofemorální kloub. Tato chrupavka díky své síle pomáhá 

rovnoměrně rozkládat zátěž kladenou na patelofemorální kloub. Chrupavkovitá vrstva 

vybíhá uprostřed pately do vyvýšeného hřebene, od něhož jdou mediálně a laterálně 

konkavity, neboli takzvané fasety.  Laterální faseta, mediální faseta a na samotném 

mediálním okraji se nachází takzvaná „odd“ faseta. 

(Čihák, 2001; Dungl, 2014; Neumann, 2010) 
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2.3 Kineziologie kolenního kloubu 

Pohyb v kolenním kloubu probíhá ve dvou rovinách, umožňujících flexi 

a extenzi v rovině sagitální a při alespoň mírné flexi kolene vnitřní a vnější rotaci 

v rovině transverzální. Avšak tyto pohyby v drtivé většině situací probíhají společně 

s pohyby v ostatních kloubech dolní končetiny. (Neumann, 2010) 

2.3.1 Pohyb z flexe do extenze  

1) Rotační pohyby 

Jelikož jsou při plné extenzi rotace kvůli napětí vazů téměř nemožné, dochází 

při prvních 5°flexe k vnitřní rotaci tibie a uvolnění LCA a takzvanému „odemknutí 

kolene“. Pokud je dolní končetina fixována na podložce, dochází k vnější rotaci femuru 

a pokud je dolní končetina volná, dochází k vnitřní rotaci bérce. Se zvětšující se flexí 

dochází i ke zvětšení rotace, zejména při prvotních 30° flexe v kolenním kloubu. 

(Kolář, 2013) 

2) Valivý pohyb 

 Posun kondylů femuru po tibiálním plató, provádí flexi v kolenním kloubu 

po počáteční rotaci a je uskutečňován v meniskotibiálním kloubu, kde se kondyly 

femuru odvalují po plochách, které tvoří menisky společně s tibiálními plochami. 

(Kolář, 2013) 

3) Posuvný pohyb 

 Dochází k němu v konečné fázi flexe, kdy mění menisky kolem kondylů femuru 

svůj tvar a společně s kondyly vykonávají dorzální posun po tibii v meniskotibiálním 

kloubu. (Kolář, 2013) 

2.3.2 Pohyb z extenze do flexe  

Probíhá přesně opačně oproti pohybu z flexe do extenze. Dochází k prvotnímu 

posuvnému pohybu ventrálně, poté následuje valivý pohyb femuru po kondylech a celý 

pohyb je zakončen závěrečnou zevní rotací tibie, způsobující zamknutí kolenního 

kloubu. (Kolář, 2013) 
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2.3.3 Pohyby v kolenním kloubu 

Flexe a extenze 

Rozsah flexe a extenze se mění v průběhu života, závisí na stavu opotřebení 

kloubu, napětí okolních svalů, elasticitě tkání, věku a pohlaví jedince. Obecně je 

však rozsah pohybu zdravého kolenního kloubu do flexe 130-150° a do extenze zhruba 

5-10° přes 0° extenzi. Tento pohyb probíhá okolo frontální osy. (Neumann, 2010) 

Vnitřní a vnější rotace 

Rozsah vnitřní a vnější rotace se zvětšuje s flexí kolenního kloubu, při 90° flexi 

v kolenním kloubu je rozsah rotace cca 40-45°, kdy obecně vnější rotace předčívá 

vnitřní rotace v rozsahu cca 2:1. Naopak při plné extenzi v koleni je rozsah rotací 

v koleni prakticky nulový. Dojde k maximálnímu omezení rotačního pohybu kvůli 

napětí ligament, kloubního pouzdra a zvětšení dotýkající se plochy kostí v kloubu. 

(Neumann, 2010) 

Rotace v kolenním kloubu probíhá buď rotací femuru oproti tibii, nebo rotací 

tibie oproti femuru a udává se podle pozice tuberositas tibiae vůči femuru. Tudíž vnitřní 

rotace v kolenním kloubu může být způsobena buď samotnou vnitřní rotací bérce 

oproti femuru ve stacionární pozici, nebo zevní rotací femuru oproti stacionární tibii. 

(Neumann, 2010) 

Lombardův paradox 

Jedná se o kokontrakci musculus quadriceps femoris a flexorů kolenního kloubu 

při vzpřímení, např. ze sedu, kdy dochází k extenzi kolena pomocí musculus rectus 

femoris a musculi vasti a souběžné aktivaci flexorů kolenního kloubu, které by 

však měly podle zásady reciproční inervace naopak extenzi kolenního kloubu bránit. 

Obě svalové skupiny jsou dvoukloubové a pracují proti sobě, jelikož musculus rectus 

femoris extenduje kolenní kloub a flektuje kyčelní kloub a flexory kolenního kloubu 

kolenní kloub flektují a kyčelní kloub extendují. Nedochází však k vyrušení vzájemné 

funkce, naopak se jedná o velice důležitý stabilizační mechanismus, který je řízen 

centrálně a pokud dojde k jeho selhání, automaticky se kolenní klouby podlamují. 

(Véle, 2006) 
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2.4 Biomechanika kolenního kloubu 

Kolenní kloub je nejsložitějším a zároveň největším nosným kloubem v lidském 

těle a na moderní teorii jeho biomechaniky má značný podíl česká ortopedie. 

Tibiofemorální kloub zodpovídá za samotný pohyb v kolenním kloubu, zatímco 

patelofemorální kloub se stará o přenos svalové síly stehenních svalů. Při běžné chůzi 

může zátěž působící na tibiofemorální kloub dosáhnout až pětinásobku tělesné váhy, 

ačkoliv po většinu cyklu chůze dvou až čtyřnásobný vzhledem k tělesné váze. Kolenní 

kloub má čtyři stupně volnosti (Dungl, 2014; Palagastanga 2006): 

1. Flexe a extenze (svázaná s předozadním posunem) 

2. Předozadní posun, neboli roll back 

3. Abdukce a addukce 

4. Rotace 

V kolenním kloubu se odehrává několik menších pohybů najednou. Jedná se 

o kombinaci valivého a kluzného pohybu s předozadním posunem, na jehož průběhu se 

spoluúčastní tvary kloubních ploch a působení tahu vazů, zejména zkřížených. 

Kontaktní kloubní plochy femuru jsou uměle zvětšovány pomocí menisků. Samotný 

tvar kloubní plochy distálního femuru je velice komplikovaný a nejedná se o čistě 

kruhový tvar, nejbližší přirovnání je tvar výseče spirály, tvarově se blížící písmenu J. 

K tomuto tvaru se snaží přiblížit většina kloubních náhrad kolenního kloubu. 

(Dungl, 2014) 

Biomechanika femoropatelárního kloubu 

Tento kloub se podílí na ochraně prakticky všech nosných kloubů lidského těla, 

neboť se stará o absorbci tlakových sil působících na femur. Zabraňuje tudíž jejich 

přímému šíření do nosných kloubů lidského těla a přeměňuje je částečně na tahové síly 

v musculus quadriceps femoris a ligamentum patellae. Patella se stará o hladký skluz 

extenzorového aparátu kolenního kloubu po anteriorní ploše trochlea intercondylaris 

a při vzpřimování zvyšuje účinnost extenzorů kolenního kloubu při flekčním postavení.  

(Neumann, 2010; Véle, 2006) 

Biomechanika menisků 

Úděl menisků je ochrana kloubních ploch proti vzájemnému kontaktu 

a nadměrnému opotřebení. Zároveň však mají významnou roli při udržení stability 

kolenního kloubu. Periferní části jsou připojeny ke kloubnímu pouzdru a oproti 
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centrálním částem jsou více prokrveny a obsahují vyšší množství tukové tkáně. 

(Trnavský, 2006) 

Biomechanika kolenních vazů 

Dělení vazů kolenního kloubu dle jejich pozice a funkce: 

 Vazy zkřížené 

 Vazy kolaterální 

 Vazy patelární 

 Vazy mající souvislost s menisky 

 

Zkřížené vazy jsou jednou z nejdůležitějších složek kolenního kloubu 

zajištujících stabilitu a správný pohyb, hlavně jeho rotační složku, při které sdílí funkci 

s postranními vazy. Společně s posteriorní částí kloubního pouzdra brání hyperextenzi 

kolenního kloubu.  Synergistou předního zkříženého vazu jsou flexory kolenního 

kloubu, které při flexi způsobují dorzální posun tibie a tím přední zkřížený vaz chrání. 

Naopak synergistou zadního zkříženého vazu jsou extensory kolenního kloubu, 

provádějící ventrální posun tibie. (Trnavský, 2006) 

 

2.5 Vyšetření kolenního kloubu 

Anamnéza 

Ptáme se na příčinu a počátek obtíží a v případě, že příčinou je úraz, doptáváme 

se pacienta na detaily a podrobný mechanismus zranění. Zajímá nás, jestli bylo 

působení síly přímé či nepřímé, směr jejího působení a přibližná poloha pacienta 

při úrazu. U nepřímého působení síly se ptáme na typ násilí, které úraz zapříčinilo. 

Všechny tyto informace urychlí další vyšetření a usnadní lokalizaci poškozených 

struktur. Vyptáváme se na rychlost vzniku otoku, intenzitu bolesti, omezení hybnosti 

bezprostředně po úrazu a v případě staršího data úrazu i na průběh léčby či její 

komplikace. Zajímá nás konfigurace kolenního kloubu, pocity nestability po a přesná 

lokalizace bolesti bezprostředně po úrazu. Udává-li pacient omezení v kolenním kloubu 

netraumatické etiologie, zjišťujeme, zdali je tato limitace způsobena bolestí při pohybu 

či náhlým omezením rozsahu pohybu, které pacient musí překonat. Posoudíme celkové 

funkční omezení, které může postižení kolenního kloubu pacientovi způsobit. Dále nás 

zajímá, jestli pacient zvládá chůzi do schodů a ze schodů, jestli zvládá chůzi z kopce 

a do kopce, zda dokáže po delší dobu sedět v jedné poloze nebo mu statická poloha činí 
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problémy a nepohodlí nebo jestli má pacient po ránu problémy se ztuhlostí. Velmi 

významná je také souvislost pacientových obtíží s jeho věkem, pohlavím, konstitučním 

typem, typem převažující zátěže, zaměstnáním, zájmy a celkovou běžnou denní 

aktivitou pacienta. Dochází-li u pacienta k vyzařování bolesti, je nutné vědět přesnou 

lokalitu a směr bolesti. (Gross, 2009) 

Aspekce 

S aspekčním vyšetřením pacienta začínáme již při prvotním kontaktu. Sledujeme 

pacientovo pohybové chování, výraz obličeje a případné promítání bolesti do mimiky 

pacienta, úrovně funkční kapacity, celkové držení těla, charakter chůze a případné 

změny v pacientově chování při příchodu do ordinace. Dle výrazu v pacientově obličeji 

může vyšetřující odhadnout stupeň bolestivosti bez předchozího dotazování pacienta. 

Nemění-li se výraz obličeje pacienta při nevědomých pohybech, ale při cíleném dotazu 

pacient dává hlasitě a živě najevo svou bolest, lze získat objektivní náhled na situaci. 

Je důležité si všimnout, zdali je pacient schopen sedět s 90° flexí v kolenních kloubech, 

nebo zda dává přednost sedu s extendovanými kolenními klouby. Sledujeme stereotyp 

zvedání ze židle, při stoji kontrolujeme dosažení plné extenze v kolenním kloubu 

a rovnoměrné rozložení tělesné hmotnosti. Při těchto změnách polohy stále sledujeme 

výraz pacienta. Na pacientovi ve stoje hodnotíme osové postavení kolenního kloubu 

zepředu i zboku, valgózní či varózní postavení, nebo rekurvace kolenního kloubu. 

Valgozita kolenního kloubu zvětšuje velikost Q úhlu a může být jednou z příčin 

femoropatelárního syndromu. Ve stoje sledujeme také kyčelní klouby, neboť anteverze 

krčku femuru může zapříčinit dysfunkci femoropatelárního kloubu. Pokud je Q-úhel 

větší než 15°, je považován za predisponující faktor subluxace pately. Rovněž se tímto 

úhlem zvyšuje zátěž na LCM. Vyšetřujeme samozřejmě také postavení samotné pately 

a celého extenzního aparátu. Zaznamenáme taktéž barvu kůže v oblasti kolenního 

kloubu, přítomnost hematomů, jizev, otoků měkkých tkání a vždy porovnáváme obě 

strany. (Gross, 2009) 

Q-úhel 

Jedná se o úhel tvořený spojnicí mezi středem pately a spina iliaca anterior 

superior a spojnicí mezi středem pately a středem tuberositas tibiae. Tento úhel nám 

vypovídá o míře lateralizace pately. Hodnota Q-úhlu je za běžných okolností menší 
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u mužů. Je-li Q-úhel větší než 15°, dochází k ohrožení pately lateralizací a může 

docházet k projevu patologických stavů spojených s tímto přetížením. (Gross, 2009)  

 

 

Obrázek č. 2 Q-úhel (Brotzman, 1996) 

Palpace 

Palpační vyšetření začínáme vleže na zádech, neboť případné asymetrie 

kolenního kloubu lze nejlépe posoudit při plné extenzi. Kontakt s tkání je měkký, 

ale pevný, palpujeme 2., 3. a 4. prstem. Palpujeme otok kolenního kloubu a sledujeme, 

zdali je lokalizovaný nebo generalizovaný. Sledujeme oděrky a barevné změny, 

prosaky, mateřská znaménka, kontury kostí, reliéf svalů a jejich symetrii a teplotu kůže. 

Vyšetřujeme kožní povrch a všímáme si dystrofických změn, jako například snížené 

ochlupení až jeho ztráta nebo naopak zbytnění, snížení kožní teploty či naopak zvýšení, 

atd. Palpujeme kostěné struktury a jejich bolestivost, měkké tkáně a jejich napětí 

a případné kontraktury a napětí úponových šlach. Při palpaci pately testujeme její 

pohyblivost kraniokaudálně a mediolaterálně při extenzi kolenního kloubu. 
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Porovnáváme také postavení pately ve femorálním žlábku a palpujeme okraje kloubních 

ploch a fasety pately. (Dungl, 2014; Gross, 2009) 

Pasivní pohyby 

2.5.1 Vyšetření přídatných pohybů 

Trakce 

Výchozí poloha vleže na zádech, flexe v kyčelním kloubu cca 60° a flexe 

v kolenním kloubu cca 25°. Terapeut stojí na testované straně čelem k laterální ploše 

stehna a dlaní jedné ruky fixuje mediální plochu distální části stehna a ukazovákem 

stejné ruky palpuje oblast kloubní štěrbiny kolenního kloubu. Dolní končetina je opřená 

o tělo terapeuta. Druhá ruka uchopuje distální třetinu bérce proximálně nad hlezny 

a trakci v podélné ose bérce dochází k trakci ve femorotibiálním kloubu. (Gross, 2009) 

Ventrální posun tibie (přední zásuvkový test) 

Výchozí poloha vleže na zádech, kyčelní kloub ve flexi cca 45° a flexe 

v kolenním kloubu 90°. Terapeut sedí na straně vyšetřovaného kolene a stehnem 

přisedne přední část pacientovy nohy a zafixuje ji. Oběma rukama obejme horní část 

bérce a palce položí na kloubní štěrbinu. Provede ventrální posun tibie a vyčerpá možný 

rozsah kloubní vůle. Vyšetřuje se mobilita femorotibiálního kloubu a zároveň integrita 

LCA. Běžně se vyšetřuje v neutrálním postavení bérce, ale lze vyšetřovat i při vnitřní 

a zevní rotaci, pro ostestování rotační instability. (Gross, 2009; Rossi, 2011) 

Dorzální posun tibie (zádní zásuvkový test) 

Výchozí poloha vleže na zádech, kyčelní kloub ve flexi cca 45° a flexe 

v kolenním kloubu 90°. Terapeut sedí na straně vyšetřovaného kolene a stehnem 

přisedne přední část pacientovy nohy a zafixuje ji. Oběma rukama obejme horní část 

bérce a palce položí na kloubní štěrbinu. Provede dorzální posun tibie a vyčerpá možný 

rozsah kloubní vůle. Opět se vyšetřuje mobilita femorotibiálního kloubu a zároveň 

integrita LCP. (Gross, 2009; Rossi, 2011) 

Abdukční test 

Výchozí poloha vleže na zádech s nataženými DKK. Terapeut stojí na testované 

straně čelem k pacientovi. Jedna ruka pevně fixuje bérec k tělu terapeuta tak, 

že předloktí pevně fixuje bérec a prsty palpují oblast mediální kloubní štěrbiny.  Druhá 

ruka vytvoří vidlici, kterou terapeut fixuje z laterální strany distální část femuru. 
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Poté terapeut provede 30°flexe v kolenním kloubu a spodní roku provádí abdukci bérce. 

Dochází k otevírání mediální kloubní štěrbiny. Testujeme integritu LCM. 

(Gross, 2009; Rossi, 2011) 

Addukční test 

Výchozí poloha vleže na zádech s nataženými DKK. Terapeut stojí na testované 

straně čelem k pacientovi. Dochází k pohybu bérce do addukce, femur je fixován vidlici 

druhé ruky z mediální strany. Dochází k otevírání laterální kloubní štěrbiny. Testujeme 

integritu LCL. (Gross, 2009; Rossi 2011) 

Mediální posun tibie 

Výchozí poloha vleže na zádech, DKK natažené a bérce visí přes okraj stolu. 

Terapeut stojí proti testovanému kolennímu kloubu čelem k pacientovi, visící DK fixuje 

svými stehny. Dlaní jedné ruky fixuje mediální plochu distální části femuru těsně 

proximálně nad kloubní štěrbinou. Druhou rukou vytvoří vidlici a uchopí z laterální 

strany proximální část tibie těsně pod kloubní štěrbinou kolenního kloubu. Tato ruka 

poté provádí mediální posun tibie a vyšetřuje kloubní vůli femorotibiálního kloubu 

mediálně. (Gross, 2009) 

Laterální posun tibie 

Výchozí poloha vleže na zádech, DKK natažené a bérce visí přes okraj stolu. 

Terapeut stojí proti testovanému kolennímu kloubu čelem k pacientovi, visící DK fixuje 

svými stehny. Dlaní jedné ruky fixuje laterální plochu distální části femuru těsně 

proximálně nad kloubní štěrbinou. Druhou rukou vytvoří vidlici a uchopí z mediální 

strany proximální část tibie těsně pod kloubní štěrbinou kolenního kloubu. Tato ruka 

provádí laterální posun tibie a vyšetřuje kloubní vůli femorotibiálního kloubu laterálně. 

(Gross, 2009) 

Mobilizace pately 

Výchozí poloha vleže na zádech, pacient má mírně podložený kolenní kloub, 

aby nedocházelo k plné extenzi. Terapeut stojí na testované straně čelem k pacientovi. 

Palcem, ukazovákem a prostředníkem uchopí patelu a provádí distrakci od femuru 

směrem vzhůru. Při testování mediálního posunu přiloží terapeut na laterální okraj 

pately natažené palce a vykonává tlak mediálně. Při testování laterálního posunu 

přiložíme na mediální okraj pately ukazováky a vykonáváme posun laterálně. 
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Při testování kaudálního posunu pately se postavíme čelem k nohám pacienta a vidlicí 

jedné ruky obejmeme horní okraj pately a provádíme posun kaudálně. (Gross, 2009) 

 

2.5.2 Vyšetření stability a strukturální integrity 

Testy na anteromediální a anterolaterální instabilitu 

Lachmanův test  

Výchozí poloha pro Lachmanův test je vleže na zádech s 30° flexí v kolenním 

kloubu. Terapeut stojí na testované straně a dlaní jedné ruky fixuje ventrální plochu 

stehna těsně nad kolenním kloubem. Druhá ruka uchopí zespodu proximální třetinu 

bérce a provede ventrální posun tibie. V případě poškození LCA dochází ke zvětšenému 

ventrálnímu posunu tibie, ukončenému měkkým odporem. V případě intaktního LCA je 

posun malý a bariéra pevná. (Gross, 2009) 

Vyšetření subluxace laterálního kondylu tibie 

Záleží pouze na výchozí poloze kolenního kloubu, může být flexe i extenze. 

Při přechodu z flexe do extenze nebo naopak zaznamenává pacient škubnutí 

nebo přeskočení, dochází k tzv. giving way fenoménu. (Gross, 2009) 

Pivot shift test (MacIntosh test) 

Výchozí poloha vleže na zádech, testovaná DK extendována v kyčelním 

a kolenním kloubu. Terapeutova ruka uchopí chodidlo testované DK a provádí vnitřní 

rotaci a abdukci bérce. Druhá ruka je přiložena z laterální strany kolenního kloubu 

a provádí valgotizaci. Při poškození LCA vyvolává tento složený pohyb ventrální 

subluxaci laterálního kondylu tibie proti femuru. Terapeut pokračuje ve flexi 

v kolenním kloubu testované DK, ve 40° flexi dochází k náhlé repozici, hmatné 

i slyšitelné. (Gross, 2009; Rossi, 2011) 

Hughston test (Jerk test) 

Výchozí poloha vleže na zádech, testovaná DK extendována v kyčelním kloubu 

a flektována do 90° v kolenním kloubu. V této pozici terapeut provede současně vnitřní 

rotaci s abdukcí tibie a pokračuje do extenze v kolenním kloubu. Při přechodu z flexe 

do extenze v cca 25-30° flexi dochází k ventrální subluxaci laterálního kondylu tibie. 

Jedná se o pozitivní výsledek testu při ruptuře LCA. (Gross, 2009; Rossi, 2011) 
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Testy na posteromediální a posterolaterální instabilitu 

Obrácený Lachmanův test 

Výchozí poloha pro obrácený Lachmanův test je vleže na břiše s 30° flexí 

v kolenním kloubu. Terapeut stojí na testované straně a dlaní jedné ruky fixuje dorsální 

plochu stehna těsna nad kolenním kloubem. Druhá ruka uchopí zespodu proximální 

třetinu bérce a provede dorsální posun tibie. V případě poškození LCP dochází 

ke zvětšenému dorsálnímu posunu tibie, ukončenému měkkým odporem. V případě 

intaktního LCP je posun malý a bariéra pevná. (Gross, 2009) 

Posteromediální zásuvkový test 

Výchozí poloha vleže na zádech, testovaná DK opřena o podložku a flektována 

v kyčelním kloubu cca 45° a v kolenním kloubu cca 90°. Chodidlo směřuje zevně, 

což zapříčiní maximální zevní rotaci tibie cca 15°. Terapeut zasedne dorsum nohy 

pacienta a tím jeho DK zafixuje. Oběma rukama terapeut obejme proximální část tibie 

a palce položí na kloubní štěrbinu. Provede dorzální posun tibie a vyčerpá rozsah. 

V případě zvětšení zevní rotace a měkkého odporu dorzálního posunu prokazuje 

porušení LCP a LCL. (Hattam, 2016) 

Posterolaterální zásuvkový test 

Výchozí poloha vleže na zádech, testovaná DK opřena o podložku a flektována 

v kyčelním kloubu cca 45° a v kolenním kloubu cca 90°. Chodidlo směřuje zevně, 

což zapříčiní zevní rotaci tibie, maximálně cca 15°. Terapeut zasedne dorsum nohy 

pacienta a tím jeho DK zafixuje. Oběma rukama terapeut obejme proximální část tibie 

a palce položí na kloubní štěrbinu. Provede dorzální posun tibie a vyčerpá rozsah. 

V případě zvětšení zevní rotace a měkkého odporu dorzálního posunu prokazuje 

porušení LCP a LCL. (Hattam, 2016) 

Dial test 

Výchozí poloha vleže na zádech, testovaná DK abdukována tak, aby mohlo dojít 

k flexi kolenního kloubu dolů z lehátka. Pacient jednou rukou stabilizuje stehno 

pacienta, druhá ruka drží patu vyšetřované DK a předloktím nohu tlačí do dorzální 

flexe. Terapeut použije nohu v dorzoflexi jako páku, flektuje pacientovu DK do 30° 

v kolenním kloubu a snaží se dosáhnout maximální zevní rotace. To samé provede 

terapeut v 90° flexi v kolenním kloubu pacientovi DK. Poté srovná rozsah zevní rotace 
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s druhou DK. Za pozitivní se bere o více než 10° větší rozsah zevní rotace v kolenním 

kloubu při porovnání obou DKK. Značí nám instabilitu LCP a LCL. (Hattam, 2016) 

 

 Testy na poškození menisků 

Apleyho test 

Výchozí poloha vleže na břiše, testovaná DK v 90° flexi v kolenním kloubu. 

Terapeut fixuje stehno vyšetřované DK pomocí vlastního flektovaného kolene. Drží 

dorsum chodidla a hlezenní kloub vyšetřovaného DK pacienta a nejdříve provádí 

distrakci v ose tibie se zevní a vnitřní rotací. Poté terapeut provede kompresi v ose tibie 

se zevní a vnitřní rotací. Pozitivní bolestivost při distrakci značí poškození postranních 

vazů kolenního kloubu, pozitivní bolestivost při kompresi podává informace 

o poškození menisků. (Gross, 2010; Hattam, 2016) 

McMurray test 

Výchozí poloha vleže na zádech, testovaná DK v 90° flexi v kyčelním kloubu. 

Terapeut stojí čelem k pacientovi a ruka blíž k pacientově hlavě fixuje shora prsty 

patelu. Ukazováček a palec jdou po mediální a laterální kloubní štěrbině a při provádění 

testu palpují pocit přeskakování v kloubu. Druhá ruka terapeuta drží patu vyšetřované 

DK a provádí zevní a vnitřní rotaci bérce. Test je pozitivní při schopnosti vyvolání 

bolesti nebo pocitu přeskakování. (Hattam, 2016) 

Testy na patelofemorální kloub 

Apprehension test (Fairbankův test) 

Výchozí poloha vleže na zádech, kolenní kloub vyšetřované DK podložen, 

aby bylo dosaženo cca 30° flexi. Terapeut poté pokouší o pomalý a jemný laterální 

posun pately. V případě opakovaných luxací a dislokací pately se bude pacient bránit 

a vysloví obavy z pocitu luxace pately. Test je pozitivní při vyslovení obav a náhlé 

kontrakci musculus quadriceps femoris. (Gross, 2010; Hattam, 2016) 

McConnell test 

Výchozí poloha vsedě na kraji lehátka s bérci svěšenými dolů a zevní rotací 

femuru. Terapeut sedí naproti pacientovi a dává vyšetřované DK izometrický odpor 

na musculus quadriceps femoris v různých stupních flexe v kolenním kloubu 
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(0°, 30°, 60°, 90°, 120°). Test je pozitivní, pokud je v jakékoliv pozici kolenního kloubu 

vyvolána při izometrické kontrakci musculus quadriceps femoris bolest, která je 

mírnější při opakované izometrické kontrakci s tlačením pately mediálně. 

(Hattam, 2016) 

 

2.6 Patologické stavy pately 

2.6.1 Chondropatie pately 

Chondropatie= Neúrazová onemocnění chrupavky, zejména na podkladě 

stárnutí. Může však docházet k poškození chrupavky i z důvodu metabolických 

a revmatických chorob, popřípadě mechanicky, volným tělískem či rupturou menisku. 

(Gallo, 2011) 

Etiologie chondropatie pately je způsobena nejčastěji dysplázií 

patelofemorálního skloubení a jeho přetěžovaní při běžných pohybových aktivitách, 

při sportu, jakákoliv traumatická poškození a poruchy trofiky při cévních 

a hormonálních postiženích. (Gallo, 2011) 

Patologicko-anatomické dělení chondropatie rozděluje poškození na 3 stupně. 

(Gallo, 2011) 

1. Stupeň – snížená elasticita, změna barvy, tvorba záhybů 

2. Stupeň – povrchová tvorba ruptur v oblastech zasažených poškozením, 

uvolňování neživé organické hmoty 

3. Stupeň – poškození chrupavky až na subchondrální kost, preartrotický stav 

 

Artroskopické dělení degenerativních lézí chrupavky (Gallo, 2011) 

1. Stupeň – změknutí 

2. Stupeň – povrchové rozvláknění a ruptury 

3. Stupeň – hlubší ruptury a ulcerace 

4. Stupeň – hluboký defekt na subchondrální kost 

 

Subluxace pately 

Laterální subluxace 
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Patelární subluxace je často spojována s patelárním „tiltem“, neboli nakloněním. 

Subluxace bez patelárního naklonění je nejčastější u pacientů s generalizovanou kloubní 

laxicitou. Je také nutné vymezit rozdíl mezi subluxací a subluxabilitou. Patela, která se 

při běžném pohybu stahuje laterálně k trochlee, mimo svoji centrální pozici, 

je subluxovaná. V případě, že při běžném pohybu dochází k pohybu v centrální 

trochlee, avšak patela je abnormálně náchylná k posunu z trochley při krajních rotacích 

a polohách DK, jedná se o subluxabilitu. (Fox, 1993) 

Mediální subluxace 

V ojedinělých případech dochází u pacientů k mediální subluxaci pately, 

nejčastěji způsobené přílišným laterálním releasem retinákul, který je občas spojen 

i s kompletním odpojením hlavní šlachy musculus vastus lateralis. (Fox, 1993) 

 

2.6.2 Luxace pately 

Etiologie 

Důvodem luxace pately je buď trauma, popřípadě k luxaci pately dochází 

při vrozených dispozicích. Při úrazové etiologii je luxace pately nejčastěji způsobena 

při flexi, zevní rotaci a abdukci v kolenním kloubu nenastane dostatečná kontrakce 

musculus vastus medialis a zvýšené kontrakce musculus vastus lateralis. Tímto 

mechanismem dojde k ruptuře mediálního závěsného aparátu pately. (Gallo, 2011) 

K luxaci pately může také běžně dojít během zpomalování při pohybu, například 

při zpomalení z běhu do chůze. Dojde k částečnému vyjetí pately z trochlea 

intercondylaris, avšak nedochází k omezení mobility. V případě větší síly musculus 

vastus lateralis oproti musculus vastus medialis může docházet k dysbalanci v napětí 

a následném tahu pately z centrované pozice. Při této dysbalanci může také docházet 

k poškození laterálního kondylu femuru a samotné pately. (Walker, 2013) 

Nejčastěji se setkáváme s laterální formou luxace, popřípadě mediální. 

Avšak existují luxace vertikální, kolem longitudinální osy pately, o 45-90°, ve vzácných 

případech i 180°. Taktéž existují i luxace horizontální, kdy může dojít k přesunu báze 

pately do oblasti trochlea intercondylaris, způsobené odtržením musculus quadriceps 

femoris při násilné flexi kolenního kloubu. (Typovský, 1972) 
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Toto postižení se týká nejčastěji dívek ve věku 15-18 let a může způsobovat 

opakované subluxace a luxace. Častěji dochází k laterální luxaci pately, přičemž 

dochází k poškození mediálního závěsného aparátu. K mediální luxaci pately dochází 

vzácně a téměř výhradně k nim dochází působením direktního násilí ze zevní strany. 

Naopak příčiny laterálních luxací jsou téměř vždy zapříčiněny kongenitálními 

dispozicemi, ať už mezi ně patří valgozita kolenních kloubů, vysoký stav čéšky neboli 

patella alta, hyperextenční postavení kolenních kloubů, vrozená dysplazie pately 

či mělké prohloubení laterálního kondylu femuru. K opakovaným luxacím pately také 

často dochází u syndromu kloubní hyperlaxity. (Gallo, 2011) 

Diagnostika 

Nejpřesnější metodou objasnění stavu kloubních ploch a pozice pately je 

artroskopie, avšak akutní artroskopie se indikuje pouze při podezření na chondrální 

nebo osteochondrální zlomeninu. Běžně se používá RTG pro vyloučení přidružených 

zlomenin, v axiální projekci je taktéž důležité vyloučit chondrální nebo osteochondrální 

fraktury laterálního kondylu femuru a mediální fasety pately, v tomto ohledu je přínosné 

i CT vyšetření. (Gallo, 2011) 

Akutní luxace pately se však dá diagnostikovat většinou pouhou aspekcí, kdy lze 

pozorovat výraznou změnu kontury kolenního kloubu a blokádu pohybu v semiflekčním 

postavení. Může však dojít ke spontánní repozici, často ihned po úrazu. Proto je důležité 

palpační vyšetření mediálního okraje pately a okolních ligament. Ačkoliv kolenní kloub 

může být po úrazu stabilní, po dislokaci pately je vždy přítomná palpační bolestivost 

v této oblasti. (Bahr, 2005; Gallo, 2010) 

 

2.6.3 Konzervativní Léčba 

U většiny pacientů je při luxaci pately traumatem nutná repozice, ideálně 

v celkové anestezii a následná imobilizace kolenního kloubu na 4 až 6 týdnů. V určitých 

případech však dochází ke spontánní relokaci pately. Při opakovaných luxacích je 

indikováno operační řešení, jehož hlavním principem je medializace pately. 

(Fox, 1993; Gallo, 2010)  

Nedílnou součástí konzervativní léčby je samozřejmě také včasná a vhodná 

fyzioterapeutická péče. Primárním cílem fyzioterapeutické péče je snížení symptomů, 

zlepšení celkové síly a výdrže kloubu a návrat pacienta do maximálního možného 
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funkčního stavu. Obecně jsou doporučovány cvičení zaměřené na posílení musculus 

quadriceps femoris s důrazem na jeho mediální hlavu musculus vastus medialis. 

Při cvičení je důležitých hlavně posledních 30° extenze v kolenním kloubu, je tudíž 

nutné provádět pohyb do maximálního fyziologického rozsahu. (Fox, 1993; Judd, 2007) 

 

2.6.4 Operační léčba 

Otevřené operace spočívají v laterálním releasu, zkrácení mediálního závěsného 

aparátu a mediální transpozici tuberositas tibiae. V posledních letech má dobré výsledky 

taktéž artroskopicky asistovaná stabilizace pately, při které dochází k mediální 

kapsulorafii a laterálnímu releasu stabilizátorů pately. Je však důležité odlišit, 

zdali pacient měl patologickou pozici pately před úrazem, nebo jestli se jedná 

o dislokaci bez předchozí patologické změny pozice pately. V případě, že pacient neměl 

chronickou změnu polohy pately, laterální release retinákul by mohl mít místo 

pozitivního efektu naopak efekt negativní. (Dungl, 2014; Fox, 1993) 

Laterální release 

Technika, jejíž použití je zmiňováno již během konce 19. století. Zprvu se 

používala u pacienta po subluxacích a luxacích pately, avšak později se začala používat 

jako operační léčba pro všechny bolesti patelofemorálního kloubu. Dochází k přetětí 

části ligament, táhnoucích patelu laterálně a vyrovnání mediolaterálního tahu vazů 

pately. Napomáhá zlepšení patelární centrace. Může být prováděn buď otevřeně, 

nebo artroskopicky.  (Fox, 1993) 

Operace dle Madigana 

Tento výkon se často využívá u vrozené luxace pately. Jedná se o rekonstrukci 

na měkkých tkáních extenzního aparátu, spočívající v rozsáhlém uvolnění laterálních 

retinákul, mediální transpozici úponu ligamentum patellae, laterální transpozici 

mediálních retinakul a musculus vastus medialis obliquus. (Dungl, 2014)  

Artroskopie 

Endoskopická metoda, která z minimálního přístupu operatérovi umožňuje 

vizuální diagnostiku a operační řešení intraartikulárních zranění a různých dalších 

patologických stavů. (Dungl, 2014; Trnavský, 2006) 
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Mezi výhody artroskopie patří malá invazivita a s ní spojené snížení 

pooperačních komplikací, rychlý návrat do běžného pracovního života (sedavé 

zaměstnání téměř ihned, namáhavější práce do dvou až tří týdnů), minimální pooperační 

zánětlivé reakce, zdokonalení diagnostiky, nulový výskyt pooperačních sekundárních 

efektů a možnost provádět jednodušeji intraartikulární operace. 

(Dungl, 2014; Trnavský, 2006) 

Nevýhodami artroskopie jsou však vyšší pořizovací náklady potřebného 

vybavení, náročnost artroskopických výkonů pro operatéra a v ojedinělých případech 

může při nedostatečné péči o incize kůže docházet k infekci operačních ran, která je 

vzhledem k velikosti incizí hůře zjistitelná ve svých počátcích. 

(Dungl, 2014; Trnavský, 2006) 

Při artroskopii kolenního kloubu se standardně používá několik přístupů. 

Anterolaterální, anteromediální, posteromediální a suprapatelaterální. Skrze tyto 

přístupy a různé polohy kolenního kloubu během operace lze vyšetřit všechny důležité 

struktury. (Dungl, 2014) 

 

2.7 Fyzioterapie 

2.7.1 Předoperační péče 

 Fyzioterapie v předoperační péči se soustředí na snížení bolesti, zlepšení svalové 

aktivace a podpoření správné propriocepce. Mezi používané techniky a metody patří 

techniky měkkých tkání, obnovení kloubní vůle pately, hlavičky fibuly a trakce 

kolenního kloubu. Mezi nedílnou součást předoperační péče patří také stabilizace 

femoropatelárního skloubení pomocí ortézy nebo kinesiotapingu, relaxace musculus 

quadriceps femoris a individuální cvičení, soustřeďující se na zlepšení svalové aktivace, 

s důrazem rovnováhu mezi musculus vastus medialis a musculus vastus lateralis. 

Ke zlepšení svalové propriocepce se používají prvky senzomotorické stimulace. 

(Fox, 1993; Kolář, 2013) 
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2.7.2 Pooperační péče 

 K prvotní vertikalizaci pacienta dochází již během prvních dnů po operaci, 

k chůzi se užívá dvou francouzských holí a povolené zatížení operované DK udává 

operatér. Je také nutné brát v potaz, zdali pacient používá k chůzi ortézu nebo nikoliv. 

Dalšími důležitými úkoly bezprostřední pooperační péče je prevence tromboembolické 

nemoci, snižování pooperačního otoku DK, snížení bolestivosti, péče o jizvu a prevence 

jejího zatuhnutí, postupné zvyšování ROM za použití motodlahy a fyzioterapeutických 

metod, obnovení kloubní vůle drobných kloubů nohy a obnovení svalové síly musculus 

quadriceps femoris a musculus gluteus maximus pomocí izometrických cvičení, 

společně s izometrickým posilováním dle PNF na všechny svaly DKK a nácvikem 

správného stereotypu chůze o francouzských holích. Postupně můžeme do terapií 

zapojovat mobilizace v oblasti kolenního kloubu a kondiční cvičení na všechny svaly 

DKK. Důležitý je také nácvik správného stereotypu chůze po odložení francouzských 

holí. Mezi často doporučované aktivity pro dlouhodobý fyzioterapeutický plán patří 

jízda na kole a plavání, při kterém je však důležité kontrolovat pozici kolenního kloubu 

a vyvarovat se některým stylům plavání. (Fox, 1993; Kolář, 2013; Školníková, 2000) 

 

2.7.3 Fyzikální terapie 

Termoterapie a kryoterapie  

Mají krátkodobý analgetický účinek. Pozitivní termoterapie může pozitivně 

působit na svalové spazmy a tím snížit bolestivost při pohybu a zároveň zvýšit samotný 

rozsah pohybu, zatímco aplikace negativní termoterapie pomáhá s redukcí objemu 

otoků a lokálně snižuje bolest. Lze aplikovat až po dobu 30 minut, maximálně 

10x denně během prvních poúrazových či pooperačních dnů. 

(Poděbradský, 1998; Vařeka, 1994) 

Laseroterapie 

Jedná se o terapii paprskem monochromatického polarizovaného světelného 

záření. Laseroterapie se využívá hlavně díky svým biostimulačním účinkům, který 

spočívá v aktivaci tvorby kolagenu, novotvorby cév, regenerace poškozených tkání 

a zrání epitelu. Dále má účinek protizanětlivý, související s aktivací monocytů, 

makrofágů a zvýšenou fagocytózou a proliferací lymfocytů, a účinek analgetický, který 

je vysvětlován uvolněním endorfinů, protizánětlivým účinkem, stimulací resorpce 
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edému, umělým zvýšením prahu dráždění na cholinergních synapsích a následnou 

svalovou relaxací a zlepšením mikrocirkulace tkáně v okolí aplikace. Na subchronickou 

až chronickou jizvu lze aplikovat dávku o intenzitě 2.0 až 6.0 J/cm
2 

a vlnové délce 

780nm, používanou na zpevnění jizvy a ovlivnění reflexních změn měkkých tkání 

do hloubky cca 12mm. (Javůrek, 1995; Poděbradský, 1998) 

Magnetoterapie 

Je využívána pro svůj vazodilatační efekt, pro analgetický efekt, způsobený 

zvýšenou tvorbou endorfinů, potlačením zánětu a otoku a myorelaxací. Působí také 

pozitivně na urychlení regenerace tkání, zejména kostních a měkkých tkání. 

(Capko, 1998; Poděbradský, 1998) 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné praxe 

v Centru léčby pohybového aparátu na rehabilitačním oddělení v termínu od 7. ledna 

do 1. února 2019. V rámci této praxe jsem spolupracoval s pacientkou po laterální 

luxaci pately a následné artroskopii a operaci dle Madigana.  

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování průběhu terapeutických jednotek 

a teoretických poznatků pro danou diagnózu. Práce obsahuje část obecnou a část 

speciální. V obecné části jsou zpracovány teoretické poznatky a podklady pro danou 

diagnózu laterální luxace pately. Ve speciální části je zpracována kazuistika pacientky 

po laterální luxaci pately a následné operační léčbě. Na podkladu anamnézy a vstupního 

kineziologického rozboru byl navrhnut krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický 

plán. Na podkladu těchto fyzioterapeutických plánů byla navrhnuta terapie s ohledem 

na současný zdravotní stav pacientky. Závěr a zhodnocení terapeutického efektu byly 

provedeny na základě výstupního kineziologického rozboru. 

Vstupní a výstupní kineziologický rozbor, stejně jako terapeutické jednotky, 

probíhali po dobu 30-45 minut během dopoledne, dohromady desetkrát. Terapie byla 

prováděna na lehátku ve fyzioterapeutické ambulanci a ve společné tělocvičně v rámci 

rehabilitačního oddělení. Fyzioterapeutická ambulance byla vybavena polohovacím 

lehátkem a dalšími fyzioterapeutickými pomůckami, zatímco v tělocvičně byla 

k dispozici spousta cvičebním pomůcek v podobě balančních plošin a úsečí, 

gymnastických míčů, therabandů, overballů a cvičebních podložek. Při vyšetření 

a terapii byly použity následující pomůcky: krejčovský metr, kovový dvouramenný 

goniometr, neurologické kladívko, nášlapné váhy, molitanový míček s průměrem 7cm, 

overball, balanční plošina Posturomed, balanční polokoule BOSU, balanční čočka, 

theraband a posilovací popruh. 

Během terapie byly použity vyšetřovací a fyzioterapeutické metody, vyučované 

v průběhu bakalářského studia. Jednalo se o míčkování, techniky měkkých tkání, 

mobilizace kloubů, aktivní a pasivní pohyby, postizometrická relaxace s protažením, 

senzomotorická stimulace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace a posilování 

pomocí kondičních a analytických metod. 
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Tato práce byla realizována díky pacientčině podpisu informovaného souhlasu 

(formulář informovaného souhlasu viz příloha č. 2) 7. 1. 2019 a následného schválení 

Etickou komisí FTVS UK (viz příloha č. 1) 16. 1. 2019 pod jednacím číslem 020/2019. 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: J. Č., žena  

Ročník: 1988 

Hlavní diagnózy:  

M223 – Jiné poruchy čéšky 

St. p. operace dle Madigana + artroskopie kolenního kloubu 18/11/18 

Vedlejší diagnózy:  

E785 Hyperlipidemie 

RA:  

U prarodičů a matky se vyskytuje artróza, děda podstoupil TEP kyčle. Jiných 

dědičných nebo genetických onemocnění si pacientka není vědoma. 

OA:  

Dřívější onemocnění:  

Pacientka prodělala v dětství běžné dětské nemoci, během života udává 

několikanásobně subluxace pately bilaterálně (3x během života, cca v roce 2010, 

2015 a 2017), několikanásobné distorze hlezenního kloubu bilaterálně a  fraktury 

hlezenního kloubu bilaterálně, fraktura hlezenního kloubu bilaterálně. 

Nynější onemocnění:  

Pacientka po laterální luxaci levé pately při pádu 17. 3. 2018, od té doby snížená 

fyzická aktivita, měla doporučeno nosit ortézu po dobu 6 týdnů při zvýšené 

fyzické aktivitě, pacientce byla diagnostikována vrozená dysplazie pately 3. st, 

indikována k operaci 18. 11. 2018, byla provedena operace dle Madigana 

+  artroskopie L pately z důvodu stabilizace a eliminace jakýchkoliv budoucích 

případů subluxace či luxace pately u pacientky, po operaci bylo pacientce 

doporučeno nosit ortézu po dobu 5 týdnů, byla cca 3x provedena punkce krve 

z kolenního kloubu, bez klidové bolestivosti. 
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GA:  

Perioda pravidelná, užívá hormonální antikoncepci, porody i potraty neguje. 

FA:  

Hormonální antikoncepce, analgetika (užívá pouze při běžných bolestech). 

AA:  

Neguje. 

Abusus:  

nekouří, alkohol příležitostně (cca 1x do měsíce), kávu nepije. 

SA:  

V době úrazu v bytovém domě bez výtahu, dnes v rodinném domě,  před domem 

má 6 nepravidelných schodů, které zvládá vyjít nahoru i sejít dolů, bydlí 

s přítelem. 

PA:  

Pacientka zaměstnána u neziskové organizace, sedavé zaměstnání (8h denně). 

SpA:  

Pacientka dříve dělala zumbu, aerobic a pilates, cca před 7 lety, 2x týdně, 

po dobu 2 let, dnes již aktivně nesportuje. 

Předchozí rehabilitace:  

Neguje. 

Indikace k rehabilitaci:  

Začít rehabilitaci zaměřenou na obnovu hybnosti v L kolenním kloubu 

a znovunavrácení práceschopnosti a mobility pacientky. 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Status praesens 

Objektivní:  

Pacientka po operaci dle Madigana a artroskopie kolene, kulhá, k chůzi 

využívá jednu francouzskou berli, zvládne chůzi i stoj bez FH, berli používá pouze 

při delších vzdálenostech z důvodu nejistoty na kluzkém a nerovném terénu, při chůzi 

bez FH je vidět určitá nejistota při došlapu na LDK. 

Subjektivní: 

Pacientka se cítí dobře, stěžuje si na „ztuhlost“ kolene, bez bolesti 0/10  

(0 – žádná bolest, 10 – k nevydržení) 

Výška: 162cm 

Váha: 113kg 

BMI: 43,06 – Velmi vysoká nadváha 

 

Vyšetření stoje aspekcí 

a) Zepředu: Pacientka stojí bez pomůcek, širší stojná báze, o vzdálenosti cca 

jednoho a půl chodidla, nižší podélná nožní klenba bilaterálně, mírné valgózní 

postavení v hlezenních kloubech, valgózní postavení kolen, patela na obou 

stranách tažena mediálně, pánev mírně sešikmená vlevo, pravý 

thorakobrachiální trojúhelník větší, mírný úklon hlavy vpravo. 

b)  Z boku: Pacientka přenáší váhu na špičky, dochází k mírnému náklonu vpřed, 

kolenní kloub bilaterálně v hyperextenzi, cca 5-10°, pánev v patologickém 

anteverzním postavení, ochablá břišní stěna, protrakce ramen, předsunuté držení 

hlavy. 

c) Zezadu: Pravá pata valgózní, symetrická kontura lýtkového svalstva, 

podkolenní rýha výraznější vlevo, výraznější kontura stehenního svalstva PDK, 

ochablé gluteální svalstvo bilaterálně, sešikmení pánve vlevo, znatelně zvýšené 

napětí paravertebrálních svalů v oblastí L a přechodu ThL páteře bilaterálně, 

ochablé dolní fixátory lopatek bilaterálně, odstávající dolní úhel lopatky 

bilaterálně. 
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Vyšetření pánve 

Pravá crista iliaca výš oproti levé, pravá SIAS výše oproti levé SIAS, pravá SIPS 

výše oproti levé SIPS, patologické anteverzní postavení pánve. 

Spine sign: 

Při pokrčení PDK nedochází ke zvětšení vzdálenosti mezi SIPS a L5, na levé 

straně dochází k pozvolnému zvětšování vzdálenosti mezi SIPS a L5, vpravo Spine sign 

pozitivní, vlevo negativní. 

Fenomén předbíhání: 

Při aktivní anteflexi trupu nedochází na pravé straně ke změně pozice SIPS, 

na levé straně dochází k pozvolnému předbíhání pravé SIPS, vlevo fenomén předbíhání 

negativní, vpravo pozitivní. 

Modifikace stoje 

Rhombergův stoj 

1. Stupeň  - Stoj o přirozené bázi, bez patologických nálezů 

2. Stupeň  - Stoj spojný, bez patologických nálezů 

3. Stupeň  - Stoj spojný se zavřenýma očima, mírná nestabilita, flexe prstců 

 

Stoj na dvou vahách 

Anatomická váha: 113kg 

P 63kg (~55.8%) 

L 50kg (~44.2%) 

Rozdíl je 11,6%, tudíž se u pacientky jedná o patologický nález rozložení váhy. 

Stoj na jedné noze 

Stoj na pravé noze nestabilní, dochází k úklonu trupu střídavě na levou a pravou 

stranu se snahou o vyrovnání stability a následné ztrátě rovnováhy. 

Stoj na levé noze je nestabilní, dochází k hyperextenzi v koleni a následnému 

zamknutí kolenního kloubu. 
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Trendelenburgova zkouška: 

Pravá noha: 

Nelze vyšetřit, pacientka není schopna 90° flexe v koleni na LDK. 

Levá noha: 

Oslabený laterální svalový korzet pánve, lze pozorovat posun pánve. 

 

Dynamické vyšetření stoje 

Anteflexe: Omezení rozvoj L páteře a horní Th páteře, pacientka nedá prsty na zem. 

Retroflexe: Dochází k extenzi v bederní a dolní hrudní páteři, střední a horní hrudní 

páteř se nerozvijí. 

Lateroflexe:  

Vpravo: Dochází k rozvíjení páteře do lateroflexe v oblasti ThL přechodu 

a dolní Th páteře. 

Vlevo: Samotnému úklonu předchází posun pánve vpravo, dochází k rozvíjení 

páteře do lateroflexe v oblasti ThL přechodu a dolní Th páteře. 

 

Vyšetření chůze 

Chůze prostá: 

Pacientka při chůzi bez berle mírně kulhá, je patrné odlehčení levé nohy, 

nedochází k plnému odvalu chodidel, na levé noze výraznější, při došlapu dopadá celou 

plochou chodidla najednou, chybí odraz od palce, opírá se o vnitřní stranu chodidla. 

U pacientky je znatelný proximální typ chůze, dolní končetinu v koleni téměř 

neflektuje, veškerý pohyb vychází z kyčle. Lze pozorovat cirkumdukční chůzi LDK, 

po upozornění je pacientka schopna cirkumdukční chůzi korigovat.  

Chůze modifikovaná: 

Chůze v podřepu: Pacientka není schopna provést tento typ chůze z důvodu 

nedostatečné síly musculus quadriceps femoris a nedostatečné flexe L kolenního 

kloubu. 
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Chůze pozpátku: Znatelné omezený pohyb kyčelního kloubu do extenze, pohyb 

vychází hlavně z kolenních kloubů, nejistota pacientky při přenosu váhy na LDK. 

Chůze po špičkách: Nestabilní, pacientka po pár krocích neudrží LDK na špičce. 

Chůze po patách: Nestabilní, pacientka po pár krocích neudrží LDK na patě. 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Stereotyp extenze v kyčli (poloha vleže na břiše): 

PDK: Pohyb začíná v oblasti ischiocrurálního svalstva, až poté lze pozorovat 

aktivitu gluteálního svalstva, následují paravertebrální svaly LS oblasti kontralaterálně, 

poté homolaterálně, následně paravertebrální svaly v Th přechodu kontralaterálně a poté 

homolaterálně. 

LDK: Pohyb začíná taktéž aktivitou ischiocrurálního svalstva a až poté 

se zapojuje gluteální svalstvo, aktivita paravertebrálních svalů stejná jako u PDK. 

Stereotyp abdukce v kyčli (vleže na boku nevyšetřované DK): 

PDK: U pacientky se projevuje tensorový mechanismus abdukce v kyčli, špička 

chodidla míří ke stropu. 

LDK: Fyziologické provedení. 

Stereotyp flexe trupu (vleže na zádech): 

Pacientka není schopna flexe trupu ani patologickým způsobem, při kterém 

funkci přebere musculus iliopsoas. 

Stereotyp dechové vlny 

U pacientky lze sledovat paradoxní dýchání, při kterém se při nádechu zvedá 

hrudník a sternum se pohybuje ventrálně, oblast břicha se při nádechu propadá. 

Testy hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Brániční test:  

Pacientka vsedě s napřímenou páteří, snaha o udržení hrudníku v kaudálním 

(výdechovém) postavení, terapeut palpuje laterálně pod dolními žebry a mírně tlačí 

proti laterální skupině břišních svalů.  
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Provedení:  

Pacientka má potíže vykonávat při nádechu odpor proti rukám terapeuta, 

položených laterálně pod dolními žebry. 

Test nitrobřišního tlaku:  

Pacientka vsedě s napřímenou páteří, v oblasti mediálně od spina iliaca anterior 

superior palpujeme aktivitu břišní stěny proti odporu prstů terapeuta. 

Provedení:  

U pacientky je palpovatelná prominence musculus rectus abdominis, dochází 

k minimální aktivitě laterálních břišních svalů. 

 

Goniometrické vyšetření – SFTR metoda dle Jandy 

Hodnoty jsou uváděny ve stupních [°] 

SFTR – Pasivně 

 

 

 

 

 

Kyčelní kloub L P 

S 10 – 0 – 70 20 – 0 – 80 

F 30 – 0 – 15 30 – 0 – 15 

R90 30 – 0 – 10 30 – 0 – 15 

Kolenní kloub   

S 10 – 0 - 55 10 – 0 - 130 

Hlezenní kloub   

S 20 – 0 – 30 20 – 0 – 40 

R 15 – 0 – 30 15 – 0 – 35 

Tabulka č. 1 Goniometrické vyšetření kloubů dolních končetin pasivně – vstupní vyšetření 
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SFTR – Aktivně   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropometrické vyšetření 

Délky dolních končetin L P 

Funkční 81cm 81cm 

Anatomická 76cm 76cm 

Stehno 43cm 43cm 

Bérec 38cm 38cm 

Noha 23cm 23cm 

Tabulka č. 3 Antropometrické vyšetření délek dolních končetin – vstupní vyšetření 

 

 

 

 

 

Kyčelní kloub L P 

S 10 – 0 – 45 20 – 0 – 65 

F 15 – 0 – 10 20 – 0 – 15 

R90 15 – 0 – 10 20 – 0 – 10 

Kolenní kloub   

S 10 – 0 - 50 10 – 0 - 110 

Hlezenní kloub   

S 20 – 0 – 25 20 – 0 – 35 

R 10 – 0 – 20 10 – 0 – 30 

Tabulka č. 2 Goniometrické vyšetření kloubů dolních končetin aktivně – vstupní vyšetření 
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Obvody dolních končetin L P 

Stehno (15 cm nad patelou) 66cm 67,5cm 

Stehno (nad kolenním kloubem) 53cm 52cm 

Koleno (přes patelu) 44cm 48cm 

Tuberositas tibiae 42cm 43,5cm 

Lýtko  44cm 44cm 

Hlezenní kloub 27cm 27cm 

Nárt a pata 28cm 28cm 

Přes hlavičky metatarzů 19cm 19cm 

Tabulka č. 4 Antropometrické vyšetření obvodů dolních končetin – vstupní vyšetření 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Svalová skupina L P 

m. rectus abdominis 3 

m. erector spinae + m. quadratus lumborum 4 

m. psoas major + m. iliacus 3- 4 

m. quadriceps femoris 2+ 4 

m. gluteus maximus 3 3+ 

m. gluteus medius, minimus 3+ 3+ 

m. biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 3+ 4- 

m. adductor magnus, longus, brevis 3 3+ 

m. tibialis anterior 3+ 4 

m. tibialis posterior 3+ 4 

mm. peronei 4 4 

m. soleus 4 4 

m. gastrocnemius 4 4 

Tabulka č. 5 Vyšetření svalové síly dle svalového testu - vstupní vyšetření 
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Neurologické vyšetření dle Opavského 

Šlachookosticové reflexy DK 

 Patelární reflex   L –  vybaven P -  vybaven 

 Reflex Achillovy šlachy  L -  vybaven  P -  vybaven 

 Medioplantární reflex  L -  vybaven P -  vybaven 

 

Čití  

 Pacientka na obou DKK ve všech dermatomech cítí stejně, pouze v místě jizvy 

na koleni uvádí hyperstézii. 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

(0 – nejde o zkrácení / 1 – malé zkrácení / 2 – velké zkrácení) 

Testovaný sval/svalová skupina L P 

m. erector spinae  2 

m. quadratus lumborum 2 2 

m. iliopsoas 2 2 

m. rectus femoris 2 1 

m. tensor fasciae latae 2 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 2 1 

m. piriformis 2 1 

m. soleus 1 1 

m. gastrocnemius 1 1 

Tabulka č. 6 Vyšetření zkrácených svalů - vstupní vyšetření 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Jizva:  

Jizva ve ventrální oblasti L kolenního kloubu, cca 8cm dlouhá, zhojená, mírně 

zatuhlá, palpačně bolestivá (4/10), v oblasti jizvy pacientka udává zvýšenou citlivost 

a hypertrichózu. 

Vyšetření kůže:  

Vyšetření provedeno vleže na břiše a vleže na zádech s pokrčenými DKK, 

v oblasti zad po provedení dermografické zkoušce došlo k začervenání v oblasti bederní 

a hrudní páteře, posunlivost kůže v oblasti zad bez omezení, posunlivost kůže DKK 

bez omezení mimo oblast kolenního kloubu LDK, zde je kůže proteplená a mírně lesklá 

z důvodu mírného otoku. 

Vyšetření podkoží:  

Vyšetření bylo provedeno vleže na břiše pomocí Kiblerovy řasy, omezená 

posunlivost podkoží v oblasti bederní a hrudní páteře, podkoží na oblasti DKK volné 

mimo oblast jizvy a úponu musculus vastus medialis obliquus na LDK, kde je omezená 

posunlivost. 

Vyšetření fascií:  

Vyšetření bylo provedeno vleže na břiše, bariéra při protažení dorzolumbální 

a thorakodorzální fascie kaudálně i kraniálně, fascie LDK s patologickou bariérou 

v oblasti stehna všemi směry. 

Palpace svalů:  

Vyšetření bylo provedeno vleže na zádech a na vleže břiše, hypertonus 

paravertebrálních svalů L a Th páteře bilaterálně, hypotonus musculus iliopsoas vlevo, 

hypotonus flexorů kolenního kloubu a musculus gluteus maximus bilaterálně, 

hypotonus musculus quadriceps femoris bilaterálně a hypotrofie musculus quadriceps 

femoris na LDK, hypertonus musculus triceps surae bilaterálně. 
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Vyšetření joint play dle Lewita 

SI skloubení:  

blokáda bilaterálně 

Patella:  

Vpravo: omezené pružení kaudálně, mediolaterálně a kraniálně bez omezení 

Vlevo: blokáda kraniokaudálně a laterálně, mediálně bez omezení 

Hlavička fibuly: 

Vpravo: blokáda dorzálně, ventrálně bez omezení 

Vlevo: blokáda ventrodorzálně 

Talocrurální kloub: 

Vpravo: blokáda dorzálně 

Vlevo: blokáda dorzálně 

Calcaneus: 

Vpravo: blokáda dorzoplantárně, do rotace a laterolaterálně 

Vlevo: blokáda dorzoplantárně, do rotace a laterolaterálně 

MTP klouby: 

blokáda 2.-4. MTP kloubu bilaterálně 

 

Výsledek vyšetření  

U pacientky lze pozorovat větší zatížení PDK, při běžném stoji má širokou 

stojnou bázi, pokles podélné nožní klenby bilaterálně, na PDK prominentnější, valgózní 

postavení hlezenních a kolenních kloubů, pánev sešikmenou vlevo, ochablou břišní 

stěnu, ramena v protrakci bilaterálně a předsunuté držení hlavy. Problémy se stabilitou 

na levé i pravé DK, na levé DK však dokáže při stoji na jedné noze zamknout kolenní 

kloub do hyperextenze, tudíž levá DK působí stabilněji, patologické rozložení váhy 

s převahou na PDK, omezený rozvoj do všech směrů v L a Th úseku páteře, pozitivní 

spine sign a fenomén předbíhání vpravo.  
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Chůzi zvládá pacientka bez pomůcek, ačkoliv přišla s jednou FH, kterou dle 

jejích slov používá pouze při delších vzdálenost, při náledí a pokud musí použít 

k transportu MHD kvůli pocitu jistoty. Při chůzi používá pacientka cirkumdukční 

mechanismus kroku u LDK, kratší krok oproti PDK, lze u pacientky pozorovat 

proximální typ chůze, výraznější na LDK kvůli omezené flexi v kolenním kloubu, má 

problémy s modifikacemi chůze, převážně kvůli oslabenému svalstvu LDK. 

U pacientky z důvodu nedostatečné pohybové aktivity od luxace v březnu 2018 

a prakticky nulové rehabilitaci od operace v listopadu 2018 došlo k určitému omezení 

téměř všech pohybových rozsahů ve všech kloubech obou DKK, zejména kolenní kloub 

LDK, s hlavním omezením týkajícím se zkrácení musculus quadriceps femoris, které 

výrazně ztěžuje provádění běžných denních aktivit pacientky.  

Svalová síla DK je snížena bilaterálně, největší oslabení se týká musculus 

quadriceps femoris LDK, pacientka není schopna provést extenzi v koleni 

proti gravitaci. Měření obvodů ukázalo na otok v oblasti kolenního kloubu a hypotrofii 

musculus quadriceps femoris LDK, délky DKK jsou symetrické. 

Neurologické vyšetření neobjevilo žádné patologie, všechny šlachookosticové 

reflexy DKK se podařilo poklepem neurologického kladívka vyvolat, čití 

v dermatomech L4, L5, S1 je nezměněné, mimo hyperstézie a hypertrichózy v oblasti 

jizvy. 

Vyšetření reflexních změn poukázalo na patologie v oblasti paravertebrálních 

svalů L a Th páteře, jmenovitě pozitivní dermografický test bilaterálně, zhoršenou 

posunlivost podkoží, thorakodorzální a dorzolumbální fascie a hypertonus 

paravertebrálních svalů bilaterálně. Dále je omezená posunlivost kůže i podkoží 

v oblasti úponu musculus vastus medialis obliquus a v oblasti okolí jizvy na patele 

LDK. Lze palpovat znatelnou hypotonii musculus quadriceps femoris bilaterálně 

a hypotrofii musculus quadriceps femoris LDK, stehenní svalstvo obou DKK má 

však převážně snížený tonus. Naopak je palpovatelný hypertonus musculus triceps surae 

bilaterálně. 

U pacientky se také vyskytují blokády SI skloubení, prokázané pomocí testu 

spine sign a fenoménem předbíhání, a kloubů DKK, způsobených špatným stereotypem 

chůze, sníženou fyzickou aktivitou a špatnými pohybovými stereotypy. 
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3.4 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

- Korekce správného stoje 

- Korekce stereotypu chůze 

- Zvětšení rozsahu flexe v L kolenním kloubu 

- Obnovení omezené kloubní vůle kloubů DKK 

- Ovlivnění reflexních změn kůže, podkoží a fascií DKK a trupu 

- Posílení oslabených svalů DKK 

- Nácvik stability a rovnováhy 

- Zácvik pacientky pro domácí cvičení 

- Zlepšení stavu nožní klenby bilaterálně 

 

3.5 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

- Umožnění pacientce návrat do zaměstnání  

- Zlepšování hybnosti dolních končetin a zvyšování svalové síly oslabených svalů 

pacientky 

- Zamezení opětovnému vzniku patologií svalové síly a kloubního rozsahu 

- Korekce a reedukace správných pohybových stereotypů 

- Zlepšení fyzické kondice 

- Úprava životosprávy a redukce tělesné hmotnosti 

3.6 Terapeutické jednotky 

3.6.1 Individuální terapeutická jednotka č. 1. (7. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní: Pacientka kulhá, přišla s jednou francouzskou, koleno oteklé. 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bez bolestí, při chůzi bez FH cítí nejistotu 

a bojí se podlomení kolene. Souhlasila s tím, že bude probandem bakalářské práce. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Kompletní vstupní kineziologický rozbor 

Návrh terapie 

- Odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru 

Provedení 

1. Provedení vstupního kineziologického rozboru – viz výše 

Výsledek 

- Anamnéza byla odebrána a vstupní kineziologický rozbor byl proveden, 

pacientka plně spolupracovala a všem pokynům vyhověla. 

 

3.6.2 Individuální terapeutická jednotka č. 2. (8. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní: Pacientka kulhá, přišla s jednou francouzskou holí, koleno mírně 

oteklé. 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bolest necítí, při došlapu bez FH prý cítí 

nejistotu a nestabilitu v koleni, bojí se podlomení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- Ovlivnit reflexní změny kůže, podkoží a fascií LDK v oblasti jizvy a L a Th 

Páteře 

- Obnovit kloubní vůli SI skloubení, pately, hlavičky fibuly, talocrurálního 

spojení, calcaneu a MTP kloubů nohy bilaterálně 

- Zvětšit rozsah pohybu do flexe v L kolenním kloubu  

- Posílit m. quadriceps femoris  

- Zlepšit stabilitu kolenního kloubu 

Návrh terapie:  

- Techniky měkkých tkání - – oblast jizvy na L kolenním kloubu, oblast L a Th 

páteře, PIR s protažením na L extensory kolenního kloubu 
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- Mobilizace SI skloubení a periferních kloubů  

- Individuální LTV - posilování podle svalového testu, izometrické a kondiční 

posilování musculus quadriceps femoris  

- LTV na neurofyz. podkladu - nácvik senzomotoriky pro zlepšení stability 

L kolenního kloubu, metoda PNF dle Kabata na LDK 

Průběh terapie:  

1. Techniky měkkých tkání L a Th páteře a LDK 

Kiblerova řasa na oblast L a Th páteře, uvolnění podkoží masážní baňkou, 

tlaková masáž jizvy, protahování jizvy a pružení jizvy do písmen „C“ a „S“.  

Uvolnění kůže, podkoží a fascií LDK protažením, míčkování dle Jebavé za 

účelem zvýšená prokrvení na musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris, 

musculus tensor fasciae latae a adduktory kyčelního kloubu. 

PIR s protažením na musculus quadriceps femoris do flexe vleže na břiše, 

nejprve proti odporu terapeuta, poté s neelastickým popruhem, který pacientka držela 

v ruce a koleno protahovala do flexe. 

2. Mobilizace SI skloubení a periferních kloubů DKK 

Uvolnění SI skloubení pomocí Stoddardova manévru ventrálně, uvolnění pately 

laterolaterálně a kraniokaudálně intermitentním tlakem proti bariéře, uvolnění hlavičky 

fibuly ventrodorzálně, uvolnění talocrurálního spojení dorzálně a MTP kloubů nohy 

DKK dorzoventrálně. 

Mobilizace přednoží pro cvičení senzomotorické stimulace. 

3. Individuální LTV 

Izometrické posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech, propínání 

kolenního kloubu do podložky a aktivace musculus quadriceps femoris. 

Izometrické posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech 

s overballem pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu 

s patou na podložce. 

Posilování musculus quadriceps femoris v pozici pro 2. Stupeň svalové síly dle 

Jandy vleže na boku cvičící DK, pacientka se snaží dosáhnout plné extenze v kolenním 

kloubu. 
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Kondiční posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech s overballem 

pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu patou ve vzduchu, 

bérec se zvedá proti gravitaci. 

4. LTV na neurofyz. podkladu 

Senzomotorika:  

Nácvik „Malé nohy“ zaměřené na aktivaci klenby nožní bilaterálně, nácvik 

korigovaného stoje, nákrok vpřed. 

Korigovaný stoj na Posturomedu, vychylování pacientky ve všech směrech, 

nákroky vpřed a přenášení váhy na přední nohu na balanční plošinu.  

PNF:  

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Flekční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus medialis a musculus 

rectus femoris. 

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Extenční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus intermedius 

a lateralis. 

Výsledek:  

Objektivní: Došlo k uvolnění SI skloubení, pately a hlavičky fibuly dorzálně 

a MTP kloubů nohy dorzálně, při PIR s protažením si pacientka stěžovala na ostrou 

bolest v průběhu ligamentum patellae a u úponu musculus vastus medialis obliquus, 

při izometrickém posilování musculus quadriceps femoris bylo vidět snížené zapojení 

celého musculus quadriceps femoris, při posilování vleže na boku dle 2. stupně svalové 

síly dle Jandy pro extenzory kolene se pacientka dokázala dostat do plné extenze 

v koleni, cvičení „Malé nohy“ a senzomotorickou stimulaci zvládala pacientka téměř 

bez problémů, stoj na pevné zemi stabilní, nákrok na LDK stabilní, stoj na balanční 

plošině stabilní, při vychylování terapeutem pacientka dokázala stoj udržet, při 

nákrocích LDK na balanční plošinu cítila pacientka nejistotu, opatrně přenášela váhu na 

přední nohu. 

Subjektivní: Pacientka se po cvičení cítila unaveně, ale zároveň uvolněně, koleno 

bylo dle jejích slov mnohem volnější, při chůzi necítila žádnou bolest, k otoku kolene 
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během cvičení nedošlo, při nákrocích na labilní plochy se bála podlomení L kolenního 

kloubu. 

 

3.6.3 Individuální terapeutická jednotka č. 3. (10. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní: Pacientka při příchodu kulhala, přišla bez FH, s doprovodem přítele. 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, po cvičení cítila další den mírnou bolest 

2/10, koleno je stále zatuhlé, bez otoku. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- Ovlivnit reflexní změny kůže, podkoží a fascií LDK v oblasti jizvy a L a Th 

Páteře 

- Obnovit kloubní vůli SI skloubení, hlavičky fibuly, talocrurálního spojení, 

calcaneu a MTP kloubů nohy bilaterálně 

- Zvětšit rozsah pohybu do flexe v L kolenním kloubu a v L kyčelním kloubu 

- Protáhnout zkrácené flexory kolenního kloubu 

- Posílit svalstvo m. quadriceps femoris, musculus gluteus maximus  

- Zlepšit stabilitu kolenního kloubu 

- Zlepšit stereotyp chůze  

Návrh terapie:  

- Techniky měkkých tkání – na oblast jizvy na L kolenním kloubu, oblast L a Th 

páteře, PIR s protažením na extensory a flexory L kolenního kloubu, PIR 

s protažením na L flexory kyčle 

- Mobilizace SI skloubení a periferních kloubů DKK 

- Korekce stereotypu chůze  

- Individuální LTV - posilování podle svalového testu, izometrické a kondiční 

posilování musculus quadriceps femoris, musculus gluteus maximus a musculus 

iliopsoas 



 

55 

- LTV na neurofyz. podkladu - nácvik senzomotoriky a balančních cvičení 

pro zlepšení stability L kolenního kloubu, metoda PNF dle Kabata na LDK 

Průběh terapie: 

1. Techniky měkkých tkání L a Th páteře a LDK 

Kiblerova řasa na oblast L a Th páteře, uvolnění podkoží masážní baňkou, 

tlaková masáž jizvy, protahování jizvy a pružení jizvy do písmen „C“ a „S“. 

Uvolnění kůže, podkoží a fascií LDK protažením, míčkování dle Jebavé 

za účelem zvýšená prokrvení na musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris, 

musculus tensor fasciae latae a adduktory kyčelního kloubu. 

PIR s protažením na musculus quadriceps femoris do flexe vleže na břiše, 

nejprve proti odporu terapeuta, poté s neelastickým popruhem, který pacientka držela 

v ruce a koleno protahovala do flexe. 

PIR s protažením na musculus biceps femoris, musculus semitendinosus 

a musculus semimembranosus vleže na zádech, ošetřovaná DK v plné extenzi 

v kolenním kloubu.  

PIR s protažením na musculus iliopsoas do extenze vleže na břiše se semiflexí 

v koleni do cca 50° (více nebylo z důvodu zkrácení musculus quadriceps femoris 

možné). 

2. Mobilizace SI skloubení a periferních kloubů DKK 

Uvolnění SI skloubení ventrálně, uvolnění hlavičky fibuly ventrálně, uvolnění 

talocrurálního spojení dorzálně a MTP kloubů nohy DKK dorzoventrálně. 

Mobilizace přednoží pro cvičení senzomotorické stimulace. 

3. Korekce stereotypu chůze  

Korekce cirkumdukčního mechanismu chůze na chodícím páse, důraz na flexi 

v kolenním kloubu a vnitřní rotaci v kyčelním kloubu a neustálé napomínání pacientky. 

Korekce stereotypu chůze na chodícím páse, rychlost 1.5km/h, důraz na všechny 

fáze došlapu a odrazu, přenášení váhy na vnější hranu chodidla. 
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4. Individuální LTV 

Izometrické posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech, propínání 

kolenního kloubu do podložky a aktivace musculus quadriceps femoris. 

Izometrické posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech 

s overballem pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu 

s patou na podložce. 

Posilování musculus quadriceps femoris v pozici pro 2. Stupeň svalové síly 

dle Jandy vleže na boku cvičící DK, pacientka se snaží dosáhnout plné extenze 

v kolenním kloubu. 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech s overballem 

pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu s patou ve vzduchu, 

bérec se zvedá proti gravitaci. 

Kondiční posilování musculus gluteus maximus v leže na zádech se semiflexí 

kolen s oporou plosek o podložku, pacientka zvedá pánev a snaží se dostat stehna a trup 

do jedné roviny, tzv. „bridging“. 

5. LTV na neurofyz. podkladu 

Senzomotorika:  

Nácvik „Malé nohy“ zaměřené na aktivaci klenby nožní bilaterálně, nácvik 

korigovaného stoje, nákrok vpřed. 

Korigovaný stoj na Posturomedu, vychylování pacientky ve všech směrech, 

nákroky vpřed a přenášení váhy na přední nohu na balanční plošinu.  

Korigovaný stoj na balanční čočce, vychylování pacientky ve všech směrech, 

přenášení váhy střídavě na LDK a PDK, nákroky vpřed a přenášení váhy na přední nohu 

na balanční čočce. 

PNF:  

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Flekční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus medialis a musculus 

rectus femoris. 
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Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Extenční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus intermedius 

a lateralis. 

Výsledek: 

Objektivní: Došlo k mobilizaci SI skloubení dorzálně, calcaneu laterolaterálně 

a MTP kloubů nohy ventrodorzálně, při mobilizaci hlavičky fibuly ventrálně pacientka 

cítila bolest (3/10), při použití masáže presurou a protahování oblasti jizvy pacientka 

popisovala zvláštní pocit tahu a mírné bolesti (2/10), chůze na chodícím páse s rychlostí 

1.5km/h s mírnou cirkumdukcí levé DK během švihové fáze kroku, kterou pacientka 

dokázala při napomenutí zkorigovat pomocí důrazu na flexi v kolenním kloubu a vnitřní 

rotací v kyčli tak, aby špička směřovala dopředu, při PIR s protažením si pacientka stále 

stěžuje na ostrou bolest v průběhu ligamentum patellae a u úponu musculus vastus 

medialis obliquus, stále dochází pouze k minimálnímu zvětšení rozsahu pohybu, 

při izometrickém posilování musculus quadriceps femoris lze stále pozorovat snížené 

zapojení musculus quadriceps femoris, při posilování v leže na boku se pacientka 

dokázala dostat do plné extenze v koleni, při extenzi kolenního kloubu proti gravitaci 

s overballem pod kolenem pacientka nedokázala udržet DK v plné extenzi, cvičení 

„Malé nohy“ a senzomotorickou stimulaci zvládala pacientka téměř bez problémů, stoj 

na pevné zemi stabilní, nákrok na LDK stabilní, stoj na balanční plošině stabilní, 

při vychylování terapeutem pacientka dokázala stoj udržet, při nákrocích LDK 

na balanční plošinu cítila pacientka nejistotu, opatrně přenášela váhu na přední nohu, 

na balanční čočce zvládala pacientka přenášet váhu, ale nedokázala předvést stabilní 

stoj. 

Subjektivní: Pacientka se po cvičení cítila unaveně, kolenní kloub je po cvičení 

dle jejích slov vždy volnější, neotéká, pacientka byla zainstruována v péčí o jizvu, cviky 

si pamatuje a cvičí v domácích podmínkách všechny cviky, které jí prostředí a domácí 

výbava pomůcek dovolí. 
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3.6.4 Individuální terapeutická jednotka č. 4. (14. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní: U pacientky je zvýrazněné kulhání při chůzi, stále se u ní objevuje 

cirkumdukční mechanismus chůze, znovu došlo k omezení kloubní vůle MTP kloubů 

bilaterálně, přišla bez FH, za doprovodu přítele. 

Subjektivní: Pacientka byla přes víkend nemocná, snažila se cvičit ale dle jejích 

slov „to moc nešlo“, po předchozím cvičení se cítila opět lépe, ale přes víkend se 

prý zhoršila i bolestivost při protahování, koleno je stále zatuhlé, bez otoku. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- Ovlivnit reflexní změny kůže a podkoží LDK v oblasti jizvy 

- Obnovit kloubní vůli, hlavičky fibuly, talocrurálního spojení, calcaneu a MTP 

kloubů nohy bilaterálně 

- Zvětšit rozsah pohybu do flexe v L kolenním kloubu a v L kyčelním kloubu 

- Protáhnout zkrácené flexory L kolenního kloubu 

- Posílit svalstvo m. quadriceps femoris, musculus gluteus maximus a musculus 

iliopsoas 

- Zlepšit stabilitu kolenního kloubu 

- Zlepšit stereotyp chůze  

Návrh terapie:  

- Techniky měkkých tkání – na oblast jizvy na L kolenním kloubu, PIR 

s protažením na extensory a flexory L kolenního kloubu, PIR s protažením 

na flexory L kyčelního kloubu 

- Mobilizace periferních kloubů DKK 

- Korekce stereotypu chůze  

- Individuální LTV - posilování podle svalového testu, izometrické a kondiční 

posilování musculus quadriceps femoris a musculus iliopsoas 

- LTV na neurofyz. podkladu - nácvik senzomotoriky a balančních cvičení 

pro zlepšení stability L kolenního kloubu, metoda PNF dle Kabata na LDK 

Průběh terapie: 
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1. Techniky měkkých tkání LDK 

Tlaková masáž jizvy, protahování jizvy a pružení jizvy do písmen „C“ a „S“, 

tlačení jizvy k sobě a podélné protahování jizvy. 

Uvolnění kůže, podkoží a fascií LDK protažením, míčkování dle Jebavé 

za účelem zvýšená prokrvení na musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris, 

musculus tensor fasciae latae a adduktory kyčelního kloubu. 

PIR s protažením na musculus quadriceps femoris do flexe vleže na břiše, 

nejprve proti odporu terapeuta, poté s neelastickým popruhem, který pacientka držela 

v ruce a koleno protahovala do flexe. 

PIR s protažením na musculus biceps femoris, musculus semitendinosus 

a musculus semimembranosus vleže na zádech, ošetřovaná DK v plné extenzi 

v kolenním kloubu.  

PIR s protažením na musculus iliopsoas do extenze vleže na břiše se semiflexí 

v koleni do cca 60° (více nebylo z důvodu zkrácení musculus quadriceps femoris 

možné). 

2. Mobilizace SI skloubení a periferních kloubů DKK 

Uvolnění hlavičky fibuly ventrálně a MTP kloubů nohy DKK dorzoventrálně. 

Mobilizace přednoží pro cvičení senzomotorické stimulace. 

3. Korekce stereotypu chůze  

Korekce cirkumdukčního mechanismu chůze na chodícím páse, důraz na flexi 

v kolenním kloubu a vnitřní rotaci v kyčelním kloubu a neustálé napomínání pacientky. 

Korekce stereotypu chůze na chodícím páse, rychlost 2km/h, důraz na všechny 

fáze došlapu a odrazu, přenášení váhy na vnější hranu chodidla. 

4. Individuální LTV 

Izometrické posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech, propínání 

kolenního kloubu do podložky a aktivace musculus quadriceps femoris. 

Izometrické posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech 

s overballem pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu 

s patou na podložce. 



 

60 

Posilování musculus quadriceps femoris v pozici pro 2. Stupeň svalové síly 

dle Jandy vleže na boku cvičící DK, pacientka se snaží dosáhnout plné extenze 

v kolenním kloubu. 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech s overballem 

pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu s patou ve vzduchu, 

bérec se zvedá proti gravitaci. 

Kondiční posilování musculus gluteus maximus v leže na zádech se semiflexí 

kolen a oporou plosek o podložku, pacientka zvedá pánev a snaží se dostat stehna a trup 

do jedné roviny, tzv. „bridging“. 

5. LTV na neurofyz. podkladu 

Senzomotorika:  

Nácvik „Malé nohy“ zaměřené na aktivaci klenby nožní bilaterálně, nácvik 

korigovaného stoje, nákrok vpřed. 

Korigovaný stoj na Posturomedu, vychylování pacientky ve všech směrech, 

nákroky vpřed a přenášení váhy na přední nohu na balanční plošinu.  

Korigovaný stoj na balanční čočce, přenášení váhy střídavě na LDK a PDK, 

nákroky vpřed a přenášení váhy na přední nohu na balanční čočce. 

PNF:  

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Flekční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus medialis, musculus 

rectus femoris a musculus iliopsoas. 

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Extenční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus intermedius 

a lateralis. 

Výsledek:  

Objektivní: Při prvotním použití PIR s protažením na musculus quadriceps 

femoris pacienta během dnešní terapie udávala silnou bolest (5/10), při třetím 

opakování již byla bolest snesitelnější (3/10), rozsah flexe v koleni byl dnes oproti 

minulé terapeutické jednotce zhoršený cca o 10°, nejspíše způsoben pacientčinou 

nemocí a s ní související sníženou pohybovou aktivitou během víkendu, mobilizace 
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hlavičky fibuly LDK ventrálně byla dnes s mírnější bolestí (2/10), u mobilizace MTP 

kloubů DKK byl přítomen fenomén lupnutí u 2., 3., 4. A 5. MTP kloubu DK bilaterálně, 

chůze na chodícím páse s rychlostí 2km/h s mírnou cirkumdukcí levé DK během 

švihové fáze kroku, kterou při napomenutí dokáže pacientka zkorigovat, 

při izometrickém posilování musculus quadriceps femoris bylo vidět snížené zapojení 

musculus quadriceps femoris, při posilování v leže na boku se pacientka dokázala dostat 

do plné extenze v koleni, při extenzi s overballem pod kolenním kloubem dnes 

pacientka téměř nedokázala pohyb provést, nedostala se do plné extenze, při cvičení 

„Malé nohy“ a senzomotorické stimulace měla pacientka problémy s udržením stability 

při nákroku LDK na pevné zemi a stoji na balanční plošině, pacientka nedokázala 

zastavit výkyvy plošiny při poloze ve stoji, nákroky na balanční plošinu pacientka 

z důvodu únavy a pocitu nestability L kolenního kloubu, na balanční čočce měla 

pacientka problémy s přenosem váhy z jedné nohy na druhou. 

Subjektivní: Pacientka byla během cvičení bolavější a připadala si nejistě, L 

kolenní kloub ztuhlý, při PIR s protažením na musculus quadriceps femoris vleže 

na břiše udávala silnou bolest (5/10), po cvičení se cítila unavenější, nejspíše kvůli 

předchozí nemoci, na konci cvičení však bylo koleno dle pacientky mnohem volnější. 

 

3.6.5 Individuální terapeutická jednotka č. 5. (17. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní: Pacientka výrazně kulhá, přišla s jednou FH, znovu došlo k omezení 

kloubní vůle MTP kloubů DK bilaterálně. 

Subjektivní: Pacientka byla po poslední individuální terapii další den „zničená“, 

snažila se cvičit ale z důvodu bolesti a únavy následující den necvičila, dnes se cítí lépe 

ale LDK jí od minula stále bolí při maximální možné flexi v kolenním kloubu (3/10). 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- Ovlivnit svalovou bolest LDK a nastimulovat sval před cvičením 

- Ovlivnit reflexní změny kůže a podkoží LDK v oblasti jizvy 

- Obnovit kloubní vůli hlavičky fibuly a MTP kloubů nohy bilaterálně 

- Zvětšit rozsah pohybu do flexe v L kolenním kloubu a v L kyčelním kloubu 
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- Protáhnout zkrácené flexory L kolenního kloubu 

- Posílit svalstvo m. quadriceps femoris, musculus gluteus maximus a musculus 

iliopsoas 

- Zlepšit stabilitu kolenního kloubu 

- Zlepšit stereotyp chůze  

Návrh terapie:  

- Techniky měkkých tkání – na oblast jizvy na L kolenním kloubu, PIR 

s protažením na extensory a flexory L kolenního kloubu, PIR s protažením 

na flexory L kyčelního kloubu 

- Mobilizace periferních kloubů DKK 

- Korekce stereotypu chůze  

- Individuální LTV - kondiční posilování musculus quadriceps femoris, musculus 

iliopsoas a musculus gluteus maximus 

- LTV na neurofyz. podkladu - nácvik senzomotoriky a balančních cvičení 

pro zlepšení stability L kolenního kloubu, metoda PNF dle Kabata na LDK 

Průběh terapie: 

1. Techniky měkkých tkání LDK 

Tlaková masáž jizvy, protahování jizvy a pružení jizvy do písmen „C“ a „S“, 

tlačení jizvy k sobě a podélné protahování jizvy. 

Uvolnění kůže, podkoží a fascií LDK protažením, míčkování dle Jebavé 

za účelem zvýšená prokrvení na musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris, 

musculus tensor fasciae latae a adduktory kyčelního kloubu. 

PIR s protažením na musculus quadriceps femoris do flexe vleže na břiše, 

nejprve proti odporu terapeuta, poté s neelastickým popruhem, který pacientka držela 

v ruce a koleno protahovala do flexe. 

PIR s protažením na musculus biceps femoris, musculus semitendinosus 

a musculus semimembranosus vleže na zádech, ošetřovaná DK v plné extenzi 

v kolenním kloubu.  
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PIR s protažením na musculus iliopsoas do extenze vleže na břiše se semiflexí 

v koleni do cca 60° (více nebylo z důvodu zkrácení musculus quadriceps femoris 

možné). 

Autoterapie AGR protažení musculus iliopsoas do extenze vleže na zádech 

dle pozice pro vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, LDK volně vyvěšená z lehátka. 

2. Mobilizace periferních kloubů DKK 

Uvolnění MTP kloubů nohy DKK dorzoventrálně.  

Mobilizace přednoží pro cvičení senzomotorické stimulace. 

3. Korekce stereotypu chůze  

Korekce cirkumdukčního mechanismu chůze na chodícím páse, důraz na flexi 

v kolenním kloubu a vnitřní rotaci v kyčelním kloubu a neustálé napomínání pacientky. 

Korekce stereotypu chůze na chodícím páse, rychlost 2km/h, důraz na všechny 

fáze došlapu a odrazu, přenášení váhy na vnější hranu chodidla. 

4. Individuální LTV 

Izometrické posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech 

s overballem pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu 

s patou na podložce. 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech s overballem 

pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu s patou ve vzduchu, 

bérec se zvedá proti gravitaci. 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris do extenze v kolenním 

kloubu  sedě na lehátku s bérci spuštěnými z lehátka, pacientka se snaží o dosáhnutí 

plné extenze proti gravitaci, důraz na kontrolovanou koncentrickou i excentrickou 

kontrakci musculus quadriceps femoris. 

Kondiční posilování musculus iliopsoas ve stoje flexí proti gravitaci v kyčelním 

kloubu se semiflexí v kolenním kloubu cca 60° (více pacientka nezvládne). 

Kondiční posilování musculus gluteus maximus v leže na zádech se semiflexí 

kolen a oporou plosek o podložku, pacientka zvedá pánev a snaží se dostat stehna a trup 

do jedné roviny, tzv. „bridging“. 
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5. LTV na neurofyz. podkladu 

Senzomotorika:  

Nácvik „Malé nohy“ zaměřené na aktivaci klenby nožní bilaterálně, nácvik 

korigovaného stoje, nákrok vpřed. 

Korigovaný stoj na Posturomedu, vychylování pacientky ve všech směrech, 

nákroky vpřed a přenášení váhy na přední nohu na balanční plošinu.  

Korigovaný stoj na balanční čočce, přenášení váhy střídavě na LDK a PDK, 

nákroky vpřed a přenášení váhy na přední nohu na balanční čočce. 

PNF:  

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Flekční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus medialis, musculus 

rectus femoris a musculus iliopsoas. 

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Extenční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus intermedius 

a lateralis. 

Výsledek:  

Objektivní: Při použití PIR s protažením na musculus quadriceps femoris si 

pacientka stěžovala na bolest (3/10), rozsah flexe v koleni se od minulé terapeutické 

jednotky zlepšil na cca 70°, předchozí přechodné omezení rozsahu pohybu v kolenním 

kloubu bylo nejspíše způsobeno pacientčinou nemocí a s ní související sníženou 

pohybovou aktivitou během víkendu, u mobilizace MTP kloubů DKK byl přítomen 

fenomén lupnutí u 2., 3., 4. A 5. MTP kloubu DK bilaterálně, chůze na chodícím páse 

s rychlostí 2km/h s mírnou cirkumdukcí levé DK během švihové fáze kroku, kterou při 

napomenutí dokáže pacientka zkorigovat, při kondičním posilování musculus 

quadriceps femoris lze pozorovat svalový třes při snaze o plnou extenzi v L kolenním 

kloubu, při extenzi s overballem pod kolenním kloubem pacientka zvládne plnou 

extenzi, koleno cca 4 sekundy udrží v plné extenzi, poté je přítomen svalový třes 

a pomalé klesání bérce, při cvičení „Malé nohy“ a senzomotorické stimulace pacientka 

bez obtíží udržela stabilní stoj na balanční plošině, nákroky na jednu DK na pevné zemi 

a na balanční plošině zvládala, subjektivně měla pocit, že koleno je stabilnější 

než při minulé terapeutické jednotce, nebojí se přenést více váhy na LDK, na balanční 
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čočce zvládala bez problému stabilní stoj, nákrok na balanční čočku jednou DK 

pacientka kvůli únavě odmítla. 

Subjektivní: Pacientka se po cvičení cítí unavenější, nejspíše kvůli předchozí 

nemoci, koleno bylo citlivější ale mnohem lepší než při minulé terapeutické jednotce, 

koleno je mnohem volnější, bez klidové bolesti. 

 

3.6.6 Individuální terapeutická jednotka č. 6. (21. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní: Pacientka přišla v doprovodu přítele, bez jedné FH, nekulhala, 

bez cirkumdukce LDK při chůzi, došlo k opětovnému omezení kloubní vůle v MTP 

kloubů DK bilaterálně. 

Subjektivní: Pacientka se cítí oproti minulé terapeutické jednotce mnohem lépe, 

přes víkend nabrala síly a plně se doléčila, během víkendu poctivě cvičila. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- Ovlivnit reflexní změny kůže a podkoží LDK v oblasti jizvy 

- Obnovit kloubní vůli MTP kloubů nohy bilaterálně 

- Zvětšit rozsah pohybu do flexe v L kolenním kloubu a v L kyčelním kloubu 

- Protáhnout zkrácené flexory L kolenního kloubu 

- Posílit svalstvo m. quadriceps femoris, musculus gluteus maximus a musculus 

iliopsoas 

- Zlepšit stabilitu kolenního kloubu 

Návrh terapie:  

- Techniky měkkých tkání – na oblast jizvy na L kolenním kloubu, PIR 

s protažením na extensory a flexory L kolenního kloubu, PIR s protažením 

na flexory  

L kyčelního kloubu 

- Mobilizace periferních kloubů DKK 

- Individuální LTV - kondiční posilování musculus quadriceps femoris, musculus 

iliopsoas a musculus gluteus maximus 
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- LTV na neurofyz. podkladu - nácvik senzomotoriky a balančních cvičení 

pro zlepšení stability L kolenního kloubu, metoda PNF dle Kabata na LDK 

Průběh terapie: 

1. Techniky měkkých tkání LDK 

Tlaková masáž jizvy, protahování jizvy a pružení jizvy do písmen „C“ a „S“, 

tlačení jizvy k sobě a podélné protahování jizvy. 

Uvolnění kůže, podkoží a fascií LDK protažením, míčkování dle Jebavé 

za účelem zvýšená prokrvení na musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris, 

musculus tensor fasciae latae a adduktory kyčelního kloubu. 

PIR s protažením na musculus quadriceps femoris do flexe vleže na břiše, 

nejprve proti odporu terapeuta, poté s neelastickým popruhem, který pacientka držela 

v ruce a koleno protahovala do flexe. 

PIR s protažením na musculus biceps femoris, musculus semitendinosus 

a musculus semimembranosus vleže na zádech, ošetřovaná DK v plné extenzi 

v kolenním kloubu.  

PIR s protažením na musculus iliopsoas do extenze vleže na břiše s cca 80° flexí 

v kolenním kloubu. 

Autoterapie AGR protažení musculus iliopsoas do extenze vleže na zádech 

dle pozice pro vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, LDK volně vyvěšená z lehátka 

2. Mobilizace periferních kloubů DKK 

Uvolnění MTP kloubů nohy DKK dorzoventrálně. 

Mobilizace přednoží pro cvičení senzomotorické stimulace. 

3. Individuální LTV 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech s overballem 

pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu, zvedání bérce proti 

gravitaci. 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris do extenze v kolenním 

kloubu  sedě na lehátku s bérci spuštěnými z lehátka, pacientka se snaží o dosáhnutí 

plné extenze proti gravitaci, důraz na kontrolovanou koncentrickou i excentrickou 

kontrakci musculus quadriceps femoris. 
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Kondiční posilování musculus iliopsoas vleže na zádech s flexí proti gravitaci 

v kyčelním kloubu s cca 80° flexí v kolenním kloubu. 

Kondiční posilování musculus gluteus maximus v leže na zádech se semiflexí 

kolen s oporou plosek o podložku, pacientka zvedá pánev a snaží se dostat stehna a trup 

do jedné roviny, tzv. „bridging“. 

4. LTV na neurofyz. podkladu 

Senzomotorika:  

Korigovaný stoj na Posturomedu, vychylování pacientky ve všech směrech, 

nákroky vpřed a přenášení váhy na přední nohu na balanční plošinu.  

Korigovaný stoj na balanční čočce, přenášení váhy střídavě na LDK a PDK, 

nákroky vpřed a přenášení váhy na přední nohu na balanční čočce. 

PNF:  

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Flekční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus medialis, musculus 

rectus femoris a musculus iliopsoas. 

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Extenční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus intermedius  

a lateralis. 

Výsledek: 

Objektivní: Při použití PIR s protažením na musculus quadriceps femoris si 

pacientka stále stěžuje na bolest (3/10), avšak rozsah flexe v L kolenním kloubu se 

zvětšuje (~90°), při mobilizaci periferních kloubů DKK byl přítomen fenomén lupnutí 

u 1., 2., 3., 4. A 5. MTP kloubu DK bilaterálně, při kondičním posilování musculus 

quadriceps femoris v sedě na lehátku se spuštěnými bérci proti gravitaci lze pozorovat 

mírný svalový třes při plné extenzi v L kolenním kloubu, při extenzi s overballem 

pod kolenním kloubem pacientka zvládne plnou extenzi, koleno cca 5 sekund udrží 

v plné extenzi, poté je přítomen svalový třes a pomalé klesání bérce do 20° flexe, 

kde pacientka dokáže koleno udržet delší dobu, při cvičení „Malé nohy“ 

a senzomotorické stimulace pacientka bez obtíží udržela stabilní stoj na balanční 

plošině, nákroky do výpadu a následného stoje na jedné DK na balanční plošině 
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pacientka zvládala s přidržením, ačkoliv cítila, že koleno je stále mírně nestabilní, 

na balanční čočce zvládala bez problému stabilní stoj a nákrok na balanční čočku. 

Subjektivní: Pacientka se po dnešní terapii cítila skvěle, koleno bylo volnější 

a svalová síla byla znatelně lepší oproti minulé terapii. 

3.6.7 Individuální terapeutická jednotka č. 7. (23. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní: Pacientka přišla sama, s jednou FH kvůli náledí, došlo k opětovnému 

omezení kloubní vůle MTP kloubů DK bilaterálně. 

Subjektivní: Pacientka se cítí dnes dobře, FH má s sebou dle jejích slov 

pouze kvůli jistotě při chůzi, jelikož venku je sníh a námraza. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- Protáhnout zkrácené svaly L kyčelního kloubu a kolenního  

- Zvětšit rozsah pohybu do flexe v L kolenním kloubu a v L kyčelním kloubu 

- Nácvik jízdy na rotopedu se zádovou opěrkou 

- Posílit svalstvo m. quadriceps femoris, musculus gluteus maximus a musculus 

iliopsoas 

- Zlepšit stabilitu kolenního kloubu 

Návrh terapie:  

- Techniky měkkých tkání – PIR s protažením na extensory a flexory L kolenního 

kloubu, PIR s protažením na flexory L kyčelního kloubu 

- Mobilizace periferních kloubů DKK 

- Nácvik jízdy na rotopedu se zádovou opěrkou 

- Individuální LTV - kondiční posilování musculus quadriceps femoris, musculus 

iliopsoas a musculus gluteus maximus 

- LTV na neurofyz. podkladu - nácvik senzomotoriky a balančních cvičení 

pro zlepšení stability L kolenního kloubu, metoda PNF dle Kabata na LDK 

 

 



 

69 

Průběh terapie: 

1. Techniky měkkých tkání LDK 

Uvolnění kůže, podkoží a fascií LDK protažením, míčkování dle Jebavé 

za účelem zvýšená prokrvení na musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris, 

musculus tensor fasciae latae a adduktory kyčelního kloubu. 

PIR s protažením na musculus quadriceps femoris do flexe vleže na břiše, 

nejprve proti odporu terapeuta, poté s neelastickým popruhem, který pacientka držela 

v ruce a koleno protahovala do flexe. 

PIR s protažením na musculus biceps femoris, musculus semitendinosus 

a musculus semimembranosus vleže na zádech, ošetřovaná DK v plné extenzi 

v kolenním kloubu.  

PIR s protažením na musculus iliopsoas do extenze vleže na břiše s 90° flexí 

v kolenním kloubu. 

Autoterapie AGR protažení musculus iliopsoas do extenze vleže na zádech 

dle pozice pro vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, LDK volně vyvěšená z lehátka. 

2. Mobilizace periferních kloubů DKK 

Uvolnění MTP kloubů nohy DKK dorzoventrálně. 

Mobilizace přednoží pro nácvik senzomotorické stimulace. 

3. Nácvik jízdy na rotopedu se zádovou opěrkou 

Jízda na rotopedu bez zátěže za účelem zvětšit rozsah pohybu po dobu 5 minut. 

4. Individuální LTV 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech s overballem 

pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu, zvedání bérce 

proti gravitaci. 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris do extenze v kolenním 

kloubu  sedě na lehátku s bérci spuštěnými z lehátka, pacientka se snaží o dosáhnutí 

plné extenze proti gravitaci, důraz na kontrolovanou koncentrickou i excentrickou 

kontrakci musculus quadriceps femoris. 
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Kondiční posilování musculus iliopsoas vleže na zádech s flexí proti gravitaci 

v kyčelním kloubu s cca 90° flexí v kolenním kloubu. 

Kondiční posilování musculus gluteus maximus v leže na zádech se semiflexí 

kolen, pacientka zvedá pánev a snaží se dostat stehna a trup do jedné roviny. 

5. LTV na neurofyz. podkladu 

Senzomotorika: 

 Korigovaný stoj na balanční plošině POSTUROMED, vychylování pacientky 

ve všech směrech, nákroky do výpadu a následně do stoje na jedné DK na balanční 

plošině. 

Korigovaný stoj na balanční podložce BOSU, přenášení váhy střídavě na LDK 

a PDK, nákroky jednou DK na balanční podložku. 

PNF:  

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Flekční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus medialis, musculus 

rectus femoris a musculus iliopsoas. 

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Extenční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus intermedius 

a lateralis.  

Výsledek:  

Objektivní: Při nácviku jízdě na rotopedu dokáže prošlápnout LDK, 

ale za pomocí značné elevace pánve, Při použití PIR s protažením na musculus 

quadriceps femoris si pacientka stále stěžuje na bolest (3/10), avšak rozsah flexe v L 

kolenním kloubu se zvětšuje (~90°), při mobilizaci periferních kloubů DKK byl 

přítomen fenomén lupnutí u 1., 2., 3., 4. A 5. MTP kloubu DK bilaterálně, 

při kondičním posilování musculus quadriceps femoris v sedě na lehátku se spuštěnými 

bérci proti gravitaci a při extenzi s overballem pod kolenním kloubem pacientka 

zvládne plnou extenzi, koleno cca 5 sekund udrží v plné extenzi, poté je přítomen 

svalový třes a pomalé klesání bérce do 20° flexe, kde pacientka dokáže koleno udržet 

delší dobu, při cvičení „Malé nohy“ a senzomotorické stimulace pacientka bez obtíží 

udržela stabilní stoj na balanční plošině, nákroky do výpadu a následného stoje na jedné 

DK na balanční plošině pacientka zvládala s přidržením, ačkoliv cítila, že koleno je 
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stále mírně nestabilní, na balanční podložce BOSU pacientka udrží stabilní stoj, 

nákroky na balanční podložku jednou DK prováděla s přidržením. 

Subjektivní: Pacientka se po dnešní terapii cítila dobře, koleno bylo po cvičení 

volné, při nácviku jízdy na rotopedu pacientka cítila při snaze prošlápnout rotoped v cca 

90° flexi tah a bolest (3/10) v oblasti ligamentum patellae a u úponu musculus vastus 

medialis obliquus. 

3.6.8 Individuální terapeutická jednotka č. 8. (28. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní: Pacientka přišla bez FH, nekulhala, bez cirkumdukce LDK, došlo 

k opětovnému omezení kloubní vůle u MTP kloubů DK bilaterálně. 

Subjektivní: Pacientka se cítí dnes dobře, přes víkend zkoušela doma jízdu 

na rotopedu, avšak neúspěšně, po minulé terapii šla na kontrolu k ortopedovi, byla jí 

naordinována elektrogymnastika na musculus quadriceps femoris a fyzikální terapie 

laserem na oblast jizvy. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- Podpořit regeneraci měkkých tkání v oblasti jizvy  

- Zvětšit rozsah pohybu do flexe v L kolenním kloubu a v L kyčelním kloubu 

- Protáhnout zkrácené flexory L kolenního kloubu 

- Nácvik jízdy na rotopedu se zádovou opěrkou 

- Posílit svalstvo m. quadriceps femoris, musculus gluteus maximus a musculus 

iliopsoas 

- Zlepšit stabilitu kolenního kloubu 

Návrh terapie:  

- Aplikace laserové terapie na oblast jizvy na LDK 

- Techniky měkkých tkání – PIR s protažením na extensory a flexory L kolenního 

kloubu, PIR s protažením na flexory L kyčelního kloubu 

- Mobilizace periferních kloubů DKK 

- Nácvik jízdy na rotopedu se zádovou opěrkou 



 

72 

- Individuální LTV - kondiční posilování musculus quadriceps femoris, musculus 

iliopsoas a musculus gluteus maximus 

- LTV na neurofyz. podkladu - nácvik senzomotoriky a balančních cvičení 

pro zlepšení stability L kolenního kloubu, metoda PNF dle Kabata na LDK 

Průběh terapie: 

1. Aplikace laserové terapie 

Plošná aplikace laserové terapie na oblast jizvy LDK o intenzitě 2,5J/cm
2
 

s vlnovou délkou 780nm po dobu 1 minuty a 45 sekund, výsledným efektem by mělo 

být odstranění reflexních změn a zlepšení regenerace podkoží do hloubky od 1-3cm. 

2. Techniky měkkých tkání LDK 

Uvolnění kůže, podkoží a fascií LDK protažením, míčkování dle Jebavé 

za účelem zvýšená prokrvení na musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris, 

musculus tensor fasciae latae a adduktory kyčelního kloubu. 

PIR s protažením na musculus quadriceps femoris do flexe vleže na břiše, 

nejprve proti odporu terapeuta, poté s neelastickým popruhem, který pacientka držela 

v ruce a koleno protahovala do flexe. 

PIR s protažením na musculus biceps femoris, musculus semitendinosus 

a musculus semimembranosus vleže na zádech, ošetřovaná DK v plné extenzi 

v kolenním kloubu.  

PIR s protažením na musculus iliopsoas do extenze vleže na břiše s cca 90° flexí 

v koleni. 

Autoterapie AGR protažení musculus iliopsoas do extenze vleže na zádech 

dle pozice pro vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, LDK volně vyvěšená z lehátka, 

dochází i k protahování musculus quadriceps femoris. 

3. Mobilizace periferních kloubů DKK 

Uvolnění MTP kloubů nohy DKK dorzoventrálně. 

Mobilizace přednoží pro cvičení senzomotorické stimulace. 
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4. Nácvik jízdy na rotopedu se zádovou opěrkou 

Jízda na rotopedu s mírnou zátěží za účelem zvětšit rozsah pohybu a posílit 

svalstvo LDK po dobu 5 minut. 

5. Individuální LTV 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech s overballem 

pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu, zvedání bérce 

proti gravitaci. 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris do extenze v kolenním 

kloubu  sedě na lehátku s bérci spuštěnými z lehátka, pacientka se snaží o dosáhnutí 

plné extenze proti gravitaci, důraz na kontrolovanou koncentrickou i excentrickou 

kontrakci musculus quadriceps femoris. 

Kondiční posilování musculus iliopsoas vleže na zádech s flexí proti gravitaci 

v kyčelním kloubu s cca 90° flexí v kolenním kloubu. 

Kondiční posilování musculus gluteus maximus v leže na zádech se semiflexí 

kolen s oporou plosek o podložku, pacientka zvedá pánev a snaží se dostat stehna a trup 

do jedné roviny, tzv. „bridging“. 

6. LTV na neurofyz. podkladu 

Senzomotorika: 

 Korigovaný stoj na balanční plošině POSTUROMED, vychylování pacientky 

ve všech směrech, nákroky do výpadu a následně do stoje na jedné DK na balanční 

plošině. 

Korigovaný stoj na balanční podložce BOSU, přenášení váhy střídavě na LDK 

a PDK, nákroky jednou DK na balanční podložku. 

PNF:  

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Flekční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus medialis, musculus 

rectus femoris a musculus iliopsoas. 

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Extenční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus intermedius 

a lateralis. 
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Výsledek: 

Objektivní: Po předchozí PIR s protažením na musculus quadriceps femoris 

pacientka na rotopedu se zádovou opěrkou dokázala šlapat s minimální elevací pánve, 

při mobilizaci periferních kloubů DKK byl přítomen fenomén lupnutí u 1., 2., 3., 4. A 5. 

MTP kloubu DK bilaterálně, při kondičním posilování musculus quadriceps femoris 

v sedě na lehátku se spuštěnými bérci proti gravitaci a při extenzi s overballem 

pod kolenním kloubem pacientka zvládne plnou extenzi, koleno cca 5 sekund udrží 

v plné extenzi, poté je přítomen svalový třes a pomalé klesání bérce do 20° flexe, 

kde pacientka dokáže koleno udržet delší dobu, nákroky do výpadu a následného stoje 

na jedné DK na balanční plošině pacientka zvládá již bez přidržení, ačkoliv cítila, 

že koleno je stále mírně nestabilní, na balanční podložce BOSU pacientka udrží stabilní 

stoj, nákroky na balanční podložku jednou DK prováděla s přidržením. 

Subjektivní: Pacientka se po dnešní terapii cítila spokojeně, hlavně z důvodu 

zvládnutí jízdy na rotopedu, koleno působí během celé cvičební jednotky stabilně, 

i během stoje na jedné noze s mírným pokrčením kolenem, ačkoliv sama pacientka stále 

udává mírnou nejistotu. 

3.6.9 Individuální terapeutická jednotka č. 9. (30. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní: Pacientka přišla bez FH, nekulhala, bez cirkumdukce LDK, 

opětovné omezení kloubní vůle MTP kloubů DK bilaterálně. 

Subjektivní: Pacientka se cítí dnes dobře, doma zkoušela jízdu na rotopedu 

s dopomocí přítele, bez opěrky zad má stále problémy s elevací pánve. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- Podpořit regeneraci měkkých tkání v oblasti jizvy  

- Zvětšit rozsah pohybu do flexe v L kolenním kloubu a v L kyčelním kloubu 

- Protáhnout zkrácené flexory L kolenního kloubu 

- Nácvik jízdy na rotopedu se zádovou opěrkou 

- Posílit svalstvo m. quadriceps femoris, musculus gluteus maximus a musculus 

iliopsoas 

- Zlepšit stabilitu kolenního kloubu 
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Návrh terapie:  

- Aplikace laserové terapie na oblast jizvy na LDK 

- Techniky měkkých tkání – PIR s protažením na extensory a flexory L kolenního 

kloubu, PIR s protažením na flexory L kyčelního kloubu 

- Mobilizace periferních kloubů DKK 

- Nácvik jízdy na rotopedu se zádovou opěrkou 

- Individuální LTV - kondiční posilování musculus quadriceps femoris, musculus 

iliopsoas a musculus gluteus maximus 

- LTV na neurofyz. podkladu - nácvik senzomotoriky a balančních cvičení 

pro zlepšení stability L kolenního kloubu, metoda PNF dle Kabata na LDK 

Průběh terapie:  

1. Aplikace laserové terapie 

Plošná aplikace laserové terapie na oblast jizvy LDK o intenzitě 2,5J/cm
2
 

s vlnovou délkou 780nm po dobu 1 minuty a 45 sekund, výsledným efektem by mělo 

být odstranění reflexních změn a zlepšení regenerace podkoží do hloubky od 1-3cm. 

2. Techniky měkkých tkání LDK 

Uvolnění kůže, podkoží a fascií LDK protažením, míčkování dle Jebavé 

za účelem zvýšená prokrvení na musculus quadriceps femoris, musculus biceps femoris, 

musculus tensor fasciae latae a adduktory kyčelního kloubu. 

PIR s protažením na musculus quadriceps femoris do flexe vleže na břiše, 

nejprve proti odporu terapeuta, poté s neelastickým popruhem, který pacientka držela 

v ruce a koleno protahovala do flexe. 

PIR s protažením na musculus biceps femoris, musculus semitendinosus 

a musculus semimembranosus vleže na zádech, ošetřovaná DK v plné extenzi 

v kolenním kloubu.  

PIR s protažením na musculus iliopsoas do extenze vleže na břiše s cca 90° flexí 

v koleni. 
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Autoterapie AGR protažení musculus iliopsoas do extenze vleže na zádech 

dle pozice pro vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, LDK volně vyvěšená z lehátka, 

dochází i k protahování musculus quadriceps femoris. 

3. Mobilizace periferních kloubů DKK 

Uvolnění MTP kloubů nohy DKK dorzoventrálně. 

Mobilizace přednoží pro cvičení senzomotorické stimulace. 

4. Nácvik jízdy na rotopedu se zádovou opěrkou 

Jízda na rotopedu s mírnou zátěží za účelem zvětšit rozsah pohybu po dobu 10 

minut. 

5. Individuální LTV 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris v leže na zádech s overballem 

pod L kolenním kloubem, propínání kolenního kloubu do overballu, zvedání bérce 

proti gravitaci 

Kondiční posilování musculus quadriceps femoris do extenze v kolenním 

kloubu  sedě na lehátku s bérci spuštěnými z lehátka, pacientka se snaží o dosáhnutí 

plné extenze proti gravitaci, důraz na kontrolovanou koncentrickou i excentrickou 

kontrakci musculus quadriceps femoris. 

Kondiční posilování musculus iliopsoas vleže na zádech s flexí proti gravitaci 

v kyčelním kloubu s cca 90° flexí v kolenním kloubu 

Kondiční posilování musculus gluteus maximus v leže na zádech se semiflexí 

kolen s oporou o podložku, pacientka zvedá pánev a snaží se dostat stehna a trup 

do jedné roviny, tzv. „bridging“ 

6. LTV na neurofyz. podkladu 

Senzomotorika:  

Korigovaný stoj na balanční plošině POSTUROMED, vychylování pacientky 

ve všech směrech, nákroky do výpadu a následně do stoje na jedné DK na balanční 

plošině. 

Korigovaný stoj na balanční podložce BOSU, přenášení váhy střídavě na LDK 

a PDK, nákroky jednou DK na balanční podložku. 
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PNF:  

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Flekční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus medialis, musculus 

rectus femoris a musculus iliopsoas. 

Posilování za pomocí techniky opakované kontrakce v I. Extenční diagonále 

s extenzí kolenního kloubu s důrazem na posílení musculus vastus intermedius 

a lateralis. 

Výsledek: 

Objektivní: Při předchozím použití PIR s protažením na extensory kolene 

před jízdou na rotopedu dokáže pacientka téměř bez obtíží šlapat na rotopedu se 

zádovou opěrkou, na běžném rotopedu se i nadále objevuje problém s výraznější elevací 

pánve, při extenzi kolene proti gravitaci vsedě na lehátku pacientka dokáže pacientka 

delší dobu setrvat v plné extenzi L kolenního kloubu, pacientka je schopna zopakovat 

tuto výdrž cca 5x, poté potřebuje chvíli odpočinku, z balančních cvičení má pacientka 

problém pouze při nákrocích jednou DK na balanční podložku BOSU a stoji na jedné 

DK na balanční plošině. 

Subjektivní: Pacientka se po dnešní terapii cítila dobře, již dokáže bez bolesti 

nechat svěšené bérce z lehátka, aniž by cítila bolest nebo tah v oblasti jizvy. 

 

3.6.10 Individuální terapeutická jednotka č. 10. (31. 1. 2019) 

Status praesens: 

Objektivní:  

Pacientka chodí bez dopomoci FH, používá jí minimálně (pouze při náledí), 

bez cirkumdukčního mechanismu LDK, bez viditelných patologií. 

Subjektivní:  

Pacientka se cítí dobře, koleno jí při chůzi nebolí, cítí jej pouze při větší flexi. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Výstupní kineziologický rozbor 
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Návrh terapie 

- Provedení výstupního kineziologického rozboru. 

Provedení 

1. Provedení vstupního kineziologického rozboru – viz níže 

Výsledek 

- Výstupní kineziologický rozbor byl plně proveden, pacientka plně 

spolupracovala, všem pokynům vyhověla a byla zainstruována. 

 

3.7 Výstupní kineziologický rozbor  

Status praesens 

Objektivní: Pacientka chodí bez dopomoci FH, používá jí minimálně (pouze 

při náledí), bez cirkumdukčního mechanismu LDK, bez viditelných patologií. 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, koleno jí při chůzi nebolí, cítí jej 

pouze při větší flexi. 

Vyšetření stoje  

d) Zepředu: Pacientka stojí bez pomůcek, širší stojná báze o délce cca jednoho 

a půl chodidla, nižší podélná nožní klenba bilaterálně, valgozní postavení kolen, 

pánev mírně sešikmena vlevo, pravý thorakobrachiální trojúhelník mírně větší. 

e)  Z boku: Pacientka je nakloněna dopředu, pánev ve fyziologickém anteverzním 

postavení, mírně ochablá břišní stěna, protrakce ramen, mírně předsunuté držení 

hlavy. 

f) Zezadu: Symetrická kontura lýtkového svalstva, sešikmení pánve vlevo, 

kontura stehenního svalstva výraznější na PDK, zvýšené napětí 

paravertebrálních svalů v oblastí L a přechodu ThL páteře bilaterálně. 

Vyšetření pánve 

Pravá crista iliaca výš oproti levé, pravá SIAS níže oproti levé SIAS, pravá SIPS 

níže oproti levé SIPS, fyziologické anteverzní postavení. 
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Spine sign: 

 Při pokrčení DK dochází k pozvolnému zvětšování vzdálenosti mezi SIPS a L5 

bilaterálně. 

Fenomén předbíhání: 

 Při aktivní anteflexi trupu dochází k vyrovnání výšky L a P SIPS, L SIPS se 

posouvá rychleji, P SIPS se do 20 sekund dostane do stejné výšky. 

 

Modifikace stoje 

Rhombergův stoj 

1. Stupeň  - Stoj o přirozené bázi, bez patologických nálezů 

2. Stupeň  - Stoj spojný, bez patologických nálezů 

3. Stupeň  - Stoj spojný se zavřenýma očima, stabilní se zvýšenou aktivitou prstců 

Stoj na dvou vahách 

Anatomická váha: 115kg 

P 61kg (~53%) 

L 54kg (~47%) 

Rozdíl je 6%, jedná se o fyziologický rozdíl 

Stoj na jedné noze 

Stoj na pravé noze: mírně nestabilní, dochází ke zvýšené aktivitě prstců, 

pacientka neztrácí rovnováhu. 

Stoj na levé noze: mírně nestabilní, nedochází k hyperextenzi v kolenním 

kloubu. 

Trendelenburgova zkouška 

Pravá noha: 

 Lze pozorovat mírný posun pánve laterálně. 

Levá noha: 

 Lze pozorovat mírný posun pánve laterálně. 
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Dynamické vyšetření stoje 

Anteflexe:  

Omezení rozvoj L páteře a horní Th páteře, pacientka nedá prsty na zem. 

Retroflexe:  

Dochází k extenzi v bederní a dolní hrudní páteři, střední hrudní páteř téměř 

v rovině. 

Lateroflexe:  

Vpravo: Dochází k rozvíjení páteře do lateroflexe v oblasti ThL přechodu 

a dolní Th páteře. 

Vlevo: Dochází k rozvíjení páteře do lateroflexe v oblasti ThL přechodu a dolní 

Th páteře. 

 

Vyšetření chůze 

Chůze prostá: 

Pacientka chodí bez FH, dochází k plnému odvalu chodidla, stále dochází 

k opoře chodidla o vnitřní stranu. 

Pacientka používá stále proximální typ chůze, ačkoliv už dochází k mnohem 

větší flexi v DKK, nedochází k cirkumdukci LDK. 

Chůze modifikovaná:  

Chůze v podřepu: Pacientka zvládá chůzi v podřepu, avšak pouze po krátkou 

dobu. 

Chůze pozpátku: Mírné omezení LDK do extenze, pacientka však chůzi 

pozpátku zvládá. 

Chůze po špičkách: Pacientka chůzi po špičkách zvládá bez patologických 

nálezů. 

Chůze po patách: Pacientka chůzi po patách zvládá bez patologických nálezů. 
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Stereotyp extenze v kyčli (poloha vleže na břiše): 

PDK: Lze pozorovat správnou posloupnost zapojování svalů při extenzi - 

1. gluteus maximus, 2. musculi ischiocrurales, 3. svaly paravertebrální 

na kontralaterální straně nejprve v LS přechodu, 4. paravertebrální svaly 

na homolaterální straně v LS přechodu, 5. Paravertebrální svaly v oblasti 

kontralaterálního v ThL přechodu a následně 6. Paravertebrální svaly homolaterálně 

v oblasti ThL přechodu.  

LDK: Stejné jako u PDK 

Stereotyp abdukce v kyčli (vleže na boku nevyšetřované DK): 

PDK: U pacientky se stále projevuje tensorový mechanismus abdukce v kyčli, 

špička chodidla směřuje nahoru. 

LDK: Fyziologické provedení. 

Stereotyp flexe trupu (vleže na zádech): 

Pacientka je schopna částečně flexe, avšak se jedná o patologický způsob flexe, 

při které musculus iliopsoas přebírá funkci musculus rectus abdominis. 

Stereotyp dechové vlny 

Dechová vlna pacientky začíná rozvíjením břišní stěny ventrálně a laterálně, 

poté dochází k elevaci hrudníku. 

Testy hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Brániční test:  

Pacientka vsedě s napřímenou páteří, snaha o udržení hrudníku v kaudálním 

(výdechovém) postavení, terapeut palpuje laterálně pod dolními žebry a mírně tlačí 

proti laterální skupině břišních svalů.  

Provedení:  

Při nádechu je cítit mírný tlak proti rukám pacienta, položeným laterálně 

pod dolními žebry.  
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Test nitrobřišního tlaku:  

Pacientka vsedě s napřímenou páteří, v oblasti mediálně od spina iliaca anterior 

superior palpujeme aktivitu břišní stěny proti odporu prstů terapeuta. 

Provedení:  

U pacientky je palpovatelná prominence musculus rectus abdominis, aktivita 

laterálního břišního svalstva snížená, palpovatelná. 

 

Goniometrické vyšetření – SFTR metoda (Janda, 1993) 

Hodnoty jsou uváděny ve stupních [°] 

SFTR – pasivně 

 

 

 

 

 

 

 

Kyčelní kloub L P 

S 15 – 0 – 70 20 – 0 – 80 

F 30 – 0 – 20 30 – 0 – 20 

R90 30 – 0 – 20 30 – 0 – 20 

Kolenní kloub   

S 10 – 0 - 95 10 – 0 - 130 

Hlezenní kloub   

S 25 – 0 – 35 25 – 0 – 40 

R 15 – 0 – 30 15 – 0 – 35 

Tabulka č. 7 Goniometrické vyšetření dolních končetin pasivně - výstupní vyšetření 
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SFTR – Aktivně  

 

 

 

Antropometrické vyšetření 

Délky dolních končetin L P 

Funkční 81cm 81cm 

Anatomická 76cm 76cm 

Stehno 43cm 43cm 

Bérec 38cm 38cm 

Noha 23cm 23cm 

Tabulka č. 9 Antropometrické vyšetření délek dolních končetin - výstupní vyšetření 

 

 

 

 

 

Kyčelní kloub L P 

S 15 – 0 – 55 20 – 0 – 65 

F 25 – 0 – 15 25 – 0 – 15 

R90 20 – 0 – 15 20 – 0 – 15 

Kolenní kloub   

S 10 – 0 - 90 10 – 0 - 110 

Hlezenní kloub   

S 20 – 0 – 30 20 – 0 – 35 

R 10 – 0 – 25 10 – 0 – 30 

Tabulka č. 8 Goniometrické vyšetření dolních končetin aktivně - výstupní vyšetření 
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Obvody dolních končetin L P 

Stehno (15 cm nad patelou) 67,5cm 68cm 

Stehno (nad kolenním kloubem) 52cm 52cm 

Koleno (přes patelu) 45cm 48cm 

Tuberositas tibiae 42cm 43cm 

Lýtko  51cm 51cm 

Hlezenní kloub 27cm 27cm 

Nárt a pata 28cm 28cm 

Přes hlavičky metatarzů 19cm 19cm 

Tabulka č. 10 Antropometrické vyšetření obvodů dolních končetin - výstupní vyšetření 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Svalová skupina L P 

m. rectus abdominis 3+ 

m. erector spinae + m. quadratus lumborum 4 

m. psoas major + m. iliacus 4 4 

m. quadriceps femoris 3- 4 

m. gluteus maximus 3+ 4 

m. gluteus medius, minimus 4 4 

m. biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 4 4 

m. adductor magnus, longus, brevis 3+ 3+ 

m. tibialis anterior 4 4 

m. tibialis posterior 4 4 

mm. peronei 4 4 

m. soleus 4 4 

m. gastrocnemius 4 4 

Tabulka č. 11 Vyšetření svalové síly dle svalového testu - výstupní vyšetření 
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Neurologické vyšetření dle Opavského 

Šlachookosticové reflexy DK 

 Patelární reflex   L –  vybaven P -  vybaven 

 Reflex Achillovy šlachy  L -  vybaven  P -  vybaven 

 Medioplantarní reflex  L -  vybaven P -  vybaven 

Čití  

 Pacientka na obou DKK ve všech dermatomech cítí stejně, v místě jizvy stále 

udává hyperstézii. 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

(0 – nejde o zkrácení / 1 – malé zkrácení / 2 – velké zkrácení) 

Testovaný sval/svalová skupina L P 

m. erector spinae 1 

m. quadratus lumborum 1 1 

m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 2 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 2 1 

m. piriformis 1 1 

m. soleus 1 1 

m. gastrocnemius 1 1 

Tabulka č. 12 Vyšetření zkrácených svalů - výstupní vyšetření 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

Jizva:  

Jizva je zhojená, mírně zatuhlá, palpačně bolestivá (2/10), v oblasti jizvy 

pacientka udává zvýšenou citlivost a hypertrichózu. 

Vyšetření kůže: 

Vyšetření provedeno vleže na břiše a vleže na zádech s pokrčenými DKK, 

dermografická zkouška v oblasti L a Th páteře pozitivní v oblasti horní Th páteře 

bilaterálně, posunlivost kůže v oblasti zad bez omezení, posunlivost kůže DKK 

bez omezení mimo oblast kolenního kloubu LDK. 

Vyšetření podkoží: 

 Vyšetření bylo provedeno vleže na břiše pomocí Kiblerovy řasy, omezená 

posunlivost podkoží v oblasti bederní a hrudní páteře, podkoží na oblasti DKK volné 

mimo oblast jizvy a úponu musculus vastus medialis obliquus na LDK. 

Vyšetření fascií:  

Vyšetření bylo provedeno vleže na břiše, bariéra při protažení dorzolumbální 

a thorakodorzální fascie kaudálně i kraniálně, bariéra při protažení fascie stehna LDK 

kraniokaudálně. 

Palpace svalů:  

Vyšetření bylo provedeno vleže na zádech a na vleže břiše, hypertonus 

paravertebrálních svalů Th páteře bilaterálně, mírný hypotonus L musculus quadriceps 

femoris. 

Vyšetření joint play dle Lewita 

SI skloubení:  

Vpravo bez omezení 

Vlevo: blokáda dorzálně 

Patella:  

Vpravo: bez omezení 

Vlevo: bez omezení 
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Hlavička fibuly:  

Vpravo: bez omezení 

Vlevo: blokáda ventrálně 

Talocrurální kloub: 

Vpravo: blokáda dorzálně 

Vlevo: blokáda dorzálně 

Calcaneus: 

Vpravo: blokáda do rotace 

Vlevo: blokáda do rotace 

MTP klouby: 

Vpravo: bez omezení 

Vlevo: bez omezení 

 

Výsledek vyšetření:  

Pacientka stojí bez pomůcek o stojné bázi o šířce cca jednoho a půl chodidla, má 

mírně ochablou nožní klenbu bilaterálně, valgózní hlezenní a kolenní klouby, mírně 

ochablou břišní stěnu a ramena v protrakci. Fyziologické rozložení váhy při stoji 

na dvou vahách s převahou na PDK, stoj na jedné noze zvládá na obou DK, omezený 

rozvoj do všech směrů v L a Th páteři. 

Při běžné chůzi pacientka již jednu FH nepoužívá, při chůzi v horším terénu jí 

má stále pro jistotu s sebou. Při chůzi pacientka dbá na správný odval chodidla, jedinou 

patologií je částečný přenos váhy na vnější plochu chodidla bilaterálně. Co se 

modifikací chůze týče, pacientka vše bez větších obtíží zvládá. 

Pacientka dosáhla 90° aktivní a 95° pasivní flexe v L kolenním kloubu, 

což značně ulehčí nejen aktivitu při běžných denních činnostech, ale také rehabilitaci 

v domácích podmínkách. 

Neurologické vyšetření neobjevilo žádné patologie, všechny šlachookosticové 

reflexy DKK jsou poklepem neurologického kladívka vyvolatelné, čití v dermatomech 
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L4, L5 a S1 nezměněno, hyperstézie a hypertrichózy v oblasti jizvy na LDK stále 

přítomny. 

Vyšetření reflexních změn prokázalo mírnou ztuhlost a palpační bolestivost 

jizvy LDK (2/10), reflexní změny kůže, podkoží a fascií v oblasti L a Th páteře a oblasti 

kolenního kloubu LDK. Palpace svalového tonu odhalila hypertonus musculus triceps 

surae bilaterálně a mírný hypotonus musculus quadriceps femoris LDK. 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita ukázalo na určité množství přetrvávajících 

blokád SI skloubení a kloubů LDK. 

3.8 Efekt terapie 

U pacientky došlo ke značnému zlepšení samotné stability stoje bez pomůcek, 

srovnání patologií v rozložení váhy a v pozici pánve. Upravil se mechanismus chůze, 

vymizely hlavní patologie v podobě cirkumdukce LDK a kulhání. Díky izometrickému 

a kondičnímu posilování a posilování pomocí PNF dle Kabata se zvýšila svalová síla 

bilaterálně, za nejdůležitější je však považován vzrůst svalové síly u musculus 

quadriceps femoris LDK. Došlo k odstranění převážné většiny blokád SI skloubení 

a DKK, avšak na LDK stále přetrvávají některé blokády, kterým by bylo vhodné se 

v následujících terapiích, které pacientka podstoupí, věnovat.  

Srovnání svalové síly před a po terapii 

  Před terapií Po terapii 

Svalová skupina L P L P 

m. rectus abdominis 3 3+ 

m. erector spinae + m. quadratus lumborum 4 4 

m. psoas major + m. iliacus 3- 4 4 4 

m. quadriceps femoris 2+ 3+ 3- 4 

m. gluteus maximus 3 3+ 3+ 4 

m. gluteus medius, minimus 3+ 3+ 4 4 

m. biceps femoris, semitendinosus, 

semimembranosus 

3+ 4- 4 4 
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m. adductor magnus, longus, brevis 3+ 3+ 3+ 3+ 

m. tibialis anterior 3+ 4 4 4 

m. tibialis posterior 3+ 4 4 4 

mm. peronei 4 4 4 4 

m. soleus 4 4 4 4 

m. gastrocnemius 4 4 4 4 

Tabulka č. 13 Vyšetření svalové síly dle svalového testu - porovnání 

Nedošlo však pouze k zvětšení svalové síly, došlo také k rozvoji rozsahu pohybu 

v LDK, kde je pacientka schopna aktivně dosáhnout 90° flexe a pasivně 95°, což velice 

pacientce ulehčí domácí rehabilitaci, vzhledem k tomu, že má přístup k rotopedu 

a zároveň bude schopna díky zlepšení stability kolenního kloubu provádět náročnější 

cviky. 

Srovnání rozsahu pohybu v kloubech DKK před a po terapii 

SFTR – Pasivně 

 

 

 

 Před terapií Po terapii 

Kyčelní kloub L P L P 

S 10 – 0 – 70 20 – 0 – 80 15 – 0 – 70 20 – 0 – 80 

F 30 – 0 – 15 30 – 0 – 15 30 – 0 – 20 30 – 0 – 20 

R90 30 – 0 – 10 30 – 0 – 15 30 – 0 – 20 30 – 0 – 20 

Kolenní kloub     

S 10 – 0 - 55 10 – 0 - 130 10 – 0 - 95 10 – 0 - 130 

Hlezenní kloub     

S 20 – 0 – 30 20 – 0 – 40 25 – 0 – 35 25 – 0 – 40 

R 15 – 0 – 30 15 – 0 – 35 15 – 0 – 30 15 – 0 – 35 

Tabulka č. 14 Goniometrické vyšetření dolních končetin pasivně - porovnání 
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SFTR – Aktivně 

  

 Před terapií Po terapii 

Kyčelní kloub L P L P 

S 10 – 0 – 45 20 – 0 – 65 15 – 0 – 55 20 – 0 – 65 

F 15 – 0 – 10 20 – 0 – 15 25 – 0 – 15 25 – 0 – 15 

R90 15 – 0 – 10 20 – 0 – 10 20 – 0 – 15 20 – 0 – 15 

Kolenní kloub     

S 10 – 0 - 50 10 – 0 - 110 10 – 0 - 90 10 – 0 - 110 

Hlezenní kloub     

S 20 – 0 – 25 20 – 0 – 35 20 – 0 – 30 20 – 0 – 35 

R 10 – 0 – 20 10 – 0 – 30 10 – 0 – 25 10 – 0 – 30 

Tabulka č. 15 Goniometrické vyšetření dolních končetin aktivně - porovnání 
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4 Závěr  

Psaní této bakalářské práce bylo velkým přínosem pro mé studium a obohatilo 

mě o mnoho zkušeností. Dopodrobna jsem se obeznámil s problematikou luxace pately 

a měl jsem poprvé možnost pracovat s touto diagnózou po delší dobu. 

Prvotní cíle terapie, které byly stanoveny na počátku bakalářské práce, a které se 

zaměřují na obnovení základní mobility kolenního kloubu a ovládání korektního 

stereotypu chůze bez pomůcek, byly splněny. V rámci teoretické části byla detailně 

popsána problematika diagnózy laterální luxace pately a luxace pately obecně. Byla 

popsána taktéž konzervativní a operativní léčba a jednotlivá vyšetření, používající se 

při diagnostice strukturálních a funkčních poruch kolenního kloubu. 

I přes pacientčin počáteční zdravotní stav a celkovou životosprávu byla terapie 

úspěšná a pacientka následovala pokyny a doporučení pro jak ambulantní, tak domácí 

léčbu. Došlo ke zlepšení nejen fyzického, ale z části také psychického stavu pacientky, 

které přisuzuji hlavně obnovení mobility a možnosti chůze bez pomůcek. K efektivitě 

terapie přispěla také snaživost pacientky a přístup ke všem součástem terapie. 

Pacientka byla po tomto rehabilitačním programu, který probíhal v Centru léčby 

pohybového aparátu v Praze Vysočanech, indikována k další sérii individuálních terapií.  
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Příloha 2 – vzor informovaného souhlasu pacienta 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Centru léčby pohybové aparátu v Praze 

Vysočanech, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a 

následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován 

v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem „Kazuistika fyzioterapeutické péče o 

pacientku po laterální luxaci pately“ 

 

Cílem této bakalářské práce je zaznamenání průběhu terapie u pacientky po laterální 

luxaci pately a seznámení s danou diagnózou 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele ................................................................... Podpis:.................... 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení................................Podpis:................... 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  Podpis pacienta:..................... 
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