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ÚVOD 
Kolenní kloub je pro svoji stavbu považován za nejsložitější kloub lidského těla. Jeho 

stabilitu zajišťují statické a dynamické stabilizátory. Vlivem zvýšených nároků na kloub a 
pohybu provedeným nevhodným způsobem, který nejčastěji nastává při sportu (zejména ve 
sportech kontaktních, bojových a sjezdovém lyžování), může dojít k poranění měkkých struktur 

kolenního kloubu, mezi které se řadí právě i vazivový aparát. Nejčastěji traumatizovanou 

vazivovou strukturou je přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius), proto se mu 
budu ve své práci věnovat podrobněji.  

Rozeznáváme dva základní způsoby léčby ruptury kolenního vazu. Prvním z nich 
představuje léčba konzervativní, neoperační, která spočívá především v posílení svalstva 

dolních končetin, dynamických stabilizátorů, a v nácviku stabilizace a neuromuskulární 

kontroly kolenního kloubu. Druhou možností léčby je operační rekonstrukce poraněného vazu, 

nejčastěji jeho plastikou, nebo primární suturou InternalBraceTM systémem s využitím vlákna 

FiberTape®. 
Operace s využitím metody InternalBraceTM spočívá v akutním ošetření (sešití) 

předního zkříženého vazu za použití augmentace páskem z pleteného vlákna FiberTape®. 
Vlákno je použito jako vnitřní  ortéza, která kolenní kloub stabilizuje a umožní tím tělu, aby 

poškozené vazy vrátilo co nejdříve do původního stavu. Jedná se o málo invazivní 

artroskopický zákrok, který je velmi šetrný oproti používané plastice kolenního kloubu. 

Ošetřený vaz s podporou vnitřní ortézy dovolí téměř okamžité zatížení končetiny a rychlý 

návrat k běžné zátěži. Pacient může končetinu zatěžovat již hned po operaci. Když se vše vyvíjí 

podle plánu, tak už po šesti týdnech může pacient pomalu začít se sportovní zátěží (Frei, Mašát, 

2016; MacKay et al., 2015). 
Pro obor fyzioterapie je zpracování tohoto tématu velmi důležité. Tato metoda není 

dosud v České republice příliš známá ani mezi terapeutickou společnost. Není dostatek 

odborných publikací, proto by mohla moje práce sloužit jako zdroj informací pro další 

terapeuty.  
Cílem práce je tedy vytvoření odborného návodu fyzioterapeutické intervence u 

pacientů po tomto typu operace. Je důležité mít o metodě povědomí a vědět, jak u takového 

pacienta provést fyzioterapeutickou intervenci, protože se provádí odlišně než u pacienta po 

klasické plastice vazů. Správně provedená fyzioterapie po operaci je velmi významnou složkou 
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rekonvalescence a urychluje návrat do aktivního života. V praktické části jsou zpracovány 

kazuistiky tří pacientů s cílem ověřit aplikaci metodiky v praxi.  
Téma jsem si vybrala, jelikož mě zajímá ortopedická a traumatologická problematika. 

Sama aktivně sportuji (hraji házenou, která se řadí mezi kontaktní sporty, a lyžuji), tak se 
s poraněními kolenních vazů setkávám ve svém blízkém okolí. Proto právě tato práce pro mě 

představovala možnost, jak se dozvědět o dalších postupech řešení tohoto problému.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
V rámci teoretické části je zpracován podrobný popis kolenního kloubu a jeho vazů z 

hlediska anatomického a kineziologického, dále se bude zabývat samotným poraněním 

předního zkříženého vazu a možnostmi následné léčby. 
1.1. ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU 

Kolenní kloub (articulatio genus) je nejsložitější a největší v lidském těle. Stavby se 

účastní artikulující kosti, kloubní pouzdro, vazy i svaly, společně označované jako stabilizátory, 

také sem patří cévy a nervy.  Artikulují v něm tři kosti - femur, tibie a patella, mezi které jsou 

vloženy dva menisky – meniscus lateralis a meniscus medialis. Kondyly femuru fungují jako 

kloubní hlavice a facies articularis superior na tibii spolu s menisky jako kloubní jamka 

(Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011; Dungl, 2014; Hudák, Kachlík, 2017). 
 Patella, která je zavzata do úponové šlachy m. quadriceps femoris, je největší sezamskou 

kostí v lidském těle. Slouží jako ochrana vnitřních struktur a výrazně zlepšuje činnost 

extenzorů kolenního kloubu při flekčním postavení kolene (Čihák, 2011, Dylevský, 2009). 
Kontakt mezi kondyly femuru a tibie jsou spolu v kontaktu téměř v horizontální rovině. 

Tibie míří při stoji svisle distálně, zatímco tělo femuru je od vertikály odkloněno, takže svírají 

zevně otevřený fyziologický abdukční úhel, který se pohybuje v rozmezí 170°-175° (u žen je 

přibližně o 5° menší kvůli větší šířce pánve, a tedy šikměji postavenému femuru). V klinické 

praxi se spíše používá doplňující úhel do vertikály, označovaný jako Q-úhel, který svírá osa 

tahu m. quadriceps femoris a osa lig. patellae (tj. linie spojnice spina iliaca anterior superior se 
středem čéšky a spojnice středu čéšky s tuberositas tibiae). Tento úhel by neměl u mužů 

překročit hodnotu 10° a u žen 15° (Čihák, 2011). 
Stabilita kloubu je zajištěna hlavně mohutným vazivovým aparátem a silnými svaly, 

které se zde upínají nebo začínají. Kloub má 12 zpevňujících vazů (nitrokloubní a mimokloubní 

ligamenta kloubního pouzdra). Z hlediska funkce se stabilizátory rozdělují na statické (pasivní), 

mezi které patří vazy a menisky, a dynamické (aktivní), což jsou svaly a jejich fascie. Podle 

topografie rozeznáváme stabilizátory intraartikulární (zkřížené vazy a menisky) a kapsulární 

(postranní vazy a také svaly a jejich úpony) (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011; Dylevský, 

2009). 
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1.1.1. Menisky  
Zakřivení kondylů femuru je větší a neodpovídá tvaru plošek na tibii, právě proto se 

spolu stýkají pouze na malých okrscích, většinu styčné plochy tak představují menisky. 
Menisky jsou tvořeny z vazivové chrupavky. Vzájemně se liší svým tvarem a velikostí, 

aby odpovídaly kloubním plochám na tibii. Na svém vnitřním okraji jsou tenké, naopak 

k vnějšímu okraji se rozšiřují a zvyšují. Vybíhají dopředu a dozadu v cípy, které se upínají před 

a za kostní vyvýšeninu, eminentia intercondylaris, na kondylární ploše tibie. Na obvodu jsou 

menisky srostlé s kloubním pouzdrem. Při pohybech v kolenním kloubu se menisky pohybují 

ze základní polohy dozadu a zpět a současně s tím také mění svoje zakřivení. Jejich hlavní 

funkcí je správné rozložení tlakových sil, působí jako tlumič nárazů při chůzi a při skocích, také 

napínají kloubní pouzdro a tím brání jeho uskřinutí. Při poranění LCA je velmi důležitá i funkce 

stabilizační (Čihák, 2011; Bartoníček, Heřt, 2004; Dylevský, 2009; Véle, 2006). 
 Mediální meniskus, oválný a více otevřený, je prostřednictvím kloubního pouzdra srostlý 

se zadní částí vnitřního kolaterálního vazu, proto je i méně pohyblivý. Z toho důvodu dochází 

častěji k jeho traumatizaci.  
 Laterální meniskus má tvar písmene „O“. Protože se jeho cípy téměř dotýkají, je upevněn 

prakticky v jednom místě (Čihák, 2011; Hudák, Kachlík, 2017). 
1.1.2. Nitrokloubní vazy 

Zkřížené vazy kolenního kloubu (cruciata genus) propojující femur s tibií jsou 

nejdůležitější vazivové stabilizátory kloubu. Zpevňují ho hlavně ve směru ventrodorzálním a 

omezují vnitřní rotaci. Jejich vzájemné uspořádání se během pohybu mění, při extenzi jsou jen 

minimálně napnuty, při flexi se naopak napínají téměř do maxima a zajišťují tím pevnost 

kolenního kloubu. (Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Véle, 2006). 
 Přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius = dále jen LCA) je struktura začínající 

na laterálním kondylu femuru mířící šikmo dopředu do area intercondylaris anterior na tibii. 

LCA se skládá ze dvou částí. Anteromediální část je delší (3 - 4 cm), ale slabší. Při plné 

extenzi tvoří horní a přední okraj vazu. Posterolaterální část je naopak kratší (2 - 3 cm), ale 
silnější a při extendovaném koleni vytváří zadní a spodní část vazu. Dle Harta (2010) činí 

průměrná délka LCA 31 až 38 mm a jeho průměrná šíře je 11 mm, což znamená, že je 

přibližně třetinová v porovnání s úponovými místy (plocha 40 mm2). Neprovádí pouze 

stabilizaci, z jeho lokalizace vyplývají i mnohé další funkce. Zabraňuje přílišnému 
ventrálnímu posunu tibie vůči femuru během flexe v kolenním kloubu. Při napnutí táhne 
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bérec do lehké zevní rotace. Při vnitřní rotaci tibie proti femuru se tento vaz obtáčí kolem 

zadního zkříženého vazu a více se napíná, čímž brání nadměrné vnitřní rotaci bérce. Dále 

pak uzamyká kolenní kloub v extenzi. Z dvou nitrokloubních vazů je tím slabším a také 

zraňovanějším (až 10x častěji). Nejvíce je zatížen, když je kolenní kloub ve vnitřní rotaci a 

hyperextenzi (Bartoníček, Heřt, 2004; Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Hart, Štipčák, 2010; 

Véle, 2006). 
 Zadní zkřížený vaz (ligamentum cruciatum posterius = LCP) zadem kříží LCA. Probíhá 

z laterální plochy mediálního kondylu femuru kolmo dolů a upíná se do area intercondylaris 

posterior. Vaz lze rozdělit opět na 2 části – kratší a silnější posteromediální a delší, ale slabší 

část anterolaterální. Při svém začátku dosahuje LCP šířky kolem 3 cm, nejslabší je ve střední 

části, kde má přibližně 13 mm. Vaz brání posunu bérce vůči femuru směrem dorzálním a 

omezuje zevní rotaci (Dungl, 2014; Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Véle, 2006). 
Dalšími nitrokloubními vazy jsou: 
 Ligamentum transverzum genus spojuje přední rohy obou kloubních menisků. 
 Ligamenta meniscofemoralia začínají na zadním cípu laterálního menisku a z něj směřují 

k zevní ploše mediálnímu kondylu femuru, kde se upínají. (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 

2011).  
1.1.3. Ligamenta kloubního pouzdra 

 Kloubní pouzdro kolenního kloubu je značně členité a je největším synoviálním prostorem 

lidského těla. Pouzdro je tvořeno ze dvou vrstev, fibrózní a synoviální. Upíná se při okrajích 

kloubních ploch na tibii a na patele, na femuru ještě o něco dále. Oblast epikondylů femuru 

je v něm vynechána, jelikož jsou zde upevněné svaly a vazy. Dále srůstá i s oběma menisky 

(kromě jejich předních a zadních rohů), díky čemuž je rozděleno na část meniskofemorální 

a meniskotibiální. Na ventrální straně je pouzdro velmi slabé, dochází k jeho vyklenutí nad 

patelu (pod m. quadriceps femoris) a tvoří se zde záhyb recessus suprapatellaris. Na síle poté 
nabývá v oblasti postranních vazů, nejsilnější je na dorzu kolenního kloubu. (Bartoníček, 

Heřt, 2004; Čihák, 2011; Gallo et al., 2011).  
Na stranách pouzdra se nacházejí dva postranní vazy – ligamentum collaterale tibiale a 

ligamentum collaterale fibulare. Jejich funkcí je zajištění stability kolene při extenzi, kdy 

dochází k jejich maximálnímu napnutí, a také při průběhu pohybu do částečné flexe (Dylevský, 

2009; Véle, 2006). 
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 Vnitřní postranní vaz (ligamentum collaterale tibiale/mediale, LCT/LCM) je 
nejvýznamnějším stabilizátorem na vnitřní straně kolenního kloubu. LCT je široký a plochý, 
probíhá z mediálního epikondylu femuru na tibii. Tvoří ho přední dlouhá vertikální a zadní 

krátká šikmá vlákna mířící dorzokaudálně, dohromady dávají vazu vidlicovitý tvar. Srůstá s 

kloubním pouzdrem a jeho prostřednictvím je spojen i s mediálním meniskem. 
 Vnější postranní vaz (ligamentum collaterale fibulare/laterale, LCF/LCL) začíná na 

epicondylus lateralis femoris a směřuje šikmo distálně a lehce dorzálně k úponu na hlavičku 

fibuly. Při extendovaném koleni je vaz dobře hmatný (Čihák, 2011, Dylevský, 2009). 

 Obr. č. 1.1.3.1 – Stavba kolenního kloubu (Harvard Health Publishing, 2017) 
Dalšími kapsulárními vazy jsou: 
 Ligamentum patellae, vaz na ventrální straně kolenního kloubu, je pokračováním šlachy a 

hlavním úponem m. quadriceps femoris. Probíhá od čéšky na tuberositas tibiae a je v něm 

zanořen hrot patelly. 
 Retinacula patellae jsou postranní pruhy stabilizující patelu proti laterálnímu vybočení 

jdoucí od m. quadriceps femoris k tibii. 
 Ligamentum popliteum obliquum není pravým vazem, spíše část šlachy svalu m. 

semimembranosus, od kterého míří po mediálním kondylu tibie proximolaterálně až 

k začátku laterální hlavy m. gastrocnemius, kde se zanořuje do kloubního pouzdra.  
 Ligamentum popliteum arcuatum začíná na apexu fibuly a skládá ze dvou vazivových 

pruhů. Společně pokrývají dorzální plochu šlachy m. popliteus. Zadní raménko se pak u této 

šlachy stáčí mediálně, pokračuje po horním okraji svalového bříška m. popliteus a vytrácí se 

pod lig. popliteum obliguum. Přední raménko míří vpřed a laterálně k zevnímu postrannímu 

vazu a dále směrem k laterálnímu epikondylu femuru,  kde se upíná (Čihák, 2011, Dylevský, 

2009; Hudák, Kachlík, 2017). 
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1.1.4. Ventrální dynamické stabilizátory 
 Musculus quadriceps femoris, mohutný sval skládající se ze 4 hlav, je jediným extenzorem 

kolenního kloubu. Zároveň je i hlavním dynamickým stabilizátorem pately, která šlachu 

zesiluje. 
Musculus rectus femoris je část svalu začínající na spina iliaca anterior inferior a nad 
acetabulem. V dalším průběhu postupně přechází ve šlachu, která splývá se šlachou m. 

vastus intermedius, přibírají do sebe patelu a jako ligamentum patellae pokračují na společný 

úpon na tuberositas tibie. 
Musculus vastus medialis začíná na proximální části linea intertrochanterica a labium 

mediale lineae asperae a upíná se na mediální okraj báze pately, ale i na její proximální okraj. 

Distální část hraje důležitou úlohu ve stabilizaci čéšky, kde brání v její lateralizaci při 

pohybu. 
Musculus vastus lateralis má začátek na proximální části linea intertrochanterica a labium 
laterále lineae asperae a upíná se na vnějším okraji baze čéšky. Zevní snopce vytváří 

retinaculum longitudinale laterale a navíc také srůstají s tractus iliotibialis. 
Musculus vastus intermedius je nejmohutnější a nejhlouběji uloženou hlavou. Začíná na 

přední a laterální části těla femuru, dále přechází v mohutnou šlachu, která směřuje na bazi 

pately. Okrajová vlákna srůstají s dalšími hlavami, s m. vastus medialis et lateralis 

(Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011; Dylevský, 2009). 
1.1.5. Mediální dynamické stabilizátory 

 Musculus semimembranosus je hlavním dynamickým stabilizátorem mediální strany 

kolenního kloubu. Začátek svalu je tuber ischiadicum. Jeho úpon patří mezi nejsložitější 

svalové úpony těla. Centrální část je upnuta na posteromediální plochu vnitřního kondylu 

tibie, ze kterého se rozbíhají tři úponové pruhy. Mediální pruh se rozkládá po mediální ploše 

vnitřního kondylu tibie, střední pruh jde na zadní stranu tibie a laterální pruh na dorzální 
stranu kolenního pouzdra jako ligamentum popliteum obliquum. 

 Pes anserinus je společný úpon musculus gracilis, m. sartorius a m. semitendinosus. Ty 
těsně před samotným úponem srůstají a vytvářejí jedinou společnou šlachu, která se upíná 

na vnitřní plochu tibie mezi tuberositas tibie a úpon ligamenta collaterale tibiale. 
 Caput mediale musculi gastrocnemii začíná na okraji vnitřního kondylu femuru a je 

mediální povrchovou hlavou m. triceps surae, který se upíná pomocí Achillovy šlachy na 

tuber calcanei. Sval probíhá laterálně od m. semimembranosus (Bartoníček, Heřt, 2004; 

Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Hudák, Kachlík, 2017). 
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1.1.6. Laterální dynamické stabilizátory 
 Tractus iliotibialis, zesílený šlašitý pruh na vnější straně stehna, je složitě uspořádaný útvar 

začínající na zevní ploše crista iliaca. Přebíhá kloubní štěrbinu kolenního kloubu a úpon má 

až na condylus lateralis tibiae a zevní části tuberositas tibiae. Do tractu se zepředu upíná m. 

tensor fasciae latae a zezadu i část vláken m. gluteus maximus. 
 Musculus biceps femoris se skládá ze dvou hlav. Caput longum začíná na tuber 

ischiadicum, caput breve ve střední třetině labium laterale lineae asperae. Ve svém průběhu 

se spojují ve společné bříško a směřují přes laterální stranu kolenního kloubu ke svému 

úponu na caput fibulae. Malá část šlachy pokračuje z hlavičky fibuly ventrálně na laterální 

kondyl tibie, kde se upíná. 
 Musculus popliteus má důležitý stabilizační význam. Začíná na laterálním epikondylu 

femuru, probíhá distomediálně a upíná se na zadní plochu tibie nad linea m. solei. Jeho šlacha 

díky svému průběhu zesiluje kloubní pouzdro, napíná ligamentum popliteum arcuatum a 

také dynamicky stabilizuje laterální kondyl femuru. 
 Caput laterale musculi gastrocnemii je laterální povrchovou hlavou m. triceps surae 

začínající na laterálním kondylu femuru (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011; Dylevský, 

2009; Hudák, Kachlík, 2017). 
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1.2. KINEZIOLOGIE A BIOMECHANIKA KOLENNÍHO KLOUBU 
Nosný kolenní kloub má dvě hlavní funkce, které slouží ke stabilitě kloubu – zajištění 

dostatečného rozsahu pohybu a optimální přenos tlakových sil.  
Základním postavením kloubu je plná extenze, při které na sebe femur, tibie a menisky 

naléhají. V této poloze jsou napjaty postranní vazy a také všechny vazy na zadní straně kloubu. 

Hovoříme o tzv. uzamčeném koleni. Nejvíce stabilní je kolenní kloub právě v extenzi, nejméně 

pak kvůli nízkému napětí vazů ve flexi mezi 30° - 60°. Okolní svaly zajišťují tyto základní 

aktivní pohyby v kloubu – flexi, extenzi, vnitřní a zevní rotaci (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 

2011; Dylevský, 2009). 
1.2.1. Flexe 

Fyziologický rozsah pohybu je do 140° (pasivně lze dosáhnout ještě o 20° více), ale 
závisí také na objemu svalové hmoty stehna a lýtka (Čihák, 2011)  
Samotný pohyb probíhá ve třech fázích: 
 1. fáze – počáteční rotace (prvních 5° flexe), tj. odemknutí kolene. Při tomto drobném 

pohybu dochází k uvolnění ligg. colateralia a lig.cruciatum anterius. Tibie se točí dovnitř, 

laterální kondyl femuru se otáčí a mediální kondyl se posouvá. Při fixované dolní končetině 

k podložce se femur otáčí zevně, při volné končetině se pootočí bérec se špičkou nohy 

dovnitř.  
 2. fáze – valivý pohyb. Femur se valí po tibii a obou meniscích. Pohyb se děje v 

meniskofemorálním skloubení. 
 3. fáze – posuvný pohyb. Dochází ke zmenšování kontaktu femuru s tibií pro stále větší 

zakřivení zadních částí kondylů femuru, menisky se posunují po tibii vzad. Poslední fáze 

flexe tedy probíhá v meniskotibiálním skloubení (Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Kolář, 

2009). 
Flexi v kolenním kloubu provádí m. semimembranosus a m. semitendinosus a m. biceps 

femoris (caput longum i caput breve). Pomocnými svaly při tomto pohybu jsou m. sartorius, 
m. gastrocnemius (caput mediale, caput laterale), m. popliteus a m. gracilis (Dylevský, 2009; 

Véle, 2006) 
1.2.2. Extenze 

Při extenzi dochází k témuž procesu ve třech fázích jako při flexi, jen v opačném pořadí. 

Nejprve posuvný pohyb kondylů femuru vpřed, poté valivý pohyb a na konci rotace v opačném 
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směru než je rotace počáteční. Celý pohyb končí uzamčením kolene. Rozsahově bychom se zde 
měli dostat do základního nulového postavení, z nějž je možné u zdravého kloubu ještě 

pokračovat malým extenčním pohybem, maximálně 15°, do tzv. hyperextenze. Patella se při 

extenzi posouvá proximálně (Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Véle, 2006). 
 Jediným svalem zajišťujícím extenzi je m. quadriceps femoris (m. rectus femoris, m. 
vastus medialis, m. vastus lateralis a i vastus intermedius) (Dylevský, 2009). 

1.2.3. Vnitřní a zevní rotace 
K samostatné rotaci je možné dojít jen za při doprovodné flexi, tzn. odemknutí 

kolenního kloubu. Rotační pohyby se odehrávají hlavně ve skloubení meniskotibiálním za 
současného posunu menisků, z části ale i ve femoromeniskálním. Rozsah pohybu závisí na 

stupni flexe, nejvyšších hodnot lze dosáhnout mezi 45 - 90°. Rozhodující význam zde má 

uspořádání vazů. Kondyly femuru jsou stabilizovány z obou stran. Vnitřní kondyl femuru je z 

mediální strany stabilizován lig. collaterale tibiale a z laterální strany lig. cruciatum posterius, 
zevní kondyl femuru na mediální straně ligamentum cruciatum anterius a z laterální strany lig. 

collaterale fibulare (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Véle, 2006). 
 Při vnitřní rotaci dochází k posunu mediálního kondylu tibie dozadu a mediálně, zatímco 

se laterální kondyl tibie pohybuje vpřed a laterálně. Dle Čiháka (2011) lze dosáhnout vnitřní 

rotace v rozsahu 5 - 10°. Vnitřní rotaci v kolenním kloubu provádí hlavně m. semitendinosus 
a m. semimembranosus. Pomocnými svaly jsou m. sartorius, m. gracilis a m. politeus. 

 Při zevní rotaci je mechanismus obrácený. Rozsah pohybu se zde uvádí mezi 30 - 50°. 

Zapojují se svaly m. biceps femoris (caput longum, caput breve) a m. tensor fascie latae 
(Dylevský, 2009; Véle, 2006). 

1.2.4. Biomechanika předního zkříženého vazu 
Ligamentum cruciatum anterius je při plné extenzi zcela napnuto, takže i nejvíce 

zatíženo, to se týká hlavně jeho posterolaterální části. Napětí klesá od 15° flekčního pohybu 

v kolenním kloubu, maximálně relaxace dosahuje od 30° do 40° flexe. V 90° je vaz opět již 

plně natažen, a to hlavně jeho anteromediální část. K silnému tahu dochází také při vnitřní 

rotaci, kde se tak stává hlavním stabilizátorem pohybu. V zevní rotaci je uvolněn. 
Synergistou předního zkříženého vazu jsou hamstringy, mezi které řadíme m. biceps 

femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus, z toho důvodu je nutné se při lézi 

zaměřit hlavně na posílení těchto svalů (Hart, Štipčák, 2010; Pauček et al., 2014; Véle, 

2006).  
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1.3. PORANĚNÍ PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU KOLENNÍHO KLOUBU 
K poranění vazivového aparátu dochází, pokud je překonána stabilizační schopnost 

statického a dynamického systému. Mechanismus vzniku je buď přímý, nebo nepřímý, ke 

kterému dochází za působení sil na místě vzdáleném od místa samotného poškození. Dochází 

k tomu ze dvou základních příčin – vnější, kdy zranění vzniká po kontaktu s jinou osobou nebo 
předmětem, nebo vnitřní, mezi které řadíme hypermobilitu nebo naopak hypomobilitu, únavu 

a svalovou slabost, nedostatečnou zdatnost jedince a špatnou rehabilitaci po předešlých 

zraněních. Zhruba v 70% vzniká poškození důsledkem sportovního úrazu (nejčastěji při 

lyžování a týmových míčových sportech jako je fotbal, florbal, házená, atd.) (Becker, Karlsson, 
2018; Hart, Štipčák, 2010; Helm, 2013; Papoutsidakis, 2011; Smith, 2012). 

Není-li vaz zatěžován, pak je struktura jeho vláken zvlněná. Namáháním, ke kterému 

dochází při tahu, se vaz postupně elonguje. Velikost prodloužení vazu je přímo úměrná velikosti 

tahové síly. Pokud se prodlouží do 5% délky, je plně reverzibilní, takže se při skončení tahové 

síly vaz vrátí do své původní délky. Jestliže přesáhne 5%, není již plně reverzibilní, vaz se již 

nevrátí na svou původní délku a dochází na něm ke strukturálním změnám (Hart, Štipčák, 

2010). 
Podle závažnosti můžeme rozdělit poranění ligament do tří stupňů: 
 1. Distenze vazů – dochází pouze k malému přetažení nad hranici elasticity. Jsou zde patrné 

mikroskopické změny ve struktuře, někdy můžeme nalézt drobné hemoragie, ale jeho 

kontinuita zůstává zachována. Distenze se projevuje bolestí v průběhu vazu a jeho mírným 

uvolněním. Poranění se řeší pouze klidem a aplikací chladu, vyléčení trvá 2 - 4 týdny.  
 2. Parciální ruptura – není úplně přerušena kontinuita vazu jako celku, jsou zde už ale 

přítomná přetržená vlákna a četné hematomy. Kvůli prodloužení vazu je narušena jeho 

pevnost, a tím i stabilita kloubu. Při vyšetření můžeme kromě bolesti zjistit i zvětšené 

rozevření štěrbiny s pevným konečným dorazem. K léčbě v rozsahu 4 - 6 týdnů je dobré na 

zhruba 2 - 4 týdny přidat fixaci v podobě ortézy nebo kinesiotapu, ledování, odlehčení a 

izometrické kontrakce stehenních svalů. 
 3. Totální ruptura – kontinuita vazu je zcela přerušena. Klinicky se projevuje vznikem 

kloubní nestability, abnormálním rozevřením štěrbiny, u které není konečný doraz, či 

posunem tibie. Vzniklá nestabilita se pak dále rozděluje dle oddálení nebo posunu kloubních 

ploch na 3 stupně: oddálení/posun o méně než 0,5 cm, o 0,5 až 1 cm nebo o více než 1 cm. 

Nejméně příznivé je přetržení vazu v jeho střední třetině, naopak vytržení úponu vazu i s kostním 
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fragmentem nebo přerušení při úponu má lepší prognózu (Hart, Štipčák, 2010; Wendsche, 

Veselý, 2015). 
Typickými příznaky akutního poranění jsou náplň kloubu (hemartros) vznikající 

okamžitě po úrazu, otok a bolest (Hart, Štipčák, 2010; Kolář, 2009). 
Nestability dělíme dle Hastingse na dvě základní skupiny – s primární lézí kapsulárních 

stabilizátorů a izolované léze zkřížených vazů (Gallo et al., 2011). 
 Nestability s primární lézí kapsulárních stabilizátorů – zde dochází nejprve k poranění 

vazů pouzdra a až zvětšujícím se násilím k poškození zkřížených vazů.  
o Mediální nestability (abdukčně-zevně rotační) 
o Laterální nestability (addukčně-rotační) 
o Hyperextenční nestability 

 Izolovaná léze zkřížených vazů 
o Izolovaná léze předního zkříženého vazu 
o Izolovaná léze zadního zkříženého vazu  

Incidence ruptury předního zkříženého vazu je ve vyspělém světě asi 1 případ na 3 000 

obyvatel za rok. Nejčastěji dochází k poranění LCA nepřímo při plné extenzi a současném 

mediálním vektoru působící síly spolu se zevní rotací bérce, zde se jedná hlavně o již zmiňované 

úrazy při kontaktních sportech a lyžování. Dalším základním mechanismem poranění je 

hyperextenční násilí u nadměrné aktivace a silové zátěže m. quadriceps femoris při současném 

zatížení dolní končetiny, kdy dojde k přetržení struktury nadměrnou elongací. K poranění vazu 

může dojít i při nadměrné přední translaci tibie při prudkém zastavení v kombinaci s násilnou 

vnitřní rotací tibie (Becker, Karlsson, 2018; Hart, Štipčák, 2010; Spindler, Wright, 2008).  

Obr. č. 1.3.1 (vlevo) – Poranění LCA kontrarotací femuru a tibie (A.D.A.M. Education, 2018) 
Obr. č. 1.3.2 (vpravo) – Ruptura LCA hyperextenzí (Jordanian Physiotherapy Society, 2017) 
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Izolovaná léze se vyskytuje pouze asi v 10 % případů jeho poškození. V až 75 % případů 

dochází i k poškození menisků. Dále často dochází k poškození chrupavky (46% případů), 

subchondrální kosti (80 %) a postranních vazů (až 24 %). O tzv. nešťastné triádě hovoříme 

při kombinaci s poraněním mediálního menisku a rupturou mediálního kolaterálního vazu 

(Becker, Karlsson, 2018; Hart, Štipčák, 2010; Helm, 2013; Papoutsidakis, 2011; Spindler, 

Wright, 2008). 
Při ruptuře udávají pacienti v 30 - 50% slyšitelné prasknutí („pop fenomén“), někdy i 

pocit vyskočení kloubu ven a zpět dovnitř a poté ostrou bolest s blokací kolenního kloubu 
v mírné flexi, ke které dochází z důvodu vsunutí pahýlu vazu nebo menisků mezi kloubní 

plochy. Bezprostředně po úrazu může docházet k deficitu extenze bez mechanické příčiny, 

jedná se pak o reflexní omezení pohybu v kloubu kvůli iritaci proprioreceptorů na povrchu 
poraněného vazu. Hlavními obtížemi pacienta je pocit nejistoty a nestability, snížený rozsah 

pohybu, snížená svalová síla, recidivující náplň a náhlé podklesnutí v kolenním kloubu (giving 

way fenomén), který je následkem reflexního ochabnutí m. quadriceps femoris (Hart, Štipčák, 

2010; Helm, 2013; Kolář, 2009). 
1.3.1. Anamnéza 

V anamnéze se pacientů ptáme na pocit nestability kolenního kloubu, která se může 

projevit dvojím způsobem – zaprvé již popsaným „giving way“ fenoménem a zadruhé pocitem 

nejistoty při zvýšené zátěži (prudká změně směru, rotaci na zatížené končetině, chůzi po 
nerovném terénu). Dále se doptáme na intenzitu a lokalizaci bolesti. Zajímá nás také celková 

úroveň pohybové aktivity pacienta a z toho vyplývající nároky na rychlost zotavení po úrazu, 

což může pomoct při rozhodování o indikaci operačního výkonu, jeho timingu a výběru štěpu 

(Hart, Štipčák, 2010; Helm, 2013; Kolář, 2009). 
1.3.2. Aspekce 

Vyšetření pohledem začíná ihned při vstupu pacienta do ordinace. Sledujeme stoj, chůzi 

i výraz obličeje, který může vypovídat o bolesti. Chůze bývá antalgická, většinou dochází ke 

zkrácení stojné fáze na poraněné končetině. V aspekci kolenního kloubu pokračujeme s 

obnaženými dolními končetinami, kde si všímáme si barvy kůže, hematomů, edému, tvaru a 

velikosti kloubu. Vždy srovnáváme s druhou stranou (Dungl, 2014). 
1.3.3. Palpace 

Při palpaci vnímáme teplotu kůže, její prosáknutí, citlivost a bolestivost, vyšetřujeme 

stav podkoží a fascií, jejich posunlivost a protažitelnost. Testujeme i ballottement pately pro 
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zjištění náplně kloubu, který provádíme jejím stlačením, a tedy vytlačením výpotku do stran a 

následným zpětným pohybem pately nahoru po odstranění tlaku, druhou možností je stlačení v  
oblasti suprapatellárního recessu a vytlačení výpotku pod patelu, která se tím zvedá. Dále 

hledáme místa maximální palpační bolestivosti. Přímo LCA palpovat nemůžeme (Dungl, 2014; 

Hart, Štipčák, 2010). 
1.3.4. Vyšetření pohyblivosti kloubu 

Vyšetřujeme aktivní i pasivní hybnost kloubu do flexe, extenze a rotací v 90° flexi. 

Všímáme si rozsahu pohybu a typu zarážky v konci pohybu. Pro otok, bolest a svalový spasmus 

bývají rozsahy všech pohybů omezeny. Je nutno odlišit omezení pohybu z těchto důvodů od 

pravé mechanické blokády, která může být způsobena interpozicí pahýlu vazu (Dungl, 2014, 
Hart, Štipčák, 2010). 

1.3.5. Testy stability kolenního kloubu 
Pro stanovení diagnózy ruptura LCA můžeme využít testy stability, kde se užívá 

Lachmanův test, přední zásuvkový test a pivot shift test. Při akutním poranění je vhodnější a 

spolehlivější Lachmanův test, při kterém pacient leží na zádech, koleno má v 15° flexi, 

vyšetřující jednou rukou stabilizuje kolenní kloub a druhou se snaží vysunout horní konec tibie 

ventrálně vůči kondylům femuru. Zbylé dva manévry jsou akutně obtížně proveditelné hlavně 

pro ochranný svalový spazmus svalů a otok. Daleko snáze lze rozpoznat chronickou nestabilitu, 

kdy jsou pozitivní zásuvkové manévry prokazující patologický předozadní pohyb tibie vůči 

femuru při flexi 90° v kolenním kloubu, objevují se i opakované náplně kolenního kloubu a 
stehenní svalstvo je výrazně hypotrofické (Dungl, 2014; Kolář, 2009). 

Obr. č. 1.3.5.1 (vlevo) – Lachmanův test (Kolář, 2009) 
Obr. č. 1.3.5.2 (vpravo) – Přední zásuvkový manévr (Kolář, 2009) 
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Pivot shift test se provádí při extendovaném koleni současnou vnitřní rotací a abdukcí 

bérce, což při pozitivitě testu vyvolá ventrální subluxaci laterálního kondylu tibie proti femuru. 

Při postupném převádění končetiny do flexe v koleni dojde mezi 30 - 40° flexe k náhlé 

spontánní repozici kondylu tibie (Dungl, 2014; Kolář, 2009). 
1.3.6. Diagnostické metody 

V diagnostice dále používáme klinické zobrazovací metody a event. artroskopii 

kolenního kloubu. Při poranění LCA standardně provádíme RTG snímek v předozadní a boční 

projekci kvůli vyloučení zlomeniny v oblasti kolenního kloubu. Můžeme takto vyloučit i tzv. 

Segondovu zlomeninu, což je avulze laterálního kondylu tibie patognomická pro poranění 

předního zkříženého vazu. Další využívanou zobrazovací metodou je MRI, která nám dává 

podrobnější informaci o poškozených vazech, ale i o dalších přidružených poranění. Jako 

diagnostickou metodu můžeme využít artroskopii kolenního kloubu, při které je možnost 

provést rovnou i léčbu (Dungl, 2014). 
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1.4. LÉČBA 
V léčbě po přetržení LCA máme dvě varianty postupu – konzervativní a operační. Při 

rozhodování je třeba přistupovat ke každému pacientovi přísně individuálně, musíme vzít v 

úvahu míru zatížení kolene, sportovní aktivitu pacienta, věk, motivaci pacienta a především 

další přidružená poranění. Ty musí být v případě konzervativní léčby vyloučena klinickým 

vyšetřením, magnetickou rezonancí nebo diagnostickou artroskopií. Při ruptuře menisku by  

měl ošetřující lékař spíše indikovat náhradu zkříženého vazu vzhledem k vysoké 

pravděpodobnosti vzniku artrotických změn (Defroda et al., 2017; Hart, Štipčák, 2010; Kolář, 

2009). 
V akutní fázi po úrazu vazů je cílem snížit bolest a otok kolenního kloubu. Pacient by 

tedy měl dodržovat klidový režim, elevovat končetinu, ledovat, popř. používat analgetika a 

protizánětlivou medikaci Je také možné využít kineziotaping, konkrétně lymfatickou korekci 

ke snížení otoku nebo Priessnitzův obklad. Terapií je i punkce kloubu s aspirací krve (Burden 

et al., 2016; Hart, Štipčák, 2010; Kobrová, Válka, 2012; Kolář, 2009). 
1.4.1. Konzervativní léčba 

Při konzervativním způsobu léčby dochází pacienti na pravidelnou fyzioterapii, která se 

zaměřuje především na posílení svalů kolenního kloubu (zejména hamstringů) a správné 

fungování m. quadriceps femoris, který je zodpovědný za stabilitu kolenního kloubu v extenzi, 
za jeho správné uzamčení. Pro udržení síly a trofiky stehenních svalů provádíme izometrické 

kontrakce m. quadriceps femoris. K facilitaci m. vastus medialis můžeme využít prvky 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Pacient ale posiluje všechny svaly dolních 
končetin analytickým posilováním, cvičením v uzavřených i otevřených kinematických 

řetězcích, cvičením s overballem, gymballem, therabandem a dalšími pomůckami. Dále 

fyzioterapeut využívá technik postizometrické relaxace a postizometrické relaxace s 

protažením pro uvolnění a protažení svalů po celém obvodu stehna, provádí též mobilizaci 

pately a fibuly. Jako autoterapii pacient provádí strečink hamstringů i m. rectus femoris s 

popruhem. Pro udržení rozsahu pohybu se provádí pasivní i aktivní pohyby v koleni do flexe i 
extenze, využívá se též motodlahy a rotopedu. Důležité je také použití balančních cvičení v 

terapii, využíváme u nich prvků senzomotorické stimulace, tedy cvičení na úsečích, balančních 

podložkách, měkkých površích typu Airex, trampolíně, BOSU, atd. Pokud pacienti po 
minimálně tři měsíce nepociťují příznaky instability, tak jim můžeme doporučit modifikaci 

jejich pohybových aktivit a vhodnou ortézu na sport a jiné aktivity v náročnějším terénu 

(Defroda et al., 2017; Helm, 2013; Smékal et al., 2006; Kolář, 2009). 
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1.4.2. Plastika předního zkříženého vazu 
Mezi hlavní cíle rekonstrukce lig. cruciatum anterius patří dosažení plného rozsahu 

pohybu v kolenním kloubu, jeho dokonalé stability a také bezbolestného stavu. Indikováni 

k náhradě jsou především pacienti s přidruženými poraněními a aktivní pacienti se zvýšenými 

nároky na kolenní kloub (sportovci). Časná rekonstrukce vazu není doporučována z důvodů 

vyššího rizika tvorby srůstů a artrofibrózy. Nejvhodnější doba pro provedení operace je kolem 

tří měsíců od úrazu, kdy by měly být okolní poškozené měkké tkáně zahojené a kloub řádně 

zrehabilitovaný (Defroda et al., 2017; Grevnerts et al., 2018; Helm, 2013; Kolář, 2009; 

Taketomi, 2018). 
Štěp k náhradě předního zkříženého vazu musí splňovat podmínku dostatečné pevnosti. 

Originální vaz vykazuje maximální pevnost přibližně 1245 N při průřezu v průměru 30 mm² 

(max. napětí 41,3 MPa), to je poznatek, ze kterého se vychází při hledání vhodného štěpu. Dnes 

jsou nejčastěji používány dva typy – z ligamentum patellae a ze šlach m. semitendinosus a m. 

gracilis. Dále se k náhradě používá m. quadriceps femoris nebo aloštěpy, které jsou využívány 

hlavně při reoperacích (Grevnerts et al., 2018; Helm, 2013). 
Dle Randsborga et al. (2018) nastaly komplikace po operaci (pooperační infekce, 

selhání štěpu, rotační nestabilita) třikrát častěji při použití ST-G štěpu oproti BTB štěpu z lig. 
patellae. Všechny aspekty je ale nutné zvážit individuálně ke každému pacientovi. 

1.4.2.1. Štěp z ligamentum patellae 
Používá se obvykle u aktivních jedinců a sportovců z důvodu rychlejšího návratu k 

náročnějším sportovním aktivitám. Štěp z ligamentum patellae se nejčastěji získává z 

operované dolní končetiny, aby nedocházelo ke zbytečné traumatizaci zdravého kolenního 

kloubu. Odebírá se z jeho střední třetiny (v šíři 7 - 11 mm) i s kostními bločky z pately i z 
oblasti tuberositas tibie, čímž nám vznikne tzv. BTB (bone-tendon-bone) štěp, který umožňuje 

srůst štěpu kost ke kosti, což nejlépe odpovídá biologickým podmínkám a je tedy 

nejspolehlivější v pevnosti srůstu. Další výhodou je krátká doba vhojení kost ke kosti, která 

trvá 6–8 týdnů. Pevné ukotvení štěpu je provedeno upevněním kostěných částí pomocí 

permanentních šroubů k femuru i k tibii. Jedná se o tzv. „single bundle“ (jednosvazkový) štěp, 

který nám anatomicky nahrazuje pouze anteromediální část lig. cruciatum anterius a tudíž 

nahrazuje jen jeho funkci předozadního stabilizátoru. Faktor vylučující tuto metodu je artróza 

femoropatelárního skloubení (Hart, Štipčák, 2010; Ransdborg, 2018). 
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Mezi nejčastěji zmiňované nevýhody této metody patří problémy s místem odběru 

štěpu. Poměrně četně se u pacientů objevuje bolestivost předního kolene v místě odběru štěpu 

a dále pak bolesti při klečení. Jednou z nevýhod může být i kosmetický defekt vzhledem k délce 

(5 – 7 cm) a umístění jizvy (Okoroha et al., 2016; Hart, Štipčák, 2010; Ransdborg, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 1.4.2.1.1 – Rekonstrukce LCA štěpem z lig. patellae (Tycko, 2004) 
1.4.2.2. Štěp z m. semitendinosus a m. gracilis 

Tento druh rekonstrukce se používá zejména u žen a starších lidí s menšími nároky na 

kolenní kloub. U této metody se odebírá volný štěp ze šlach m. semitendinosus a m. gracilis 

(ST-G). Pro zvýšení pevnosti se dvakrát nebo čtyřikrát překládají. Značným problémem se zde 

jeví získaná tuhost a pevnost připojení štěpu, která je ale nutná kvůli připojení samotné šlachy 

ke kosti a následnému zhojení srůstu. Štěp musí být pevně spojen jak s femurem, tak s tibií, a 

to znovu pomocí permanentně vložených šroubů. Jednou z nejvýznamnějších výhod použití je 

malé narušení tkání v oblasti odběrového místa (přibližně tři centimetry). Vítaná bývá také 

menší pooperační bolest a menší bolest při návratu ke sportu (Okoroha et al., 2016; Hart, 
Štipčák, 2010; Ransdborg, 2018, Zeman, 2014). 

Mezi nevýhody naopak patří delší doba hojení (až 12 týdnů) a ztráta svalové síly 

hamstringů okolo deseti procent, a to i po správně provedené pooperační fyzioterapii (Hart, 
Štipčák, 2010; Ransdborg, 2018). 

1.4.3. Metoda InternalBraceTM s využitím vlákna FiberTape® 
Během posledních let došlo v zahraničí k vytvoření nové operační metody 

InternalBraceTM sloužící k ošetření přetržených vazů, v kolenním kloubu je využitelná 

například u ruptury předního zkříženého vazu. Metoda je ukázkou moderního směru 
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v medicíně, tzv. regenerativní medicína, při níž se lékaři snaží pacientovi ponechat co nejvíce 

z jeho tkání. 
Tato málo invazivní operační technika je velice šetrná, ošetření vazu je provedeno pouze 

ze čtyř drobných ran v délce cca jednoho centimetru. Celá operace trvá většinou kolem půl 

hodiny a spočívá v akutní sutuře přetrženého ligamenta zpět k femuru, odkud byl odtržen, a 

současně v paralelním umístění vedoucího 2 mm širokého pleteného vlákna FiberTape® od 
firmy Arthrex, které se zafixuje jak k femuru, tak k tibii. Jádro vlákna je vyrobeno 
z vícevrstvého polyethylenového jádra s dlouhým řetězcem a ultravysokou molekulární 

hmotností (UHMWPE), obal tvoří polyester a UHMWPE. Jeho vlastnostmi je biologická 

inertnost, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Vaz postupně prorůstá mřížkovou 

strukturou vlákna, které zde působí jako nitrokloubní ortéza, která kloub stabilizuje a zároveň 

eliminuje působení velkého množství fyzikálních sil (hlavně tedy sil tahových) působících na 

vaz, a tím umožní operovanému kloubu rychlejší návrat do zatížení. Využití této metody 

výrazně zkracuje pooperační dobu léčby a rehabilitace. Dalšími významnými přednostmi je 

zachování propriocepce z poraněného LCA, vyhnutí se komplikacím spojených s dlouhodobou 
imobilizací (tromboembolická nemoc) a s využitím techniky BTB nebo ST-G, kterými jsou 
bolesti v oblasti přední strany kolenního kloubu nebo snížení svalové síly. K výkonu jsou 

nejčastěji indikováni pacienti, u kterých došlo k poranění během sportovních aktivit. Jisté 

omezení představuje fakt, že tuto operační metodu lze využít pouze v případě, kdy se ruptura 
nachází v proximální části a odtržené segmenty umožní suturu (Frei, Mašát, 2016; MacKay et 

al., 2015; Wilson et al., 2016). 

Obr. č. 1.4.3.1 (vlevo) – Operační vstupy při operaci metodou InternalBraceTM (Florence, 2016) 
Obr. č. 1.4.3.2 (vpravo) – Kolenní kloub s vláknem FiberTape® (The Mackay Clinic, 2017) 
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1.5. FYZIOTERAPIE PO PLASTICE PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU 
V zásadních bodech a cílech se fyzioterapie po metodě InternalBraceTM příliš neliší. 

Zásadní rozdíl je pouze v urychlení celého procesu, proto budu podrobně popisovat i terapii po 

plastice předního zkříženého vazu.   
Při zjednodušení plánu fyzioterapie po plastice vazu můžeme spatřit čtyři základní cíle, 

které jsou pro správné doléčení zcela zásadní. Prvním z nich je podpora hojení rány, proces 

remodelace štěpu a jeho vhojování do kostěných kanálů. Dalším z cílů je obnovení pohyblivosti 

kolenního kloubu, a to jak ve skloubení tibiofemorálním, tak i femoropatelárním. Dále pak 

redukce bolesti a vzniku otoku, jedna z nejčastějších komplikací, se kterou se po těchto operací 

setkáváme, a kterou je nutné v co největší míře eliminovat pro další správný průběh léčby. 

Poslední cíl představuje plné navrácení svalové síly a kontroly inhibovaných svalů. Vzhledem 

k těmto cílům lze rehabilitaci rozdělit do pěti pooperačních fází, které se provádí technikou 

akcelerované rehabilitace. Již Shelbourne a Nitz (1992) zaznamenali výrazné zlepšení 

klinických výsledků u pacientů při využití této metody oproti konzervativní terapii s dlouhou 

dobou imobilizace. U pacientů bylo dosaženo zvýšení svalové síly a vyššího rozsahu hybnosti, 

rovněž se objevoval menší výskyt komplikací, jakými jsou vznik artrofibrózy, zvýšená laxicita 

či selhání štěpu nebo patellofemorální syndrom, a byl umožněn rychlejší návrat ke sportovním 

aktivitám. Ambulantní program je většinou rozložen do osmi týdnů, tento časový plán je ale 

pouze orientační, průběh celého procesu je závislý na typu operace, technickém provedení 

operačního výkonu, motivaci pacienta, hojivých schopnostech těla pacienta, jeho předchozím 

zdravotním stavu, stupni intramuskulární koordinace pacienta, sociálních faktorech a 

v neposlední řadě také na dovednostech a znalostech terapeuta (Kolář, 2009; Saka, 2014; 
Smékal, 2014; Wilk et al., 2012). 

Při rehabilitaci je nutné brát v potaz proces remodelace štěpu. Největší pevnost má štěp 

při implantaci, poté probíhá jeho přestavba a pevnost tedy klesá. Během prvních 2 měsíců 

dochází k jeho osídlení fibroblasty a od té doby přibližně deset měsíců trvá remodelace a 

novotvorba cévního zásobení, z tohoto důvodu je vaz mezi 8. až 10. měsícem po operaci 

nejslabší. Ještě další dva roky dochází k vyzrávání kolagenu a až po třech letech od implantace 

je štěp plně přestavěn a stává se z něj histologicky ligamentum (Hart, Štipčák, 2010). 
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1.5.1. Předoperační fáze 
Tato fáze začíná již ve chvíli, kdy dojde k poranění LCA. Dle Koláře (2009) jsou 

hlavními cíli: 
 Odstranění poúrazového otoku 
 Redukce bolesti  
 Zachování nebo obnova plného rozsahu pohybu (především do extenze), 
 Návrat k normálnímu chůzovému mechanismu 

Snažíme se tedy připravit poraněný kolenní kloub na rekonstrukci a pacientovi zafixovat 

základní pohybové dovednosti tak, aby se k nim po zákroku mohl vrátit a rozvíjet je. K redukci 

bolesti a otoku zde volíme kryoterapii, kompresi a měkké techniky. Pro udržení nebo docílení 

plných rozsahů pohybu v kolenním kloubu využíváme pasivní pohyby, polohování, strečink 

svalů na dorzální straně stehna a modifikovaná aktivní cvičení. Nácvik chůze začínáme 

s oporou, kterou pacient odkládá, jakmile je schopen chůze bez kulhání. Dále se v počátku 

zaměřujeme na zlepšení svalové koordinace a síly, postupujeme od stabilizační funkce svalu 

k dynamické. Silový trénink se doporučuje provádět až při pocitu dokonalé stability a 

normálním chůzovém mechanismu, a to v uzavřených pohybových řetězcích. Důležité je 

hlavně posílení m. quadriceps femoris, síla tohoto svalu před zákrokem totiž představuje 

důležitý faktor ovlivňující výsledek operace. Součástí předoperační fáze je rovněž edukace 

pacienta o nadcházejícím operačním zákroku a navazující rehabilitaci (Ewans et al., 2014; 

Kolář, 2009, Smékal et al., 2006). 
1.5.2. Časná pooperační fáze (0. - 2. týden po operaci) 

Tato fáze je považována za vůbec nejdůležitější období v celé rekonvalescenci. Začíná 

již v okamžiku ukončování operace kontrolou rozsahu pohybů v kolenním kloubu. Dle Koláře 

(2009) jsou základními parametry období: 
 Zmírnit pooperační otok 
 Umožnit hojení operačních ran, docílit plné extenze 
 Umět izometricky aktivovat m. quadriceps femoris 
 Dosáhnout 90° flexe v kolenním kloubu, bez které není možný přechod do další 

fáze rehabilitace  
Pacient je po operaci přeložen na lůžko, kde musí dolní končetinu elevovat a ledovat 

kvůli prevenci a redukci otoku a bolesti. Provádí také tzv. „cévní gymnastiku”, která je zároveň 
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prevencí tromboembolické nemoci. Většinou bývá pacient ihned první den po operaci 

vertikalizován a měl by zvládnout chůzi o dvou francouzských berlích se zatížením operované 

končetiny asi na 1/3 váhy. Operovanou končetinu je nutné takto odlehčovat po dobu přibližně 

čtyř týdnů, poté začíná lehce došlapovat. Cvičení ve stoji s částečným zatěžováním operované 

dolní končetiny je důležitou součástí časné rehabilitační fáze z důvodu prevence vzniku 

kineziofobie. U pacientů se běžně setkáváme se strachem ze zatížení operované končetiny, 

který přetrvává i několik týdnů a zpomaluje tak celý proces rehabilitace. Nastavení ortéz se liší 

podle nemocnice, kde byl zákrok prováděn, používá se funkční krátká kolenní ortéza s 

rozsahem pohybu flexe 0 - 30°, jinde 30 - 60° nebo 0 - 90° (Hart, Štipčák, 2010; Helm, 2013; 

Honová, Procházka, 2015; Kolář, 2009; Saka; 2014; Wilk, 2012). 
V počátečním období této fáze se na některých pracovištích využívá motodlaha pro 

zvýšení pohyblivosti, a to v rozmezí S 0-30, jiná S 10-90. Dle Koláře (2009) však není rozdíl 

mezi pacienty, kteří ji užívali a kteří ne. Dále s pacientem v prvních dnech provádíme 

mobilizaci pately, uvolňování měkkých tkání v okolí operovaného kolenního kloubu a 

izometrickou aktivaci svalů na ventrální straně stehna. Pro polohování a vedení flekčně-
extenčního pohybu využíváme velkého míče, provádíme pasivní i aktivní pohyby do flexe i 

extenze. Přibližně 3. až 5. den je pacient propuštěn do domácího léčení a měl by odcházet 

instruován o nutnosti autoterapie (ledování a elevace operované dolní končetiny, izometrická i 

aktivní cvičení, atd.). Po odstranění stehů by měl být také poučen o péči o jizvu (Helm, 2013; 

Kolář, 2009). 
Po propuštění pokračuje pacient ambulantní fyzioterapií, na kterou by měl v počátku 

docházet téměř každý den. Zde se opět využívá technik měkkých tkání na oblast kolenního 

kloubu a mobilizace pately. Neměli bychom opomenout zmobilizovat i jiné klouby dolní 

končetiny (např. hlavičku fibuly, hlezenní kloub a drobné klouby nohy). Zaměřujeme se na péči 

o pooperační jizvy. Pro zlepšení pohyblivosti kolenního kloubu provádíme nenásilné pasivní 

pohyby v kolenním kloubu, také je důležité inhibovat zvýšené napětí ischiokrurálních svalů. 

Pro stabilizaci kloubu je vhodné do terapie zařadit techniku rytmické stabilizace z metody PNF. 
Zařazujeme aktivní cvičení v uzavřených i otevřených pohybových řetězcích. Dle odborné 

práce Glass et al. (2010), která se zabývala efektem cvičení v otevřeném a uzavřeném 

pohybovém řetězci u pacientů s deficitem LCA či po jeho plastice, vyplývá, že cvičení pouze 

v jednom typu řetězce má obdobné vlivy na kloubní laxitu, bolest kolenního kloubu a jeho 

funkčnost. Rovněž bylo dosaženo výraznějšího zlepšení  síly m. quadriceps femoris při užívání 

obou typů řetězců. Aplikujeme i jednodušší senzomotorická cvičení, nejdříve vsedě a postupně 
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přecházíme do náročnější pozice ve stoje s částečným zatížením operované končetiny. Z 

prostředků fyzikální terapie pokračujeme v kryoterapii a můžeme provádět stimulaci 

stehenního svalstva a biostimulační fototerapii na jizvy (Honová, Procházka, 2015; Kolář; 

2009; Saka, 2014; Wilk et al., 2012). 
1.5.3. Pooperační fáze (3. - 5. týden) 

Ve druhém pooperačním období dochází k uvolňování jizvy po odběru štěpu a ke 

snižování napětí okolních měkkých tkání. Pro podporu tohoto procesu využíváme techniky 

měkkých tkání a práce s jizvou. I tím by se nám mělo podařit stále zvětšovat rozsah pohybu 

v kolenním kloubu do flexe. Při dosažení flexe nad 100° můžeme pacientovi přidat terapii 

v podobě jízdy na stacionárním ergometru. Pro zvýšení hybnosti kloubu může být pacientovi 

indikována i hydroterapie – vířivá koupel nebo cvičení v bazénu s vodou mezi 36 - 37°C. 

V tomto období pacienti odkládají, se souhlasem ošetřujícího lékaře, francouzské berle. 

Využíváme také aktivních stabilizačních cvičení vsedě a v poloze ve stoji, nejdříve s částečným 

zatížením, v pozdějším období této fáze se symetrickým zatížením obou dolních končetin. Do 

cvičební jednotky již zařazujeme úkroky a výpady (nejprve ve směru ventrodorzálním, později 

i v mediolaterálním a diagonálním směru). Rovněž můžeme s pacientem provádět dřepy, ale 

pouze v malém pohybovém rozsahu 25 - 30° a s izometrickou výdrží po dobu tří vteřin ve 

spodní části. Dle Wilk et al. (2012) lze největší kokontrakční schopnosti m. quadriceps femoris 

a hamstringů při flexi 30° v kolenním kloubu. Kvůli ochraně operovaného vazu se cvičí dřepy 

i výpady s lehkým náklonem trupu vpřed, díky kterému docílíme většího zapojení svalů 

dorzální strany stehna a tím i menšího anteriorního posunu tibie (Kolář, 2009; Wilk et al., 2012). 
1.5.4. Pozdní pooperační fáze (6. - 8. týden) 

V tomto období dochází k avaskularizaci štěpu, v jehož důsledku je pacient nejvíce 

náchylný na poranění a je tak třeba dbát zvýšené opatrnosti při cvičení. Pacienti s 

nekomplikovaným průběhem rekonvalescence by měli zvládnout koordinační i silová cvičení 

na nestabilních plochách, a to i v dual-tasku nezávisle na práci horních končetin (např. současně 

s házením míčku). Do terapie v tuto chvíli zařazujeme i silová cvičení v uzavřeném pohybovém 

řetězci (polodřep, výstupy), nesmí však po zátěži docházet k výraznému horšení v oblasti 
kolenního kloubu. Zdatnějším jedinců je povolen lehký běh bez změn směru a akcelerace na 

běžícím pásu nebo na měkkém rovném povrchu. V 8. týdnu po operaci ukončujeme ambulantní 

fyzioterapii (Kolář, 2009; Smékal, 2014; UNIFY ČR, 2015). 
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1.5.5. Rekonvalescenční fáze (od 8. týdne) 
Pro další průběh rekonvalescence odchází pacient instruován o zásadách cvičení a 

s doporučením o vhodném režimu. Tato část už je zcela individuální pro každého jedince, velmi 
záleží na funkčním cíli a na způsobu a intenzitě zátěže, kterou pacient hodlá vykonávat. Je nutné 

dbát na kvalitní regeneraci a předejít vzniku svalových dysbalancí správnými pohybovými 

stereotypy (Kolář, 2009). 
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1.6. FYZIOTERAPIE PO OPERACI METODOU INTERNALBRACETM 
Rehabilitační program je u metody InternalBraceTM náplní podobný jako po klasické 

plastice předního zkříženého vazu, dochází ale k rychlejšímu přechodu mezi jednotlivými 

fázemi rehabilitace. Plný rozsah pohybu je u pacientů povolen od třetího týdne, nášlap do 

bolesti je možný prakticky ihned. Návrat ke sportovním aktivitám probíhá postupně již od 

šestého týdne. Přestavba vazu sice trvá několik měsíců, ale během této doby je vaz zcela 

chráněn pleteným vláknem FiberTape®. Předoperační příprava je naprosto totožná, proto jsem 
ji zde znovu nepopisovala (MacKay, 2017; MacKay, Kerr, 2017). 
 Dotazník KOOS je komplexní test využívaný u pacientů po poranění kolenního kloubu. 

Autoři pokynů pro rehabilitaci po operaci LCA metodou InternalBraceTM ho používají jako 

nástroj pro hodnocení průběhu rehabilitace, ve které pacient subjektivně hodnotí pět  

oblastí - symptomy a ztuhlost, bolest, funkčnost při běžných denních aktivitách, funkčnost 

při sportu a kvalitu života. V dotazníku je vždy pět možností odpovědi, každé jsou 

přiřazeny body od 0 do 4. Pro každou dílčí kategorii je vypočítáno normalizované skóre, 

kde 100% neindikuje žádné příznaky a 0% extrémně problematické symptomy. V případě 

použití více oblastí pak jednotlivé hodnoty zprůměrujeme do jednoho výsledku (Roos, 
2012). 

 Hop test využívají autoři pro hodnocení pacienta od předposlední fáze rehabilitace po 

operaci předního zkříženého vazu. Testovány jsou čtyři modifikace skoků na jedné noze – 
vzdálenost jednoho skoku, vzdálenost tří za sebou jdoucích skoků, vzdálenost tří skoků 

křížem přes střední čáru a šesti metrový test na čas. Operovaná dolní končetina se 

porovnává se zdravou a cílem (tedy sto procenty) je dosažení rozdílu menšího než 10% 

(Hughes, 2017). 
1.6.1. Fáze 1 – počáteční pooperační (1. - 7. den po operaci, 0. týden) 

V úvodních dvou pooperačních fázích je důležité dodržovat krátkodobá 

bezpečnostní opatření, mezi která patří zákaz otáčení se na operované dolní končetině, křížení 

dolních končetin a také zákaz běhání a skákání. Pouze v tomto počátečním období rehabilitace 

je dovoleno pro chůzi použít jednu francouzskou berli, pokud to zvýší pohodlí a pocit jistoty 

pacienta. Pokud pacient zrovna necvičí, měl by mít končetinu elevovanou a pětkrát denně po 

dobu dvaceti minut ledovat. Už během takto krátkého období by měl operovaný dosáhnout plné 

extenze a flexe 100° v kolenním kloubu. Pro zvýšení rozsahu pohybu se využívá uvolňování 

měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu, protahování svalů lýtka a hamstringů, mobilizace 
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pately, aktivního i pasivního cvičení do flexe i extenze s výdrží v konečné fázi pohybu a také 

jízdy na rotopedu s nízkou zátěží v době trvání do deseti minut. V této fázi se také snažíme 

posílit svaly celé dolní končetiny i trupu pro zlepšení koordinace a svalové souhry, do terapie 

zatím zapojujeme cvičení pouze v otevřených pohybových řetězcích. Posilujeme svaly přední i 

zadní strany stehna a lýtka, vše můžeme provádět jak jen pouze proti gravitaci, tak s odporovou 
gumou. Vhodným cvikem jsou dřepy s oporou o zeď, v tomto období prováděné pouze do 45° 

flexe v kolenním kloubu. Zaměřujeme se také na sílu a správný pohybový stereotyp kyčelních 

kloubů, a to hlavně při pohybu do extenze a abdukce (MacKay, Kerr, 2017). 
1.6.2. Fáze 2 – brzká pooperační (1. - 2. týden) 

V této fázi rehabilitace pokračujeme v terapii obdobným způsobem jako v počátečním 

období, zvyšujeme obtížnost úkolů. Pacient by se již měl pohybovat bez jakýchkoliv 

kompenzačních pomůcek. Při jízdě na rotopedu stále volíme nízkou zátěž, dobu trvání 

prodloužíme na 15 minut. Dřepy o zeď pacient provádí do 90° flexe v kolenním kloubu (nebo 

do bolesti). U cviků v otevřených pohybových řetězcích (např. extenze operovaného kolenního 

kloubu vsedě) můžeme využít lehký odpor nebo závaží o hmotnosti 1 - 2 kg.  Jelikož už se o 

operovanou končetinu musí pacienti plně opírat, zapojujeme ji i do cviků na posílení trupu a 

středu těla. Vhodným cvikem pro toto období je tedy například bridging ve všech úrovních a 

modifikací. Terapii doplníme o prvky stabilizační a balanční - stoj pouze na operované dolní 

končetině na stabilní ploše a stoj na obou končetinách v dual-tasku a na nestabilních 

podložkách. S pacientem trénujeme i symetrickou chůzi na stepech nebo schodech. Na konci 
tohoto období by měl pacient dosáhnout flexe 110° až 120° (MacKay, Kerr, 2017). 

1.6.3. Fáze 3 – střední pooperační (3. - 4. týden) 
Jediný zakázaný prvek třetího a čtvrtého pooperačního období je běh. Pro jeho zapojení 

do terapie potřebujeme nejdříve u pacienta dosáhnout dostatečné neuromuskulární kontroly, 

čemuž se od této fáze věnujeme přednostně. Balanční cvičení doplňujeme o různé druhy 

nestabilních podložek, pacient na nich také zkouší provádět stoj na jedné dolní končetině, 

eventuálně i se zavřenýma očima. Pro rozvoj svalové síly a koordinace pohybu stále stupňujeme 

obtížnost úkolů. Pacient provádí výpady, dřep může provádět, pokud zvládne, pouze na jedné 

dolní končetině, a to do 45°. Při výstupech na step zvyšujeme jeho výšku, přidáváme také 

laterální pohyby. Do terapie přidáme také různé obratnostní úkoly. Dále pokračujeme ve 

zlepšování rozsahu pohybu do flexe v kolenním kloubu, ideálně na 120° až 130°, již zmíněnými 

technikami. Na rotopedu prodlužujeme dobu trvání jízdy na 30 minut a postupně navyšujeme 

zátěž. Při terapii je důležité dbát na to, aby se pacient pokusil zatěžovat dolní končetiny 
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symetricky i při náročnějších situacích. Na konci fáze poprvé provádíme dotazník KOOS, a to 

kategorie symptomy a ztuhlost, bolest a funkčnost v běžných denních činnostech, pacient by 

měl v tuto chvíli dosáhnout skóre > 75% (MacKay, Kerr, 2017).  
1.6.4. Fáze 4 – pozdní pooperační (5. - 7. týden) 

V této fázi rehabilitace se opět snažíme zlepšovat získané dovednosti a zvyšovat 

náročnost zadaných úkolů. Výpady pacient provádí všemi směry, při dřepu již přidáváme zátěž. 

Novinkou v terapii je provádění drobných poskoků na místě nebo výskoků a seskoků ze stepu. 

Obratnostní úkoly směřujeme do malého prostoru a zaměřujeme se na sekané pohyby se 

změnami směru. Některé cviky provádí pacient asymetricky pouze na jedné dolní končetině, a 

to dřep do 90° a stoj na nestabilních plochách i se zapojením horních končetin dle sportovního 

zaměření (chytání/házení míčem). U složitějších pohybových úkonů je stále důležité 

kontrolovat rozsah pohybu a zapojení pacientovy pánve/kyčlí a hlezna jako prevenci před 

přetěžováním kolenního kloubu. V této fázi končí klasická ambulantní terapie a pokračuje 

příprava na plnou sportovní zátěž. Kritériem pro přechod do dalšího období je plný rozsah 

pohybu v kolenním kloubu na konci této fáze. Dalšími cíli jsou dosažení > 80% síly m. 

quadriceps femoris na operované dolní končetině ve srovnání s opačnou a > 95% v oblastech 
symptomy a ztuhlost, bolest a funkčnost v běžných denních činnostech v dotazníku KOOS 

(MacKay, Kerr, 2017).  
1.6.5. Fáze 5 – přechodná pooperační (8. - 11. týden) 

Od této chvíle je již umožněn návrat do plného sportovního nasazení, ale je ještě 

doporučena přechodná fáze, kdy má pacient stále mírný šetřivý režim a zátěž dále zvyšuje 

postupně. Přidáváme obtížnost u cviků v otevřených i uzavřených řetězcích, do kterých již 

můžeme přidat vzpírání, pokud je běžnou součástí pacientových tréninků. Ztěžujeme také 

podmínky výskoků použitím nestabilních ploch, přidáním rotace nebo doskokem pouze na 

jednu dolní končetinu. Pokud to pacientova sportovní příprava vyžaduje, tak pracujeme 

s posuvnými deskami pro nácvik skluzu. V obratnostních úkolech kombinujeme statickou i 

dynamickou stabilitu. Zahajujeme běžecký program (viz. kapitola 1.6.7.). V dotazníku KOOS 

pacient hodnotí funkčnost při sportovních aktivitách, kde by měl dosáhnout na konci období 

skóre > 75%. Dále opět testujeme sílu m. quadriceps femoris operované končetiny, svalová síla 

by měla být > 90% a poprvé hodnotíme Hop test, který by měl pacient splnit na více než 85% 

(MacKay, Kerr, 2017).  
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1.6.6. Fáze 6 – sportovně zaměřená (od 12. týdne po operaci) 
V tuto chvíli povolujeme plnou sportovní zátěž, tímto směrem je zacílená i terapie. 

Kontrolujeme pacientovy pohybové stereotypy a formou doporučení se snažíme o eliminaci 

rizikových faktorů, proto je nutná individuální úprava podle zaměření pacienta. Pacient více 

zkouší provádět i pohyby sekané, se zatáčkami a změnami směru. Při tréninku skoků dbáme na 

kontrolu doskoků, přidáváme i plyometrická cvičení. Po dokončení běžeckého programu 

rozvíjíme jednotlivé složky (rychlost, vytrvalost) potřebné pro sport, který jedinec vykonává. 

Abychom mohli konstatovat, že je pacient zcela uzdraven a nemá žádná omezení, měl by 

v dotazníku KOOS (funkčnost při sportu i v celkovém součtu), v Hop testu i v porovnání síly 

m. quadriceps femoris dosáhnout > 95% (MacKay, Kerr, 2017).  
1.6.7. Běžecký program  

Doporučeno provádět maximálně 4x týdně a ne častěji než každý druhý den. Zlepšení 

by nemělo být větší než 2 úrovně za týden (MacKay, Kerr, 2017).  
 Běžecký pás/Venkovní výběh Běžecký ovál 

Úroveň 1 0,2 km chůze, 0,2 běh x 10 (4km) Běh po rovině, chůze v zatáčkách  
(4 km) 

Úroveň 2 0,2 km chůze, 0,4 km běh x 7  
(4,2 km) 

Běh po rovině, běh 1 zatáčka každý 

druhý okruh (4 km) 
Úroveň 3 0,2 km chůze, 0,6 km běh x 5 (4 km) Běh po rovině, běh 1 zatáčka každé 

kolo (4 km) 
Úroveň 4 0,2 km chůze, 0,8 km běh x 4 (4 km) Běh 1,75 kola, chůze 1 zatáčka (2 km) 
Úroveň 5 Běh 4 km Běh celý ovál (2 km) 
Úroveň 6 Běh 5 km Běh 5 km 
Úroveň 7 Běh 6 km Běh 6 km 
Úroveň 8 Střídání rychlostí – sprint, běh 

každých 0,5 km 
Střídání rychlostí – sprint po rovině, 

běh v zatáčkách (6 km) 
Tab. č. 1.6.7.1 – Běžecký program 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 
2.1. CÍLE PRÁCE 

Cílem praktické části je zpracování kazuistik, ve kterých je následován terapeutický 

postup dle MacKay a Kerr (2017). A zjištění, zda povede k očekávanému zlepšení stavu 

operovaných kolenních kloubů u mých pacientů v akutní fázi již za sedm týdnů terapie. U 

pacientky chronické bylo opět mým cílem vypracovat kazuistiku.  
2.2. METODY ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tato bakalářská práce je teoreticko - praktická. V praktické části jsou zpracovány 

kazuistiky tří pacientů, aktivních sportovců, po operaci předního zkříženého vazu metodou 

InternalBraceTM za použití vlákna FiberTape®. U všech byl proveden odběr anamnézy a vstupní 

a výstupní kineziologický rozbor se zhodnocením dosažených výsledků. Obsaženy jsou 

všechny základní způsoby vyšetření – aspekční a palpační vyšetření, antropometrie dolních 

končetin (obvody), dále i vyšetření pohyblivosti dolních končetin, kam jsem zařadila 
goniometrii, vyšetření zkrácených svalů a svalové síly. V neposlední řadě jsem si u probandů 

provedla vybrané ortopedické testy na stabilitu kolenního kloubu a integritu vazů (Lachmanův 

test, přední zásuvkový test, pivot-shift test) a vyšetření kloubního výpotku. Následoval ještě 
rozbor stoje a stereotypu chůze. Se všemi probandy jsem vedla terapie podle pokynů 

zpracovaných dle MacKay a Kerr (2017) a scházela jsem se s nimi jednou týdně po dobu jedné 

hodiny. Se dvěma pacienty v akutní fázi po operaci jsem pracovala po dobu osmi týdnů 

v Nemocnici v Kutné Hoře a mimo mnou prováděných fyzioterapií měli první týden cvičení 

každý den a poté docházeli 3x týdně na terapii, která byla vedena stejnými pokyny. Třetí 

pacientka, která byla již rok od operačního zákroku, už byla v plné sportovní zátěži a měla 

obtíže chronického rázu. Setkaly jsme se sedmkrát (vstupní vyšetření, 5 terapií a výstupní 

vyšetření) a docházela pouze na terapie vedené mnou na Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF 

UK a VFN na Albertově. 
Při práci byl dodržen etický kodex fyzioterapeuta UNIFY. Pacienti byli informováni, že 

průběh a výsledky terapie budou využity ke zpracování bakalářské práce, všichni podepsali 
informovaný souhlas se zpracováním dat (viz. Příloha č. 1). 
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2.3. KAZUISTIKA 1 
Základní informace o pacientovi:  
Muž, 1989 
Diagnózy: 
T933 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny 
M23.1 Vnitřní poruchy kolenního kloubu - Přední zkřížený vaz  
Anamnéza: 
RA – bezvýznamná 
PA – učitel na základní škole  
OA – prodělal běžná dětská onemocnění, 2003 – zlomenina vnějšího kotníku l. sin., léčena 

konzervativně, 2004 – zlomenina os scaphoideum l. dx., léčena konzervativně – oba úrazy si 

přivodil při basketbalu 
SA – žije s přítelkyní v přízemním rodinném domě, bez bariér 
SPA – dříve závodně, dnes již rekreačně hraje basketbal (trénink 2x týdně), občasně cyklistika, 
běh  
AA – arašídy 
FA – neguje 
Abúzus – alkohol příležitostně  
Nynější onemocnění: 
13. 10. 2018 utrpěl pacient úraz levého kolenního kloubu při basketbalovém turnaji. Při došlapu 

po prudké změně pohybu pocítil prudkou bolest, poté následoval nekoordinovaný pád. Pacient 
uvádí, že se postupně rozvíjel otok, stehenní svalstvo bylo staženo, nebylo možné plné propnutí 

kolenního kloubu, ale chůze možná byla (kulhání). Dva týdny po úrazu otok vymizel, bolesti 
nadále přetrvávaly (při delším stání, dlouhodobější chůzi, při chůzi ze schodů), pocit nestability 
ale nepociťoval. Po měsíci navštívil praktického lékaře, byl doporučen na ortopedii. 20. 11. 
2018 návštěva u ortopedického lékaře, který měl podezření na lézi předního zkříženého vazu, 
následně byla naplánována artroskopická operace. 13. 2. 2019 byla provedena artroskopie 
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poraněného kolenního kloubu, zjištěna léze LCA, která byla operovaná metodou 
InternalBraceTM. 
Vstupní vyšetření 13. 2. 2019 (před operací) 
Status praesens  
Obj. 
Výška – 178 cm, váha – 82 kg, lateralita – pravostranná 
Subj.  
Cítí se dobře. Pocit nestability kolene pacient nemá.  
Bolest 
Pacient pouze pociťuje mírnou bolest při chůzi ze schodů (NRS 2/10), lokalizace: uvnitř levého 

kolenního kloubu, charakter: tupá, bez iradiace. 
Aspekční vyšetření 
Somatotyp – mezomorf 
Zepředu – hallux valgus bilat., hypotrofie m. vastus medialis na operované kolní končetině, 

postavení umbiliku vůči spinám symetrické, větší pravý thorakobrachiální trojúhelník, pravé 

rameno výš 
Z boku – na pravém chodidle zvýšená podélná klenba, anteverze pánve, zvýšená bederní 

lordóza, inspirační postavení hrudníku, protrakce ramen, prosak v oblasti C/Th přechodu, 

předsun hlavy 
Zezadu – postavení paty v normě, hypotrofie lýtka levé dolní končetiny, infragluteální i 

popliteální rýhy symetrické, zvýšené napětí paravertebrálních svalů v oblasti Th/L přechodu, 

oslabení dolních fixátorů lopatek, pravá lopatka nepatrně elevována vůči levé 
Základní hybnost, stoj a chůze 
Pacient je schopný chůze bez pomoci lokomočních pomůcek, při stoji i chůzi stabilní. Chůze je 

asymetrická, dá se zde pozorovat nestejná délka kroku, na levé DK je iniciální kontakt při 

došlapu posunut více na střed chodidla – zkrácená stojná fáze. Při chůzi se více projevuje 
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anteverze pánve doprovázená mírnou extenzí trupu pro vyrovnání do roviny, což vede 
k prohloubení hyperlordózy bederní páteře. Souhyb paží je fyziologický.  
Palpační vyšetření 
Palpační bolestivost mediální kloubní štěrbiny levého kolenního kloubu. Mírný prosak.  
Kůže, podkoží, fascie – omezená posunlivost a protažitelnost všech vrstev v okolí levého 

kolenního kloubu 
Patela – vlevo omezená pohyblivost všemi směry 
Hlavička fibuly – joint play přítomna 
Svaly – hypertonus horní části m. trapezius (více vpravo) a m. pectoralis major, dále hypertonus 

paravertebrálních svalů v oblasti Th/L přechodu bilaterálně, TrPs a hypertonus zjištěny také v 
m. piriformis a m. gastrocnemius vlevo, palpačně bolestivé a hypertonické adduktory vpravo, 
hypertonus m. rectus femoris a ischiokrurálních svalů bilaterálně (více vlevo) 
Testy na stabilitu kolenních vazů 
Přední zásuvkový test – pozitivní  
Lachmanův test – negativní  
Pivot-shift test – negativní 
Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
U pacienta bylo zjištěno zkrácení m. rectus femoris bilat. a flexorů kolenního kloubu, m. 
iliopsoas a m. gastrocnemius vlevo (vše st. 1). 
Antropometrie  

Obvody Levá DK Pravá DK 
Stehno (15 cm nad basis patelae) 43 cm  45 cm 

Nad patelou 39 cm 39 cm 
Středem pately 39 cm 40 cm 

Přes tuberositas tibiae 35 cm 36 cm 
Lýtko (v nejsilnějším místě) 36 cm 38 cm 

Tab. č. 2.3.1 – Vstupní vyšetření pacient 1 - Antropometrie 
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Goniometrie 
Kolenní kloub Levá DK Pravá DK 

SFTR (S) aktivně 0-0-125 0-0-130 
Tab. č. 2.3.2 – Vstupní vyšetření pacient 1 - Goniometrie 

Svalová síla 
 Levá DK Pravá DK 

FX kyčelního kloubu  
(m. iliopsoas) 5 5 

EXT kyčelního kloubu (m. 
gluteus maximus, hamstringy) 5 5 

FX kolenního kloubu (m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. 
semimembranosus) 

5 5 

EXT kolenního kloubu  
(m. quadriceps femoris) 4 5 
PF hlezenního kloubu  

(m. triceps surae) 4 5 
Tab. č. 2.3.3 – Vstupní vyšetření pacient 1 – Svalová síla 

Základní neurologické vyšetření 
Povrchové i hluboké čití, proprioceptivní reflexy a taxe v normě. 
Závěrečné zhodnocení vstupního vyšetření 
Jedinou jeho subjektivní obtíží byla mírná bolest uvnitř poraněného kolenního kloubu. Je 
schopen chůze bez lokomočních pomůcek, ale je asymetrická z důvodu zkrácení stojné fáze na 

levé dolní končetině. Přední zásuvkový test byl pozitivní. Pacient měl zkrácený a hypertonický 

m. rectus femoris a hamstringy bilaterálně a m. gastrocnemius vlevo. Dále byl v hypertonu m. 
piriformis a zkrácený m. iliopsoas (oba více vlevo). Při aspekci bylo možné si všimnout 

hypotrofie stehenního a lýtkového svalu, objektivizováno při antropometrii (rozdíl dvou 

centimetrů mezi končetinami). Rozsah pohybu do flexe v levém kolenním kloubu byl 125°, 

tedy o 5° snížený oproti pravému. Byla též zjištěna snížená svalová síla m. quadriceps femoris 

vlevo.  
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Předoperační příprava 
V rámci předoperační přípravy byl pacient edukován o prevenci tromboembolické nemoci. Dále 

byl proveden nácvik dvoudobé chůze o francouzské berli. Pacient byl poučen o režimových 

opatřeních a rehabilitačním plánu po operaci. Rovněž byl proveden vstupní kineziologický 

rozbor. 
Stav po operaci  
U pacienta byl výrazný otok a vysoká bolest operovaného kolenního kloubu (NRS 8/10). Ve 
večerních hodinách po operaci proběhla vertikalizace pacienta a chůze s jednou francouzskou 
berlí. U pacienta byla využívána kryoterapie za pomocí gelových sáčků a kompresní terapie za 

pomocí bandážování operované končetiny. 
Cíle fyzioterapie 
 Prevence a odstranění bolesti 
 Uvolnění jizev po operaci 
 Zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí kolenního kloubu levé DK 
 Zvýšení rozsahu pohybu do flexe v kolenním kloubu na operované končetině 
 Zvýšení svalové síly levé DK 
 Protažení zkrácených svalů 
 Navrácení stability kolenního kloubu 

Návrh fyzioterapie 
 Péče o jizvu (měkké techniky, tlaková masáž) 
 Uvolnění všech měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu – míčkování, TMT 
 PIR a AEK postupy na zkrácené a hypertonické svaly (m. rectus femoris, hamstringy, m. 

gastrocnemius, adduktory a m. iliopsoas) 
 Mobilizace kolenního kloubu a patelly 
 Aktivní i pasivní cvičení na zvýšení rozsahu pohybu operovaného kolenního kloubu 
 Posilovací cvičení bez/s pomůckami (overball, theraband) na zvýšení svalové síly 
 Senzomotorika a cvičení na nestabilních plochách (Airex, bosu) 
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Plán fyzioterapie 
Krátkodobý fyzioterapeutický plán 
 Navrácení svalové aktivity a svalové síly m. quadriceps femoris a m. triceps surae 
 Zvýšení rozsahu hybnosti 
 Nácvik správného stereotypu chůze 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 
 Zlepšení stabilizace kolenního kloubu při náročnější dynamické zátěži 
 Návrat ke sportovním aktivitám 

Průběh terapií 
1. terapie (20. 2. 2019) 
Pacient k lokomoci využíval 1 francouzskou berli. Na operovaném koleni přetrvával výrazný 

otok (+ 4 cm). U pacienta byla též stále přítomná vysoká bolest (NRS v klidu 5/10, po zátěži 

7/10). Rozsah hybnosti operovaného kolenního kloubu na konci prvního týdne činil SFTR: (S) 

0-0-95.  
Při fyzioterapii byly nejdříve využity techniky měkkých tkání k ošetření všech vrstev v oblasti 
levého kolenního kloubu a mobilizace kolenního kloubu a pately, také terapie jizev. Cvičební 

jednotka byla dále zaměřena na aktivaci m. quadriceps femoris, aktivní i pasivní cvičení flexe 

kolenního kloubu a protažení a také snížení napětí flexorů kolenního kloubu a svalů lýtka 

pomocí PIR. Dále bylo provedeno cvičení ve stoji s oporou s přenášením váhy na operovanou 

končetinu. Rovněž byl proveden nácvik chůze na schodech.  
Instruktáž pacienta – byly vysvětleny cviky na protažení i posílení svalů dolních končetin a 
na zvětšení rozsahu do flexe v kolenním kloubu, doporučeno opakovat cvičení denně. Byla též 

edukován o důležitosti autoterapie jizvy a okolních měkkých tkání. 
2. terapie (27. 2. 2019) 
Pacient se již pohyboval bez lokomočních pomůcek. Otok na poraněném koleni přetrvával už 

pouze v malé míře (+ 1 cm). Bolest se oproti  předešlému týdnu též snížila (NRS v klidu 3/10, 
po zátěži 5/10). Rozsah hybnosti do flexe v kolenním kloubu byl 105°. 
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Při terapii byly opět využity techniky měkkých tkání ke snížení napětí ischiokrurálních svalů a 
m. gastrocnemius a ošetření tkání v okolí kolenního kloubu, dále mobilizace pately. Cvičení 

bylo zaměřeno zvýšení rozsahu pohybu do flexe kolenního kloubu, také na aktivaci a posílení 

m. quadriceps femoris a m. triceps surae. U pacienta byl proveden nácvik aktivace svalů 

hlubokého stabilizačního systému v pozici vleže na zádech. Proběhl i trénink propriocepce 
operovaného kloubu, byly zařazeny prvky senzomotorické stimulace v pozici vsedě s využitím 

nestabilních ploch. V rámci terapie byl proveden i nácvik správného stereotypu chůze bez 

lokomočních pomůcek. 
3. terapie (6. 3. 2019) 
Pacient se cítil opět lépe, bolest téměř nepociťoval (NRS v klidu 1/10, po zátěži 2/10), otok již 

přítomen nebyl. Rozsah hybnosti kolenního kloubu činil SFTR: (S) 0-0-115.  
V počátku byly aplikovány techniky z minulé terapie. Dále bylo nově zařazeno cvičení v 

uzavřeném pohybovém řetězci ve stoje – minidřepy, výpady, výstupy na step. Rovněž bylo do 

terapie zařazeno náročnější cvičení k aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému – nácvik 

šikmého sedu a prvky senzomotorické stimulace ve stoje na pevné základně spolu s korekcí 

stoje. 
Instruktáž pacienta – byl poučen o správném držení těla, aby nedocházelo k přetěžování 

operovaného kloubu 
4. terapie (13. 3. 2019) 
Operované koleno bez otoku a bolesti. Rozsah hybnosti v kolenním kloubu činil (S) 0-0-120. 
Terapie pokračovala v režimu předchozího týdne. Cvičení senzomotorické stimulace bylo 
ztíženo využitím labilních ploch ve stoji. Dřep byl prováděn v plném rozsahu. Opět bylo 

provedeno ošetření reflexních změn ve svalech dolních končetin za využití tlakové presury, PIR 
a AGR. 
5. terapie (20. 3. 2019) 
Operované kolene bez otoku a bez bolesti. Rozsah hybnosti byl (S) 0-0-125. Pacient začal 
pravidelně provádět dovolené sportovní aktivity – 3x týdně plavání (30 minut plavání, různé 

styly – prsové nohy ještě nebyly doporučeny) a rovněž začal s jízdou na silničním kole (do 
únavy, bez bolesti). 
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Terapie ve čtvrtém pooperačním týdnu pokračovala v stejném režimu jako předchozí týdny, 

docházelo pouze k postupnému ztěžování cviků. Na labilních plochách prováděl pacient 

cvičení na jedné noze nebo ve stoji na obou dolních končetinách se zavřenýma očima. Byly 

přidány stranové výstupy na stepy a jiné obratnostní úkoly. V dotazníku KOOS (symptomy a 
ztuhlost, bolest a funkčnost v běžných denních činnostech) pacient dosáhl 75%.  
6. terapie (27. 3. 2019) 
Koleno bez otoku a bolesti. Rozsah hybnosti operovaného kloubu činil SFTR: (S) 0-0-125.  
Na šesté terapii byly opakovány cviky z minulých terapií, u některých byla opět zvýšena zátěž. 

Výpady pacient prováděl do všech směrů. Nově přidaným cvičením byly poskoky na místě a 

seskoky ze stepu s kontrolou provedení.  
7. terapie (3. 4. 2019) 
Koleno stále bez otoku a bolest. Rozsah pohybu do flexe kolenního kloubu byl 125°.  
Poslední terapie pokračovala v režimu té předchozí. Novinkou bylo pohybové cvičení se 

změnami směru a 5 kg zátěž při provádění dřepů. V dotazníku KOOS pacient dosáhl 95%, síla 

m. quadriceps femoris byla 80% oproti neoperované končetině. 
Instruktáž pacienta – byl edukován o vhodných strečinkových a kompenzačních cvičeních 
Výstupní vyšetření (3. 4. 2019) 
Status praesens  
Subj.  
Bolest ani otok nejsou přítomny. Pacient nepociťuje ani nestabilitu kolenního kloubu.  
Aspekční vyšetření 
Somatotyp – mezomorf 
Zepředu – pooperační jizvy klidné a zhojené, levý m. vastus medialis posílenější oproti 

vstupnímu vyšetření, výškové postavení ramen více symetrické oproti vstupnímu vyšetření 
Z boku – anteverzní postavení pánve zmírněno, protrakční držení ramen zlepšeno 
Zezadu – zvýšení trofiky levého lýtkového svalu oproti vstupnímu vyšetření, výše lopatek 

symetrická 
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Základní hybnost, stoj a chůze 
Pacient je schopný chůze bez pomoci lokomočních pomůcek. Chůze je stabilní a symetrická. 

Pánev má při chůzi nyní blíže k neutrální pozici, stále ale přetrvává mírná anteverze. Náklon 

trupu vzad již není patrný. Chůze je rytmická, délka kroku a souhyb paží symetrický.  
Palpační vyšetření 
Palpační bolestivost na mediální kloubní štěrbině již nepociťuje. 
Jizvy – všechny 4 jizvy po operačních vstupech zhojené, zachována pohyblivost i posunlivost 
Patela – joint play přítomna 
Hlavička fibuly – joint play přítomna 
Svaly – napětí m. gastrocnemius vlevo normalizováno, hypertonus v m. rectus femoris snížen, 

mírně hypertonický m. piriformis vlevo, zvýšené svalové napětí ischiokrurálních svalů 

přetrvává vlevo, vpravo hypertonus snížen, hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti Th/L 
přechodu bilaterálně a adduktorů vpravo přetrvává 
Testy na stabilitu kolenních vazů 
Přední zásuvkový test – negativní 
Lachmanův test – negativní  
Pivot-shift test – negativní 
Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
U pacienta přetrvává zkrácení m. rectus femoris vlevo a m. iliopsoas vlevo (oboje st. 1). 
Antropometrie 

Obvody Levá DK Pravá DK 
Stehno (15 cm nad basis patelae) 45 cm  46 cm 

Nad patelou 42 cm 42 cm 
Středem pately 39 cm 39 cm 

Přes tuberositas tibiae 36 cm 36 cm 
Lýtko (v nejsilnějším místě) 37 cm 38 cm 

Tab. č. 2.3.4 – Výstupní vyšetření pacient 1 - Antropometrie 
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Goniometrie 
Kolenní kloub Leá DK Pravá DK 

SFTR (S) aktivně 0-0-125 0-0-130 
Tab. č. 2.3.5 – Výstupní vyšetření pacient 1 - Goniometrie 

Svalová síla 
 Levá DK Pravá DK 

FX kyčelního kloubu (m. 
iliopsoas) 5 5 

EXT kyčelního kloubu (m. 
gluteus maximus, hamstringy) 5 5 

FX kolenního kloubu (m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. 
semimembranosus) 

5 5 

EXT kolenního kloubu (m. 
quadriceps femoris) 4 5 

PF hlezenního kloubu  
(m. triceps surae) 5 5 

Tab. č. 2.3.6 – Výstupní vyšetření pacient 1 – Svalová síla 
Závěrečné zhodnocení terapie 
Pacient se po celou dobu terapie řídil instruktáží a edukací. Rozsah v kolenním kloubu do flexe 

se postupně zvyšoval. Povedlo se mi také zvýšit svalovou sílu plantárních flexorů hlezenního 

kloubu. Do konce sedmého pooperačního týdne by bylo cílem ještě vylepšit rozsah pohybu do 

flexe v kolenním kloubu o 5°, aby mohl pacient pokračovat do další fáze rehabilitace, před 

kterou je nutné dosáhnout plné flexe. Provedení pohybu v celém rozsahu je možná brzděno 

zkrácením m. rectus femoris a m. iliopsoas vlevo, Takže by se další terapie daly zaměřit na 

protažení těchto svalů. Dále by se ještě mělo pracovat na zvýšení svalové síly m. quadriceps 

femoris.  
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2.4. KAZUISTIKA 2 
Základní informace o pacientovi: 
Muž, 2000 
Diagnózy:  
T933 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny 
M23.1 Vnitřní poruchy kolenního kloubu - Přední zkřížený vaz  
Anamnéza: 
RA – bezvýznamná 
PA – student střední školy 
OA – prodělal běžná dětská onemocnění, 2011 – zlomenina 8. žebra vlevo, 2015 – fraktura 5. 
metatarsu vpravo, léčeno konzervativně, sádrová fixace na 5 týdnů – oboje zranění z fotbalu 
SA – žije s rodiči v 3. patře panelového domu s výtahem 
SPA – hraje fotbal (tréninky 3x týdně), občasně chodí běhat a do posilovny 
AA – neguje 
FA – neguje 
Abúzus – neguje 
Nynější onemocnění 
Dne 21. 11. 2018 se pacient poranil během fotbalového tréninku. Při pokusu o odehrání míče 

pocítil „protočení“ kolenního kloubu pravé stojné končetiny, současně zaslechl i lupnutí. Silná 

bolest přetrvávala přibližně 3 dny (analgetika neužíval). Došlo také ke vzniku otoku a omezení 

hybnosti. Druhý den pacient navštívil praktického lékaře, který mu doporučil klidový režim a 

ledování. 29. 11. 2018 navštívil ortopeda, který provedl punkci kolenního kloubu a konstatoval 
podezření léze LCA. 7. 2. 2019 byla provedena operace pravého kolenního pomocí metody 

InternalBraceTM. 
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Vstupní vyšetření 7. 2. 2019 (před operací) 
Status praesens  
Obj.  
Výška – 184 cm, váha – 76 kg, lateralita – pravostranná 
Subj. 
Pacient je klidný, při vědomí, komunikoval a spolupracoval. Orientace osobou, časem a místem 

byla zachována. Pacient nepociťuje žádné obtíže při zátěži, koleno je nebolestivé.  
Aspekční vyšetření 
Somatotyp – ektomorf 
Zepředu – thorakobrachiální trojúhelníky symetrické, levé rameno v mírné elevaci, levá klíční 

kost výraznější, hlava v mírném náklonu směrem vlevo 
Z boku – snížená podélná klenba obou chodidel, pánev v neutrálním postavení, oploštělá hrudní 

kyfóza, mírně předsunuté držení hlavy 
Zezadu – lehká valgozita pat, popliteální rýhy symetrické, pravá infragluteální rýha níž, levá 

lopatka elevována, scapula alata více vlevo 
Základní hybnost, stoj a chůze 
Pacient je schopen chůze bez pomoci lokomočních pomůcek. Chůze je stabilní a symetrická. 

Chůze je též rytmická a délka kroku stejná. Špička chodidla pravé dolní končetiny vytáčena při 

chůzi výrazněji zevně. Levé chodidlo odvíjeno fyziologicky, na pravé chodidlo probíhá došlap 

v supinaci. Souhyby horních končetin jsou fyziologické.  
Palpační vyšetření 
Kůže, podkoží, fascie – omezená posunlivost a protažitelnost všech vrstev v oblasti pravého 

kolenního kloubu 
Patela – omezená posunlivost všemi směry 
Hlavička fibuly – omezená joint play ventrodorzálně 
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Svaly – hypertonus v horní části m. trapezius vlevo, TrPs a hypertonus m. piriformis bilat. (více 

vpravo),  hypertonus ischiokrurálních svalů bilaterálně (více vpravo) 
Testy na stabilitu kolenních vazů 
Přední zásuvkový test – pozitivní  
Lachmanův test – pozitivní  
Pivot-shift test – pozitivní  
Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
U pacienta bylo vyšetřeno zkrácení flexorů kolenního kloubu bilat. (st. 1) a m. iliopsoas vpravo 

(st. 1). 
Antropometrie  

Obvody Levá DK Pravá DK 
Stehno (15 cm nad basis patelae) 42 cm 41 cm 

Nad patelou 38 cm 38 cm 
Středem pately 37 cm 37 cm 

Přes tuberositas tibiae 36 cm 36 cm 
Lýtko (v nejsilnějším místě) 38 cm 38 cm 

Tab. č. 2.4.1 – Vstupní vyšetření pacient 2 - Antropometrie 
Goniometrie 

Kolenní kloub Levá DK Pravá DK 
SFTR (S) aktivně 0-0-135 0-0-135 

Tab. č. 2.4.2 – Vstupní vyšetření pacient 2 - Goniometrie 
Svalová síla 

 Levá DK Pravá DK 
FX kyčelního kloubu (m. 

iliopsoas) 5 5 
EXT kyčelního kloubu (m. 

gluteus maximus, hamstringy) 5 5 
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FX kolenního kloubu (m. biceps 
femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus) 
5 4 

EXT kolenního kloubu (m. 
quadriceps femoris) 5 4 

Tab. č. 2.4.3 – Vstupní vyšetření pacient 2 - Svalová síla 
Základní neurologické vyšetření 
Povrchové i hluboké čití, proprioceptivní reflexy a taxe v normě. 
Závěrečné zhodnocení vstupního vyšetření 
Pacient neudával žádné obtíže. Je schopen chůze bez lokomočních pomůcek, dokonce i 

sportoval (jízda na kole). Při chůzi vytáčí pravou špičku zevně. Přední zásuvkový test, 

Lachmanův test i pivot-shift test byly pozitivní. Pacient měl zkrácené a hypertonické flexory 

kolenního kloubu, zkrácený m. iliopsoas vpravo a také byl zjištěn zvýšený tonus v m. piriformis 
bilaterálně. Obvod v oblasti pravého stehenního svalu byl o 1 cm menší než vlevo. Byla zjištěna 

snížená svalová síla m. quadriceps femoris a hamstringů vpravo. Rozsah pohybu do flexe i 

extenze v kolenním kloubu byl v normě a symetrický s druhou dolní končetinou.  
Cíle fyzioterapie 
 Prevence a odstranění bolesti 
 Uvolnění jizev po operaci 
 Zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí kolenního kloubu pravé DK 
 Zvýšení rozsahu pohybu do flexe v kolenním kloubu na operované končetině 
 Zvýšení svalové síly pravé DK 
 Protažení zkrácených svalů 
 Zvýšení stability kolenního kloubu 
Návrh fyzioterapie 
 Péče o jizvu (měkké techniky, tlaková masáž) 
 Uvolnění všech měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu – míčkování, TMT 
 PIR a AEK postupy na zkrácené a hypertonické svaly (hamstringy, flexory kyčelního 

kloubu a m. piriformis) 
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 Mobilizace kolenního kloubu, patelly a hlavičky fibuly 
 Pasivní i aktivní cvičení na zvýšení rozsahu pohybu operovaného kolenního kloubu 
 Posilovací cvičení bez/s pomůckami (overball, theraband) na posílení svalů DK 
 Senzomotorika a cvičení na nestabilních plochách (Airex, bosu) 
Plán fyzioterapie 
Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 Navrácení svalové aktivity a svalové síly m. quadriceps femoris 
 Zvýšení rozsahu hybnosti 
 Nácvik správného stereotypu chůze 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 
 Zlepšení koordinace pohybů v dynamických pozicích 
 Návrat ke sportovním aktivitám 

Provedení terapií 
Předoperační příprava 
Pacient byl edukován o prevenci tromboembolické nemoci. Dále byl proveden nácvik 

dvoudobé chůze o jedné francouzské berli. Pacient byl poučen o režimových opatřeních a 

rehabilitačním plánu po operaci. Rovněž byl proveden vstupní kineziologický rozbor. 
Stav po operaci 
Po operaci byl přítomen výrazný otok, bolest NRS 4/10. Večer po operaci proběhla 

vertikalizace pacienta a chůze s francouzskou berlí. U pacienta byla využita kryoterapie za 

pomocí gelových sáčků a kompresní terapie za pomocí bandážování operované končetiny.  
1.  terapie (13. 2. 2019) 
Kolenní kloub po operaci téměř nebolestivý (NRS 2/10). Pacient k lokomoci využíval dvou 

francouzskou berli. Rozsah hybnosti operovaného kolenního kloubu činil SFTR: (S) 0-0-100.  
V prvním týdnu proběhla cvičební jednotka, kde byly nejprve využity techniky měkkých tkání 

k ošetření všech vrstev v oblasti levého kolenního kloubu a mobilizace kolenního kloubu a 

pately, také terapie jizev. Poté jsem se zaměřovala na aktivaci m. quadriceps femoris, aktivní a 
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pasivní cvičení flexe kolenního kloubu a protažení a také snížení napětí hamstringů a svalů 

lýtka pomocí PIR. Dále bylo provedeno cvičení ve stoji s odlehčením s přenášením váhy na 

operovanou končetinu. 
Instruktáž pacienta – byly vysvětleny cviky na protažení i posílení svalů dolních končetin a 
na zvětšení rozsahu do flexe v kolenním kloubu, doporučeno opakovat cvičení denně. Byla též 

edukován o důležitosti autoterapie jizvy a okolních měkkých tkání. 
2. terapie (20. 2. 2019) 
Pacient již chodil bez lokomočních pomůcek. Operované koleno téměř bez otoku a bez bolesti. 
Rozsah hybnosti v druhém pooperačním týdnu činil SFTR: (S) 0-0-110.  
Při terapii byly opět využity techniky měkkých tkání ke snížení napětí ischiokrurálních svalů a 
m. gastrocnemius a ošetření tkání v okolí kolenního kloubu, dále mobilizace pately. Cvičení 

bylo zaměřeno zvýšení rozsahu pohybu do flexe kolenního kloubu, také na aktivaci a posílení 

m. quadriceps femoris a m. triceps surae. U pacienta byl proveden nácvik aktivace svalů 

hlubokého stabilizačního systému v pozici vleže na zádech. Proběhl i trénink propriocepce 
operovaného kloubu, byly zařazeny prvky senzomotorické stimulace v pozici vsedě s využitím 

nestabilních ploch. V rámci terapie byl proveden i nácvik správného stereotypu chůze bez 

lokomočních pomůcek. 
3. terapie (27. 2. 2019) 
Koleno bez otoku a bolesti. Rozsah hybnosti kolene činil SFTR: (S) 0-0-120.  
V počátku byly aplikovány techniky z minulé terapie. Dále bylo nově zařazeno cvičení v 

uzavřeném pohybovém řetězci ve stoje – minidřepy, výpady, výstupy na step. Rovněž bylo do 

terapie zařazeno náročnější cvičení k aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému – nácvik 

šikmého sedu a prvky senzomotorické stimulace ve stoje na pevné základně spolu s korekcí 

stoje. 
Instruktáž pacienta – byl poučen o správném držení těla, aby nedocházelo k přetěžování 

operovaného kloubu 
4. terapie (6. 3. 2019) 
Operované koleno bez otoku a bez bolesti. Rozsah hybnosti kolene činil SFTR: (S) 0-0-120. 
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Terapie ve třetím pooperačním týdnu pokračovala v režimu předchozího týdne. Cvičení 

senzomotorické stimulace bylo ztíženo využitím labilních ploch ve stoji. Dřep byl prováděn 

v plném rozsahu. Opět bylo provedeno ošetření reflexních změn ve svalech dolních končetin 

za využití tlakové presury, PIR a AGR. 
5. terapie (13. 3. 2019) 
Operované kolene bez otoku a bolesti. Rozsah hybnosti dle zápisu SFTR: (S) 0-0-125. Pacient 
opět začal navštěvovat posilovnu (3x týdně) a jezdit na kole (1x týdne). 
Terapie pokračovala v stejném režimu jako předchozí týdny, docházelo pouze k postupnému 

ztěžování cviků. Na labilních plochách prováděl pacient cvičení na jedné noze nebo ve stoji na 

obou dolních končetinách se zavřenýma očima. Byly přidány stranové výstupy na stepy a jiné 

obratnostní úkoly. V dotazníku KOOS (symptomy a ztuhlost, bolest a funkčnost v běžných 

denních činnostech) pacient dosáhl 80%.  
6. terapie (20. 3. 2019) 
Koleno bez otoku a bolesti. Rozsah hybnosti operovaného kloubu činil SFTR: (s) 0-0-130.  
Na šesté terapii byly opakovány cviky z minulých terapií, u některých byla opět zvýšena zátěž. 

Výpady pacient prováděl do všech směrů. Nově přidaným cvičením byly poskoky na místě a 

seskoky ze stepu s kontrolou provedení.  
7. terapie (27. 3. 2019) 
Koleno stále bez otoku a bolesti. Rozsah pohybu do flexe kolenního kloubu byl 135°.  
Poslední terapie pokračovala v režimu té předchozí. Novinkou bylo pohybové cvičení se 

změnami směru a 5 kg zátěž při provádění dřepů. V dotazníku KOOS pacient dosáhl 95%, síla 

m. quadriceps femoris byla 80% oproti neoperované končetině. 
Instruktáž pacienta – byl edukován o vhodných strečinkových a kompenzačních cvičeních 

k jeho sportovní aktivitě 
Výstupní vyšetření (27. 3. 2019) 
Aspekční vyšetření 
Somatotyp – ektomorf 
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Zpředu – jizvy klidné a zhojené 
Dále viz. vstupní vyšetření 
Základní hybnost, stoj a chůze 
Pacient je schopen chůze bez pomoci lokomočních pomůcek. Chůze je stabilní a symetrická. 

Chůze je též rytmická a délka kroku stejná. Špička chodidla pravé dolní končetiny nyní již bez 

výraznějšího zevně. Levé chodidlo odvíjeno fyziologicky, na pravé chodidlo stále probíhá 

došlap v supinaci. Souhyby horních končetin jsou fyziologické.  
Palpační vyšetření 
Patela – joint play přítomna 
Hlavička fibuly – joint play přítomna 
Svaly – hypertonus v horní části m. trapezius vlevo přetrvává, m. piriformis vlevo bez 
zvýšeného napětí, vpravo přetrvává, hypertonus ischiokrurálních svalů vlevo snížen, vpravo 

přetrvává 
Testy na stabilitu kolenních vazů 
Přední zásuvkový test – negativní 
Lachmanův test – negativní  
Pivot-shift test – negativní 
Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
U pacienta stále přetrvává zkrácení flexorů kolenního kloubu vpravo (st. 1). 
Antropometrie  

Obvody Levá DK Pravá DK 
Stehno (15 cm nad basis patelae) 43 cm 42 cm 

Nad patelou 38 cm 38 cm 
Středem pately 37 cm 37 cm 

Přes tuberositas tibiae 36 cm 36 cm 
Lýtko (v nejsilnějším místě) 39 cm 39 cm 

Tab. č. 2.4.4 – Výstupní vyšetření pacient 2 - Antropometrie 
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Goniometrie 
Kolenní kloub Levá DK Pravá DK 

SFTR (S) aktivně 0-0-135 0-0-135 
Tab. č. 2.4.5 – Výstupní vyšetření pacient 2 - Goniometrie 

Svalová síla 
 Levá DK Pravá DK 

FX kyčelního kloubu (m. 
iliopsoas) 5 5 

EXT kyčelního kloubu (m. 
gluteus maximus, hamstringy) 5 5 

FX kolenního kloubu (m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. 
semimembranosus) 

5 5 

EXT kolenního kloubu (m. 
quadriceps femoris) 5 4 

Tab. č. 2.4.6 – Výstupní vyšetření pacient 2 – Svalová síla 
Závěrečné zhodnocení terapie 
Pacient se po celou dobu terapie ochotně řídil instruktáží a edukací. Zlepšení stavu jeho 

operovaného kolenního kloubu proběhlo dle předpokladů. Rozsah pohybu do flexe i extenze je 
plný. Povedlo se mi též zvýšit svalovou síle flexorů kolenního kloubu. V dalším průběhu terapie 

by se ještě dala vylepšit odval pravého chodidla a svalová síla m. quadriceps femoris vpravo. 

Dále by se také ještě mělo pracovat na protažení flexorů kolenního kloubu.   
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2.5. KAZUISTIKA 3 
Základní informace o pacientovi: 
Žena, 1993 
Diagnózy 
T933 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny 
M23.1 Vnitřní poruchy kolenního kloubu - Přední zkřížený vaz  
Anamnéza: 
RA – bezvýznamná 
PA – personalistka na děkanátu 1. LF 
OA – nikdy vážněji nestonala, dosud bez operace 
Úrazy – dosud jen kontuze kolenního a hlezenního kloubu 
SPA – hraje závodně 1. florbalovou ligu (trénink 3 - 4x týdně) 
GA – dosud bezdětná 
SA – bydlí s přítelem ve třetím patře panelového domu s výtahem 
FA – enzymatický preparát 
Abúzus – alkohol příležitostně, 3 cigarety denně 
Nynější onemocnění 
Pacientka si na konci května 2017 způsobila rotačním pohybem při florbalu během zápasu 
rupturu lig. cruciatum anterius pravého kolenního kloubu. Objevila se okamžitá silná bolest, 

otok a omezení hybnosti. Ihned odjela na pohotovost, kde ortoped odhalil lézi LCA. Byl to její 

první úraz kolene. Operace per InternalBraceTM byla provedena po 14 dnech (5. 6. 2017) 
v Nemocnici Na Františku. Po výkonu jí byla zátěž na 6 týdnů zcela zakázána. V období od 
srpna 2017 do ledna 2018 docházela na ambulantní fyzioterapii na Kliniku rehabilitačního 

lékařství 1. LF UK a VFN na Albertově. Operující ortoped doporučil plnou zátěž, ale i přesto  
si pacientka stále stěžovala na bolest v oblasti předního stehenního svalu a také na pocit 

překážky v dosažení maximální flexe. Z toho důvodu byla objednána na sono vyšetření, kde se 
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potvrdil vyšší tah vlákna a připevnění ke kosti pod špatným úhlem, což vede k zařezávání do 

m. vastus lateralis femoris. Pacientka reoperaci odmítá. 
Vstupní vyšetření 18. 6. 2018 
Status praesens  
Obj. 
Výška – 163 cm, váha – 72 kg, BMI – 30,7, lateralita – pravostranná 
Subj. 
Pacientka byla klidná, při vědomí, komunikovala a spolupracovala. Orientace osobou, časem a 

místem byla zachována. 
Bolest 
Bolest v oblasti pravého kolenního kloubu cca 5 cm nad čéškou laterálně, frekvence: 

každodenní, intenzita na NRS škále: v klidu - 0/10, po zátěži zvýšená, v současnosti - 4/10, 
charakter: kousavá, řezavá uvnitř kolene, iradiace: ne, vyvolávající moment: opakované pohyby 

do flexe, úlevový mechanismus: klid, analgetika: 0. 

Obr. č. 2.5.1 – Jizvy po artroskopické operaci metodou InternalBraceTM 

Aspekční vyšetření 
Somatotyp – mezomorf 
Kůže – 4 jizvy v okolí kolenního kloubu, jizva zevně distálně začervenalá a vtažená 
Otok – otok (+2cm) hlavně v oblasti suprapatelární – místo zařezávání pásky 
Svaly – hypotrofie m. quadriceps femoris, m. triceps surae i mm. glutei 

1 

2 3 

4 
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Zepředu – hallux valgus bilat., pedes transverzoplani, valgózní postavení kolen, vpravo 
v oblasti kolenního kloubu 4 jizvy, pánev mírně v anteverzi, hlubší pravý thorakolumbální 

trojúhelník, protrakce a elevace ramen (levé výš), pravá klavikula níže a vystouplejší než levá 
Z boku – anteverze pánve, ochablé gluteální svalstvo, zvýšená bederní lordóza, oploštění Th 

páteře, předsun hlavy 
Zezadu – paty symetrické, pravá podkolenní jamka níž, valgózní postavení kolen, gluteální rýha 

vpravo níž, oploštění Th páteře, větší pravý thorakolumbální trojúhelník, levá lopatka výš, levé 

rameno výš 
Základní hybnost, stoj a chůze  
Pacientka je schopna chůze bez kompenzačních pomůcek. Chůze je stabilní, asymetrická. Při 

stoji i chůzi znatelná převaha zatížení levé dolní končetiny, vědomě šetří operovanou končetinu 
– zkrácení stojné fáze. Chůze není bez korekce rytmická. Po upozornění zvládne symetrickou 

zátěž a rytmickou chůzi. Souhyb horních končetin je symetrický.  
Palpační vyšetření 
Omezená posunlivost a protažitelnost všech vrstev měkkých tkání v okolí, teplota izotermní. 
Při pohybu do flexe přítomny v koleni vrzoty a drásoty. 
Jizvy – 4 jizvy, distální zevní více fixovaná ke spodině, palpačně lehce citlivá  
Patella – omezená posunlivost všemi směry 
Hlavička fibuly – kloubní hra přítomna 
Svaly – palpovatelný hypertonus m. trapezius horní část, flexorů kyčelního kloubu (hlavně m. 

iliopsoas), palpačně bolestivé a hyperonické adduktory kyčelního kloubu, m. rectus femoris 

(nejvíce dolní třetina), hypertonus hamstringů 
Testy na stabilitu kolenních vazů 
Přední zásuvkový test – negativní 
Lachmanův test – negativní 
Pivot-shift test – negativní  
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
U pacientky byly zjištěny zkrácené hamstringy a m. iliopsoas bilat., m. rectus femoris vpravo 
(vše st. 1). 
Antropometrie 

Obvody Levá DK Pravá DK 
Stehno (15 cm nad basis patelae) 43 cm  42 cm 

Nad patelou 39 cm 41 cm 
Středem pately 35 cm 36 cm 

Přes tuberositas tibiae 33 cm 32 cm 
Lýtko (v nejsilnějším místě) 35 cm 34 cm 

Tab. 2.5.1 – Vstupní vyšetření pacient 3 - Antropometrie 
Goniometrie 

Kolenní kloub Levá DK Pravá DK 
SFTR (S) aktivně 0-0-130 5-115 
SFTR (S) pasivně 0-0-135 0-0-125 

Tab. 2.5.2 – Vstupní vyšetření pacient 3 – Goniometrie 
Hybnost do flexe omezena pro pocit tahu pásky a stažení měkkých tkání v oblasti kolenního 

kloubu. 
Svalová síla 

 Levá DK Pravá DK 
FX kyčelního kloubu (m. 

iliopsoas) 5 5 
EXT kyčelního kloubu (m. 

gluteus maximus, hamstringy) 5 5 
FX kolenního kloubu (m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. 
semimembranosus) 

5 4 

EXT kolenního kloubu (m. 
quadriceps femoris) 5 4 
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PF hlezenního kloubu  
(m. triceps surae) 5 4 

Tab. č. 2.5.3 – Vstupní vyšetření pacient 3 – Svalová síla 
Základní neurologické vyšetření 
Povrchové i hluboké čití, proprioceptivní reflexy a taxe v normě. 
Závěrečné zhodnocení vstupního vyšetření 
S pacientkou jsem se setkala rok po nepovedené operaci přetrženého předního zkříženého vazu 

metodou InternalBraceTM. Pacientku stále trápí bolest při opakovaných pohybech do flexe, 

stažení okolních měkkých tkání a omezený rozsah pohybu do flexe kolenního kloubu o 15° při 

aktivním pohybu, také nesvede plnou aktivní extenzi, chybí 5°. Je schopna chůze bez 

lokomočních pomůcek, dokonce přes bolest i sportuje. Pacientka měla zkrácené a hypertonické 

flexory kolenního kloubu a m. iliopsoas bilaterálně a m. rectus femoris vpravo. Obvod v 
oblasti pravého stehenního svalu byl o 1 cm menší než vlevo, nad patelou o dva centimetry 

větší a středem kolenního kloubu o 1 centimetr větší z důvodu otoku. Byla zjištěna snížená 

svalová síla m. quadriceps femoris a flexorů kolenního kloubu vpravo.  
Cíle fyzioterapie 
 Prevence a odstranění bolesti 
 Uvolnění jizev po operaci 
 Zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí kolenního kloubu pravé DK 
 Zvýšení rozsahu pohybu do flexe v kolenním kloubu na operované končetině 
 Zvýšení svalové síly pravé DK 
 Protažení zkrácených svalů 
 Zvýšení stability kolenního kloubu 
Návrh fyzioterapie 
 Péče o jizvu (měkké techniky, tlaková masáž) 
 Uvolnění všech měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu – míčkování, TMT 
 PIR a AEK postupy na zkrácené svaly (m. rectus femoris, hamstringy, adduktory a flexory 

kyčelního kloubu) 
 Mobilizace kolenního kloubu, patelly a hlavičky fibuly 
 Aktivní cvičení s pomůckami (overball, theraband) a posilovací cvičení dle PNF na 

posílení svalů DK 
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 Aktivní cvičení na zvýšení rozsahu pohybu operovaného kolenního kloubu 
 Senzomotorika a cvičení na nestabilních plochách (Airex, bosu) 
 Plyometrický trénink 
Plán fyzioterapie 
Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 Snížení napětí všech vrstev měkkých tkání v oblasti operovaného kolenního kloubu 
Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 Nácvik správných pohybových stereotypů 
 Nácvik kompenzačních cvičení ke sportovní zátěži 

Provedení terapií 
1. terapie 27. 6. 2018 
Pacientka se dnes necítila dobře, po včerejším tréninku cítila bolest (NRS = 4/10 v klidu, 7/10 
při pohybu) na laterální straně nad kolenním kloubem.  
Byly prováděny hlavně techniky měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu (ošetření kůže, 

podkoží, fascií i svalů, též terapie jizvy a PIR reflexních změn m. rectus femoris a hamstringů) 
a mobilizace kolenního kloubu, hlavičky fibuly a pately všemi směry. Dále byla cvičena  
rytmickou stabilizaci kolene dle PNF a nácvik přesouvání těžiště dle Bobath konceptu. 

Pacientka byla instruována k autoterapii.  
Instruktáž pacienta – Pacientce byly vysvětleny cviky na protažení i posílení svalů dolních 

končetin a zvětšení rozsahu do flexe v kolenním kloubu, doporučeno opakovat cvičení denně. 

Byla edukována o důležitosti autoterapie jizvy a okolních měkkých tkání a také o správném 

držení těla, aby nedocházelo k přetěžování operovaného kloubu. 
2. terapie 3. 7. 2018 
Pacientka si dnes nestěžovala na žádné bolesti.   
Po krátkém uvolnění měkkých tkání v oblasti a mobilizaci kolenního kloubu, pately a hlavičky 

fibuly jsme prováděly protažení a uvolnění hamstringů, m. rectus femoris a m. triceps surae 
pomocí PIR a AEK postupů. Poté pacientka aktivně cvičila na posílení stehenního a lýtkového 

svalstva s odporovou gumou. Nejprve s pacientkou proběhla korekce sedu dle Brüggera a v této 
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pozici nácvik malé nohy ze senzomotorické stimulace. Dále jsme pokračovaly v aktivním 

cvičení ve stoji, proběhl nácvik správného stoje a již zmíněná malá noha a poté další prvky ze 

senzomotorické stimulace – aktivní cvičení na nestabilních plochách (airex podložka a bosu).  
3. terapie 11. 7. 2018 
Pacientka udávala pocit většího stažení tkání kolem kolenního kloubu, proto jsem při terapii 

musela zvolit jednodušší cviky.  
Zabývaly jsme se hlavně na techniky měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu (uvolnění kůže, 

podkoží, fascií a svalů pomocí PIR a AGR postupů). Také jsme vybrala uvolňovací techniky 

dle PNF 1. i 2. diagonála  (výdrž-relaxace a pomalý zvrat-výdrž-relaxace). V závěru proběhl 

vsedě nácvik malé nohy ze senzomotorické stimulace. 
4. terapie 18. 7. 2018 
Pacientka dnes neudávala žádnou zvýšenou bolest ani stažení, z toho důvodu byla možná 

zvýšená zátěž.  
Po krátkém uvolnění měkkých tkání, mobilizaci kolenního kloubu a pately a protažení 

hamstringů a m. triceps surae pacientka prováděla posilovací a odporové cviky s overbalem a 
therabandem.  Prováděly jsme také posilovací techniky dle PNF na m. vastus medialis, 1. 

diagonála (výdrž-relaxace-aktivní pohyb a technika opakovaných kontrakcí). Poté jsme 

pokračovaly výstupy na step a s cvičením s prvky senzomotoriky (bosu – dřepy a výpady). 
5. terapie 24. 7. 2018 
Pacientka neuváděla bolest ani stažení, proto jsme pokračovaly v režimu z předchozí terapie a 
poté přidaly náročnější cviky.  
Zaměřily jsme se hlavně na seskoky ze stepu, poskoky na labilních plochách (airex, bosu) a na 

rychlé změny směru, které pacientka často provádí při vykonávání své sportovní aktivity. Při 

všech pohybech byla důležitá hlavně korekce postury, aby nedocházelo k přetěžování 

operovaného kolenního kloubu.  
Instruktáž pacienta – Pacientka byla edukována o kompenzačních cvičeních ke kompenzaci 

své sportovní zátěže.  
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Výstupní vyšetření 24. 7. 2019 
Aspekční vyšetření 
Somatotyp – mezomorf 
Kůže – 4 jizvy v okolí kolenního kloubu, jizva zevně distálně stále začervenalá a vtažená 
Otok – snížení otoku (+1cm) hlavně v oblasti suprapatelární – místo zařezávání pásky 
Svaly – hypotrofie m. quadriceps femoris a mm. glutei, m. triceps surae symetrický 
Základní hybnost, stoj a chůze  
Viz. vstupní vyšetření – stav nezměněn 
Palpační vyšetření 
Stále omezená posunlivost a protažitelnost všech vrstev měkkých tkání v okolí, teplota 

izotermní. Při pohybu do flexe přítomny v koleni vrzoty a drásoty. 
Jizvy – 4 jizvy, distální zevní více fixovaná ke spodině 
Patella – omezená posunlivost všemi směry 
Hlavička fibuly – kloubní hra přítomna 
Svaly – stále hypertonus m. iliopsoas bilat., hyperonické adduktory kyčelního kloubu, m. rectus 
femoris (vše vpravo), též přetrvává hypertonus hamstringů vpravo, vlevo snížen 
Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
U pacientky přetrvává zkrácení hamstringů a m. iliopsoas a m. rectus femoris vpravo (vše  
st. 1), vlevo normalizováno. 
Antropometrie  

Obvody Levá DK Pravá DK 
Stehno (15 cm nad basis patelae) 43 cm  42 cm 

Nad patelou 39 cm 40 cm 
Středem pately 35 cm 36 cm 

Přes tuberositas tibiae 33 cm 33 cm 
Lýtko (v nejsilnějším místě) 35 cm 35 cm 

Tab. 2.5.4 – Výstupní vyšetření pacient 3 - Antropometrie 
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Goniometrie 
Kolenní kloub Levá DK Pravá DK 

SFTR (S) aktivně 0-0-130 0-0-120 
SFTR (S) pasivně  0-0-135 0-0-125 

Tab. 2.5.5 – Výstupní vyšetření pacient 3 – Goniometrie 
Svalová síla 

 Levá DK Pravá DK 
FX kyčelního kloubu  

(m. iliopsoas) 5 5 
EXT kyčelního kloubu (m. 

gluteus maximus, hamstringy) 5 5 
FX kolenního kloubu (m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. 
semimembranosus) 

5 5 

EXT kolenního kloubu 
(m. quadriceps femoris) 5 4 
PF hlezenního kloubu  

(m. triceps surae) 5 5 
Tab. 2.5.6 – Výstupní vyšetření pacient 3 – Svalová síla 

Závěrečné zhodnocení 
Pacientka se po celou dobu terapie řídila instruktáží a edukací. Největší přínos terapie pro 

pacientku spočíval v instrukcích o autoterapii a akutní pomoci při velkém pocitu stažení 

měkkých tkání v oblasti pravého kolenního kloubu. Povedlo se mi lehce zregulovat otok 

kolenního kloubu. Také se zvýšil rozsah pohybu aktivní flexe v kolenním kloubu o 5° a extenze 

je nyní plná.    
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3. DISKUZE 
Ruptura předního zkříženého vazu patří k jednomu z nejčastějších poranění kolenního 

kloubu u mladých lidí (nejčastěji v rozmezí 15 - 40 let z důvodu zapojení do sportovních aktivit) 
a zároveň je to páté nejfrekventovanější zranění muskuloskeletálního systému vůbec. Incidence 
ruptury LCA je ve vyspělém světě asi 1 případ na 3 000 obyvatel za rok, kde více než 70 % 

případů tvoří právě sportovní úrazy (Hart, Štipčák, 2010; Becker, Karlsson, 2018). 
Při tomto poranění existují dvě základní varianty řešení, a to léčba konzervativní a 

operační. U invazivního zákroku se ošetřující lékař dohodne s pacientem, dle jeho konstituce, 
aktivity, věku a pohlaví, jaký typ operace bude provádět. Nejčastěji volenou variantou je 

v České republice plastika štěpem z lig. patellae nebo z m. semimembranosus a m. gracilis. 
Poměrně novou operační technikou je primární sutura InternalBraceTM s použitím pleteného 

vlákna FiberTape®. V bakalářské práci je nastíněn popis metody, následná fyzioterapie a tři 

kazuistiky pacientů po tomto druhu operace. Průběh terapií a výsledky budou srovnány, jak 

s očekávaným progresem dle protokolu, ze kterého jsem vycházela, tak s bezproblémovým 

průběhem rekonvalescence po plastice vazu popsaným v literatuře. Je také nutné říci, že 

všechny způsoby řešení mají svá pozitiva i negativa. 
Na poranění předního zkříženého vazu a na rehabilitaci po plastice vazů byla napsána 

spousta publikací a článků v odborných časopisech. Problém se zdroji ovšem nastal u 

operačního řešení po ruptuře předního zkříženého vazu metodou InternalBraceTM. V tuzemské 

literatuře se o této metodě nepojednává, jediné, co se dá v českém jazyce nalézt, jsou články na 

webových stránkách. V anglicky psaných zdrojích je stav o něco lepší, ovšem téměř všechny 

jsou napsány úzkou skupinou autorů (ortopedů), kteří stojí za vznikem této metody, anebo ji 

alespoň pravidelně používají. Co se týká fyzioterapie po tomto druhu operace, tak ta byla 

podrobně obsažena pouze na webových stránkách skotského ortopeda Gordona MacKay, který 

je považován za hlavního tvůrce a propagátora operačního řešení InternalBraceTM. 
Rehabilitační protokol byl vytvořen pro jeho potřeby specialistou ve sportovní a 

muskutoskeletální fyzioterapii, panem Stewartem Kerr.  
Oba sledovaní probandi, kteří byli v akutní fázi po operaci metodou InternalBraceTM za 

použití vlákna FiberTape®, dosáhli návratu k pohybové nezávislosti na lokomočních 

pomůckách (francouzské berli), po domluvě s ošetřujícím lékařem, již po jednom týdnu od 

operačního zákroku. Průběh rehabilitace tedy vycházel přesně dle doporučení od autorů (tvůrců 

metody) MacKay a Kerr (2017), které lze najít na jejich webových stránkách. Oproti klasicky 
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prováděné plastice předního zkříženého vazu, kde se časový úsek do plného došlapu pohybuje 

v rozmezí od tří do šesti týdnů dle druhu štěpu a autora názoru, šlo tedy opravdu o výrazné 

zkrácení tohoto období. Důsledkem je menší návyk k odlehčování operované dolní končetiny, 

a tudíž rychlejší návrat k normálnímu chůzovému stereotypu, což vede ke zrychlení 

rehabilitačního procesu. 
Největší rozdíl jsem spatřovala při flexi v kolenním kloubu v počáteční fázi 

rekonvalescence. Zatímco při operaci metodou InternalBraceTM je cílem dosáhnout hned 

v prvním pooperačním týdnu flexe 100° a na konci druhého již 110 - 120°, tak po plastice LCA 

je dle standardů z pohledu akcelerované rehabilitace nutné dosáhnou do konce druhého týdne 

pouze 90° flexe v kolenním kloubu (UNIFY ČR, 2015). Hlavními důvody, které jsou 

v souvislosti s tímto rozdílem zmiňovány, jsou zejména bolest, otok a pooperační změny 

svalového tonu na operované dolní končetině. 
U obou akutních pacientů nebyl již na konci prvního pooperačního týdne omezen pohyb 

do extenze v kolenním kloubu, což také plně koresponduje s vypracovanými protokoly 

rehabilitace.  Wilk et al. (2012) ve své studii uvádějí důležitost časného docílení plné extenze 
kolenního kloubu. V případě jejího nedosažení, jsou prokázány horší pooperační výsledky z 

hlediska funkčnosti kolenního kloubu. Kolář (2009) doporučuje, aby došlo k provedení plné 

extenze nejpozději do konce čtvrtého pooperačního týdne po provedené plastice předního 

zkříženého vazu. Smékal et al. (2006) zase ve svém článku píší, že se názory opět různí podle 

autorů. Někteří autoři doporučují dosažení plné extenze v kolenním kloubu do konce druhého 
týdne po operaci, jiní zastávají postoj, že stačí tohoto pohybu dosáhnout do konce šestého 

pooperačního týdne. Opět tedy dospějeme k výsledku, že pokud nenastanou nějaké komplikace, 

tak po řešení metodou InternalBraceTM by měl pacient provést plnou extenzi dříve než po 

plastice předního zkříženého vazu.  
Studie z roku 2016 od kolektivu autorů v čele s americkým ortopedem Dr. Okoroha 

zkoumala vývoj bolesti za pomoci vizuální analogové škály bolesti v prvních třech dnech po 
operaci. Prokázal se rozdíl mezi pacienty, kteří podstoupili plastiku LCA za pomocí štěpu z lig. 
patellae a pacienty, u kterých bylo využito štěpu z hamstringů. Pacienti po BTB technice 
uváděli v průměru o jeden stupeň vyšší bolest (v den operace VAS 6 a třetí pooperační den 4,8) 
než skupina pacientů se štěpem z hamstringů, kde průměrné denní hodnoty dosahovaly v den 
operace VAS 5,2 a třetí pooperační den 3,9 (Okoroha et al., 2016). Je ale třeba podotknout, že 

šlo o průměrné hodnoty, subjektivní vnímání bolesti se u každého jedince liší. I u mých 

probandů byl v tomto ohledu viditelný velký rozdíl, přestože podstoupili stejný typ operace. 
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Zatímco pacient z kazuistiky 1 pociťoval v počátku opravdu velmi silnou bolest (v den operace 

NRS 8/10, na terapii po jednom týdnu 5/10), která vymizela až při čtvrté terapii, tak u pacienta 

z kazuistiky 2 byla bolest na mnohem nižší úrovni (v den operace NRS 4/10, na terapii po 

jednom týdnu NRS 2/10) a již při terapii, která proběhla přesně 13 dní od operace, neuváděl 

žádné negativní pocity. K objektivizaci intenzity bolesti po operaci metodou InternalBraceTM 
by bylo potřeba zkoumat větší vzorek probandů.  

Ve studiích, které testovaly svalovou sílu u pacientů po jednom roce od operace 

Ransborg (2018) a 6 let od operace Keays et al. (2007), oba autoři zjistili nižší svalovou sílu 

flexorů kolenního kloubu u skupiny operované ST-G technikou ve srovnání se skupinou 

operovanou BTB technikou. V síle extenzorů kolenního kloubu rozdíl nepozorovali. Vzhledem 
k tomu, že pacienti po operaci metodou InternalBraceTM nemusí podstoupit prakticky žádnou 

imobilizaci operovaného kolenního kloubu a není jim oslaben extenzorový (BTB technika) ani 

flexorový (ST-G štěp) svalový aparát jako tomu je u plastiky vazu, tak by neměli mít tolik 
sníženou svalovou sílu. K objektivizaci by zde bylo potřeba zkoumat větší vzorek pacientů po 

delší časový úsek a poté porovnat s pacienty po plastice vazu BTB a ST-G technikou. Mohu ale 
konstatovat, že oba moji pacienti dosáhli již po šesti týdnech rehabilitace svalové síly m. 

quadriceps femoris 80% oproti neoperované končetině, svalová síla hamstringů nebyla snížena.  
Sportovci mohou začít běhat na běžícím pásu nebo na měkkých rovných površích bez 

akcelerace a změn směru od 8. pooperačního týdne po plastice předního zkříženého vazu 

(Kolář, 2010). Dle Helma (2013) ale může celý proces od úrazu po návrat ke sportovním 

aktivitám trvat až 15 měsíců (3 měsíce mezi úrazem a operací a až 1 rok rehabilitace po operaci). 

Co se týká návratu ke sportovním aktivitám u metody InternalBraceTM, ta probíhá postupně již 

od šestého týdne po operaci a již po třech měsících by neměl být problém s návratem do plného 

sportovního nasazení bez jakýchkoliv omezení. Důvodem, proč může dojít k urychlení celého 

procesu, je pletené vlákno FiberTape®, které v průběhu přestavby chrání sešitý vaz, na který se 

nepřenáší takové množství fyzikálních sil. 
U probanda 3 došlo k chybnému zavedení vlákna FiberTape®, čímž se zkomplikoval 

následný průběh rekonvalescence. Tato skutečnost byla potvrzena na odborné konzultaci s 

MUDr. Geřábkem, který pacientku na moji žádost vyšetřil. Nahlédl také do lékařských zpráv a 

provedl sonografické vyšetření. Došel k závěru, že je vlákno napnuto v příliš velkém tahu a je 

zachyceno do kosti pod špatným úhlem. Pokud se pacientka nerozhodne pro reoperaci, bude 
mít stálé bolesti po provádění opakovaných pohybů do flexe v kolenním kloubu z důvodu 

zařezávání vlákna do laterálního vastu m. quadriceps femoris. Fyzioterapie se u ní tedy velmi 
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odvíjela od aktuálního stavu a míry bolesti, která závisela hlavně na tréninkové aktivitě 

předchozího dne. Intervence zahrnovala spíše techniky měkkých tkání, protahování, posilování 
a nácvik správných pohybových stereotypů při náročnějších koordinačních aktivitách - 
výskoky, cvičení na nestabilních plochách, atd., aby přílišně nezatěžovala operovaný kolenní 

kloub a také edukaci autoterapie, aby si pacientka uměla sama zlepšit momentální stav 

v případě negativních symptomů. Po terapii došlo u pacientky vždy ke zlepšení stavu, 
popisovala menší tah při flexi v kolenním kloubu a nižší napětí. Vzhledem k tomu, že tento 

patologický stav je trvalý, tak šlo vždy pouze o zlepšení krátkodobé.  
Při porovnání probanda 1 a 2 s probandem 3 lze spatřit, že každá z metod má svá 

pozitiva i negativa. Zatímco první dva pacienti již krátce po operaci neměli žádné výraznější 

pohybové obtíže, poslední pacientka bude mít komplikace stálé. Pokud ale budeme brát v potaz 
bezproblémový průběh rehabilitace, tak lze říci, že pacienti dosáhli požadovaného zlepšení za 

kratší časový úsek, než tomu je po plastice předního zkříženého vazu.  
Velice důležitým předpokladem úspěchu jsou zkušenosti operatéra, což může být 

zásadní problém, protože se metoda InternalBraceTM v České republice stále příliš neprovádí. 

Existuje pouze úzký okruh traumatologů, kteří jsou schopni tuto metodu, u vhodných pacientů, 
použít. Dalším důvodem pro zvážení této operace, je nedostatečné povědomí mezi 

fyzioterapeuty. Jak už bylo popsáno v teoretické části, fyzioterapeutická intervence se totiž liší 

oproti přístupu k pacientovi po klasicky provedené plastice předního zkříženého vazu (ať už 

štěpem z lig. patellae, nebo z m. semitendinosus a m. gracilis). Bez optimálně provedené 

pooperační fyzioterapie nelze předpokládat, že bude rekonvalescence probíhat dle protokolů.  
Stále tedy zůstává otázkou, zda se pro tento způsob řešení rozhodnout. Podle mého 

názoru by měl mít každý pacient před operací, pokud by si to přál, k dispozici více možností k 
výběru a příležitost konzultovat vše s operujícím lékařem, aby se mohl sám rozhodnout, jaká 

rizika podstoupí. Důležité je vzít každého pacienta jako individualitu a rozhodovat v souladu 
s jeho tělesnou konstitucí, sportovní aktivitou, věkem, motivací a především s dalšími 
přidruženými poraněními.  
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4. ZÁVĚR 
Optimálně provedená fyzioterapie zaujímá velmi významnou roli v rekonvalescenci po 

operaci a urychluje návrat do aktivního života. Zvláště u sportovců hraje významnou roli čas, 

proto se často setkáváme s požadavkem na umožnění co možná nejrychlejšího návratu ke 

sportovním aktivitám. A právě těmto pacientů může pomoci metoda InternalBraceTM. 
V práci byl vytvořen odborný návod fyzioterapeutické intervence po operaci metodou 

InternalBraceTM v českém jazyce, ve kterém dosud nebyl k dispozici. Plán byl vytvořen, aby 

byl použitelný i pro další fyzioterapeuty, kteří by se s takovým pacientem setkali a sháněli 

informace, jak správně postupovat při terapii.  
V teoretické části byla podrobně popsána anatomie, kineziologie a biomechanika 

kolenního kloubu. Hlavně jsem se zde zaměřila na vazivový aparát, nejvíce konkrétně na přední 
zkřížený vaz, který se izolovaně poškozuje nejčastěji a lze jeho rupturu řešit metodou 

InternalBraceTM. V další pasáži se pojednává o právě poranění LCA. V další části byly 
charakterizovány možnosti řešení tohoto poškození - konzervativní a operační léčba (při které 

se nejčastěji volí mezi štěpem z ligamentum patelae a z m. semitendidosus a m. gracilis) včetně 

následné fyzioterapie. Popsaným inovativním způsobem řešení je primární sutura za použití 
pleteného vlákna FiberTape®, ke kterému byl také vytvořen návod, jak u takových pacientů 

vést fyzioterapii. Tím byl tedy splněn můj hlavní cíl.  
V praktické části byly zpracovány kazuistiky tří pacientů po operaci za použití 

InternalBraceTM systému. U dvou pacientů v akutní fázi po operaci byla fyzioterapeutická 

intervence vedena dle pokynů zpracovaných tvůrci metody po dobu sedmi týdnů. Již za takto 

krátkou dobu vedla terapie k významnému zlepšení stavu, oba pacienti již nemají téměř žádné 

obtíže.   
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
AA – alergická anamnéza 
ABD – abdukce 
ADD – addukce 
art. – articulatio (kloub) 
bilat. – bilaterálně 
BMI – Body Mass Index 
cm – centimetr 
C – cervicis (krční) 
Cp – krční páteř 
DF – dorsální flexe 
DK – dolní končetina  
DKK – dolní končetiny 
EXT – extenze 
FA – farmakologická anamnéza 
FX – flexe 
GA – gynekologická anamnéza 
kg – kilogram  
LCA – ligamentum cruciatum anterius (přední zkřížený vaz) 
LCF – ligamentum collaterale fibulare (vnější postranní vaz) 
LCP – ligamentum cruciatum posterius (zadní zkřížený vaz) 
LCT – ligamentum collaterale tibiale (vnitřní postranní vaz) 
L – lumbalis (bederní) 
lig., ligg. – ligamentum, -a (vaz, -y)  
LTV – léčebná tělesná výchova 
l. dx. – lateris dextri (pravá strana) 
l. sin. – lateris sinistri (levá strana) 
m., mm. – musculus, -i (sval, -y) 
MO – mobilizace  
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MRI – magnetická rezonance 
např. - například 
NF – neurofyziologický podklad 
NRS – numeric rating scale (numerická škála bolesti) 
OA – osobní anamnéza 
obj. – objektivní 
PA – pracovní anamnéza 
PF – plantární flexe 
PIR – postizometrická relaxace 
RA – rodinná anamnéza 
ROM – range of motion (rozsah pohybu) 
RTG – retgen 
SA – sociální anamnéza 
st. – stupeň 
subj. – subjektivní 
TEN – tromboembolická nemoc 
Th – thoracic (hrudní) 
TMT – techniky měkkých tkání 
TrPs – trigger points (spoušťové body) 
VAS – vizuální analogová škála 
VR – vnitřní rotace 
ZR – zevní rotace 
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PŘÍLOHY 
PŘÍLOHA Č. 1: INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA – VZOR 
 
Informovaný souhlas pacienta 
 
Název bakalářské práce (dále jen BP): 
Stručná anotace BP (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP prezentované pacientovi): 
 
 
 
Jméno a příjmení pacienta: 
Datum narození: 
Kazuistika pacienta pod číslem: 
 
1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně zpracovány 

formou kazuistiky. Je mi více než 18 let. 
2. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, průběhu 

zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 
3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by to 

jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje účast v kazuistice BP je dobrovolná. 
4. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně bez jakýchkoliv osobních údajů. 
5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 
 
Datum: 
Podpis pacienta: 
Podpis studenta: 
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PŘÍLOHA Č. 2: DOTAZNÍK KOOS 
Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Czech version LK1.0 KOOS - Czech 
Republic/Czech - Final version - 02 Mar 07 - Mapi Research Institute. 
f:\institut\cultadap\project\4061\study4061\final_versions\koosczeq.doc-02/03/2007 
KOOS – DOTAZNÍK O STAVU KOLENA  
Dnešní datum: _____/______/______ Datum narození: _____/______/_______  
Jméno: ______________________________________________________  
POKYNY: V tomto dotazníku zjišťujeme, jak vnímáte své koleno. Tyto informace nám 

pomohou sledovat, jak vnímáte své koleno a jak dobře jste schopen/schopna provádět obvyklé 

činnosti. Odpovězte na každou otázku tak, že zaškrtnete příslušné políčko; pro každou otázku 

pouze jedno políčko. Pokud si nejste jistý/jista, jak máte na otázku odpovědět, vyberte prosím 

odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje.  
Příznaky  
Když budete odpovídat na tyto otázky, berte v úvahu příznaky, které jste pozoroval(a) za 
poslední týden.  
S1. Bylo Vaše koleno oteklé?  
Ani jednou □  Zřídka □  Někdy □  Často □ Stále □  
S2. Cítil(a) jste vrzání, slyšel(a) jste lupání nebo nějaký jiný zvuk, když jste kolenem 

pohyboval(a)?  
Ani jednou □   Zřídka □  Někdy □  Často □  Stále □  
S3. Stalo se Vám, že jste kolenem při pohybu nemohl(a) volně pohybovat v plném rozsahu, 

nebo dokonce vůbec?  
Ani jednou □   Zřídka □  Někdy □  Často □  Stále □  
S4. Mohl(a) jste koleno zcela narovnat?  
Stále □  Často □  Někdy □  Zřídka □  Ani jednou □ 
S5. Mohl(a) jste koleno zcela ohnout?  
Stále □  Často □  Někdy □  Zřídka □  Ani jednou □  
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Ztuhlost  
Následující otázky posuzují celkovou míru ztuhlosti kloubu, kterou jste v koleně pociťoval(a) 

za poslední týden. Ztuhlost je pocit omezení nebo zpomalení pohybů kolenního kloubu.  
S6. Jak silná byla ztuhlost Vašeho kolenního kloubu ráno, po prvním probuzení?  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
S7. Jak silná byla ztuhlost Vašeho kolenního kloubu později během dne po sezení, ležení 

nebo odpočinku?  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
Bolest  
P1. Jak často Vás bolí koleno?  
Nikdy □ Nejméně jednou za měsíc □ Nejméně jednou za týden □ Nejméně jednou za den □ 
Stále □  
Jak velká byla bolest kolena, kterou jste za poslední týden pociťoval(a) během následujících 

činností?  
P2. Vytočení se nebo otočení se 
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
P3. Úplné narovnání kolena 
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
P4. Úplné ohnutí kolena  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
P5. Chůze po rovném povrchu  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
P6. Chůze po schodech nahoru nebo dolů  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
P7. Ležení v noci v posteli  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
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P8. Sezení nebo ležení  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
P9. Vzpřímený postoj  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
Funkčnost při každodenních činnostech  
Následující otázky se týkají Vaší tělesné pohyblivosti. Tím rozumíme Vaši schopnost se 

pohybovat a postarat se sám/sama o sebe. Pro každou z následujících činností prosím označte 

stupeň obtížnosti, kterou jste kvůli svému kolenu pociťoval(a) za poslední týden.  
A1. Chůze dolů po schodech 
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A2. Chůze nahoru po schodech 
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
Pro každou z následujících činností prosím označte stupeň obtížnosti, kterou jste kvůli svému 

kolenu pociťoval(a) za poslední týden.  
A3. Vstávání ze sedu 
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A4. Stání  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A5. Shýbání se k podlaze nebo sbírání předmětu z podlahy 
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A6. Chůze po rovném povrchu 
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A7. Nasedání do auta nebo vysedání z auta 
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
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A8. Chození na nákup 
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A9. Oblékání ponožek nebo punčochových kalhot  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A10. Vstávání z postele  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A11. Svlékání ponožek nebo punčochových kalhot  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A12. Ležení v posteli (převracení se nebo udržování polohy kolena)  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A13. Vstup do vany nebo výstup z vany  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A14. Sezení  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A15. Posazení se na toaletu nebo zvednutí se z toalety  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
Pro každou z následujících činností prosím označte stupeň obtížnosti, kterou jste kvůli svému 

kolenu pociťoval(a) za poslední týden.  
A16. Těžké domácí práce (stěhování těžkých krabic, drhnutí podlahy atd.)  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
A17. Lehké domácí práce (vaření, utírání prachu atd.)  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
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Pohyblivost při sportovní a rekreační činnosti  
Následující otázky se týkají Vaší tělesné pohyblivosti při náročnějších tělesných činnostech. 

Při odpovídání na otázky byste měl(a) vzít v potaz stupeň obtížnosti, kterou jste kvůli svému 

kolenu pociťoval(a) za poslední týden.  
SP1. Podřep  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
SP2. Běhání  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
SP3. Skákání  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
SP4. Vytočení se nebo otočení se ve zraněném koleně  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
SP5. Klečení  
Žádná □  Slabá □  Střední □  Silná □  Velmi silná □  
Kvalita života  
Q1. Jak často si uvědomujete, že máte problém s kolenem?  
Nikdy □ Nejméně jednou za měsíc □ Nejméně jednou za týden □ Nejméně jednou za den □ 
Stále□  
Q2. Změnil(a) jste svůj životní styl, abyste se vyhnul(a) činnostem, které by mohly Vašemu 

kolenu uškodit?  
Vůbec ne □  Mírně □  Středně □  Hodně □  Úplně □  
Q3. Jak moc se trápíte kvůli tomu, že se nemůžete na své koleno spolehnout?  
Vůbec ne □  Mírně □  Středně □  Hodně □  Nesmírně □  
Q4. Jak moc potíží máte celkově se svým kolenem?  
Žádné □  Slabé □  Střední □  Silné □  Velmi silné □ 
 


