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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na zmapování problematiky poranění kolenního kloubu a na 

cviky pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene. Práce je zpracována ve dvou částech, 

a to částí teoretickou a částí praktickou. Část teoretická představuje terminologické pojmy 

související s popisovanou problematikou, jako například kolenní kloub, jeho anatomie a 

kineziologie, poranění kolenního kloubu, vyšetření, léčba, apod. Praktická část se zabývá 

studiem pacientky s poraněním kolene a vytvořením vhodného kompenzačního programu 

zaměřeného na cviky pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene. Pro doplnění 

bakalářské práce je po závěru popsán rozhovor se čtyřmi fyzioterapeuty, jejichž odpovědi jsou 

zaměřeny na otázky v souvislosti s poraněním kolene.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kolenní kloub, kineziologie, poranění kolenního kloubu, léčba, vyšetření kolenního kloubu.  

ANNOTATION 

The bachelor thesis is focused on the mapping of knee joint injuries and exercises for 

restoring the momentum and strengthening of the knee muscles. The thesis is elaborated in 

two parts, the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with terminology 

related to the described problems, such as the knee joint, its anatomy and kinesiology, knee 

injury, medical examination, treatment, etc. The practical part deals with the study of the 

patient with knee injury and the creation of a suitable compensatory program exercises for 

restoring the momentum and strengthening the knee muscles. To complete the bachelor thesis, 

an interview with four physiotherapists is described, whose answers are focused on questions 

related to knee injury. 

KEYWORDS 

Knee joint, kinesiology, knee injury, treatment, medical examination of the knee joint. 
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ÚVOD 

Problematika poranění kolenního kloubu, především pak otázka její terapie je téma, kterým se 

budu zabývat v bakalářské práci. Zaměřím se na otázky týkající se terapie, zejména 

kompenzačního cvičení, kde je zohledněna vlastní zkušenost ze cvičení při poranění 

kolenního kloubu.  

Poranění kolenního kloubu patří mezi poměrně časté zdravotní problémy, které postihují 

nejen jedince staršího věku, ale také jedince věku mladšího a adolescenty. Mimo těchto osob 

představují podstatnou rizikovou skupinu i sportovci. Vzhledem k tomu, že všichni výše 

uvedení se většinou požadují co nejrychleji zařadit a vrátit k běžným společenským i 

sportovním činnostem, je třeba přejít k rychlejšímu a hlavně k razantnějšímu, důraznějšímu 

terapeutickému programu, ve kterém je třeba respektovat rady a doporučení jak ošetřujícího 

lékaře, tak fyzioterapeuta. 

Motivací k výběru tématu bakalářské práce bylo opakované poranění kolene jak mých přátel a 

známých, tak mé, které jsem si způsobila poprvé při přípravě na maturitní zkoušku z tělesné 

výchovy na Střední pedagogické škole v Berouně v roce 2016 a podruhé při povinném 

lyžařském kurzu při studiu na Vysoké škole UK v Praze oboru tělesná výchova – biologie 

v roce 2018.  

Rovněž také skutečnost, že jsem chtěla získat více informací o tomto okruhu problémů, neboť 

sama vykonávám sporty, při nichž může k takovému poranění docházet.  

Cílem práce je vytvoření vhodného kompenzačního programu zaměřeného na cviky pro 

obnovení rozsahu pohybu kolenního kloubu, zvětšení svalové síly a obnovení stability 

kolenního kloubu 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části se zaměřuji na vymezení terminologických pojmů souvisejících 

s popisovanou problematikou, jako například kolenní kloub, jeho anatomie i kineziologie, 

poranění kolenního kloubu, vyšetření, léčba apod. 

Praktická část bakalářské práce se věnuje vytvoření vhodného kompenzačního programu 

zaměřeného na cviky pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 KOLENO 

Koleno, neboli kolenní kloub, articulatio genus, je důležitý, největší a nejsložitější kloub 

v lidském těle. Umožňuje pohyb dolní části nohy a tím chůzi. Propojuje kost stehenní, kost 

holenní a největší kost těla čéšku.  

1.1 ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU 

Kolenní kloub (articulatio genus) je největší kloub v těle a patří z hlediska počtu komponent 

do třídy složených kloubů, spojuje více než dvě kosti a mezi ně jsou vsunuty pohyblivé 

chrupavčité destičky, tedy z důvodu styku femuru (stehenní kost), tibia (holenní kost) a pately 

(čéška), kde jsou mezi plochy tibia a femuru vloženy kloubní menisky (Čihák, 2001).  

Kolenní kloub se skládá v horní části z kloubní plochy stehenní kosti (femuru), působící ve 

formě dvou výběžků (kondylů) jako dvojitá hlavice kloubu; a ve spodní části z kloubní plochy 

holenní kosti (tibia) tvořící mělkou dvojitou kloubní jamku, jejíž tvar a stabilita je doplněna 

dvěma postranními poloměsíčitými chrupavčitými útvary – menisky (vnitřním – mediálním a 

vnějším – laterálním), dále patelly, vazů, svalů, menisků a kloubního pouzdra (Čihák, 2001). 

Z výše uvedeného vyplývá, že kolenní kloub se skládá ze tří artikulujících kostí (tibia, patella 

a femur), dále ještě z vazů, svalů, menisků a kloubního pouzdra. Kloubní plochy kosti jsou 

kryté chrupavkou, tvořící dva klouby:  

– kloub femoropatelární (skloubení mezi kostí stehenní a čéškou)  

 spojení stehenní kosti (femur) a čéšky (patella) nepředstavuje kloub, ale jakási 

skloubení, neboť čéška je kost sezamská zavěšená ve vazu patelárním 

 má sedlovitý tvar 

 čéška na stehenní kost přímo nenaléhá  

 místo mezi oběma kostmi je vyplněn tukovými polštářky  

 vytvořený mezi facies patellaris distálního femuru patelelou  

 výjimečná svojí tloušťkou je na patelle kloubní chrupavka, která je se svými 5 – 7 mm 

v těle nejmohutnější 

 patella je důležitou dynamizující složkou extenzorového aparátu kolene, tedy 

kolenního kloubu 

 patella je kladkou, kde se mění směr tahu čtyřhlavého svalu  
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 kloubní plocha je rozdělena podélně na menší vnitřní a větší zevní facetu recipročně 

oddělené vertikální hranou – tato hrana do vertikálního žlábku zapadá v kloubní ploše 

kosti stehenní 

 uspořádání hlavně extenzního aparátu má obrovský vliv na stabilitu pately i 

biomechaniku femoropatelárního skloubení (Dylevský, 2009) 

-kloub tibiofemorální se dvěma stupni hybnosti (Čihák, 2001) 

 artikuluje zde stehenní kost (femur) – její mediální i laterální kondyl představuje 

hlavici kloubu a holenní kost (tibia) – mediální i laterální kondyl tvoří kloubní jamku 

 je to šarnýrový kloub (ginglymus) 

 femuru mediální kondyl má podlouhlejší a užší tvar 

 femuru laterální kondyl je širší a kratší  

 na stranách kondylů vytvářejí hrboly důležité struktury anatomické pro úpon svalů 

stehna 

 na holenní kosti mediálního kondylu má kloubní plocha tvar oválu, kdežto na kondylu 

laterálním tvar kruhu, což představuje tvar menisků (Dylevský, 2009). 

Femur 

Stehenní kost (femur nebo os femoris) je nejdelší kostí lidského těla, je poměrně lehká, jedná 

se o párovou kost. V lidském organismu tvoří stehno. V  kyčelním kloubu nasedá tak, že 

kulovitý čep stehenní kosti zapadá do jamky kyčelního kloubu, končí kloubem kolenním.  

Tibia 

Holenní kost (tibia) je nosnou kostí dolní končetiny. Společně s kostí lýtkovou tvoří kostru 

bérce (lýtka). 

Patella 

Čéška (patella) – nachází se v přední části kolenního kloubu, vsunutá do šlachy čtyřhlavého 

svalu stehenního. Je největší sezamskou kostí (kostí volně uloženou ve šlaše) v těle, jedná se o 

kost vzniklou osifikací části šlachy čtyřhlavého stehenního svalu. V neurologii se úderem na 

čéšku testuje patelární reflex (https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleno). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleno
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Patela se svou zadní stranou nachází na ploše femuru, pokrytá silnou vrstvou chrupavky, 

v úponové šlaše musculus quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní, taky kvadriceps). Při 

lokomoci kolenního kloubu do flexe (ohnutí) patela klouže distálním (okrajovým) směrem a 

při extenzi (protažení) směrem proximálním (do středu). Velký význam má patela pro funkci 

kolen, kdy zlepšuje funkci extenzorů kolen (sval natahující končetinu v kloubu, natahovač) 

při jeho flekčním postavení, což je velice důležité pro vzpřímení (Čihák, 2001).  

Vazy     

Vazy kolenního kloubu vytváří nejsložitější vazivový aparát. Zaručují stabilitu kolenního 

kloubu společně s tvarem kloubních ploch. Za nejdůležitější stabilizátory jsou považovány 

zkřížené vazy - přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius) a  

         - zadní zkřížený vaz (ligamentum cruciatum posterius) – tedy v předním a zadním směru   

             pohybu kolene;  

         - boční stabilitu zajišťují kolaterální (vedlejší) vazy  

                   - vnitřní postranní vaz (ligamentum collaterale mediale) 

                   - zevní postranní vaz (ligamentum collaterale laterále) 

Nejsilnější vaz kolenního kloubu představuje zadní zkřížený vaz (Dylevský, 2009; Davis, 

2017).  

Jak je již výše uvedeno, specifičností kolenního kloubu jsou jeho nejmohutnější stabilizátory, 

tedy nitrokloubní zkřížené vazy, ligamentum cruciatum genus. 

 přední zkřížený vaz, lig.cruciatum anterius je na vnitřní ploše zevního kondylu 

(kloubní hrbol, výběžek) femuru a pokračuje do přední interkondylární plochy 

- omezuje posun kosti hlezenní kupředu 

- zajišťuje vnitřní rotaci bérce, při které je nejvíce zatížen, obzvlášť pokud je koleno  

  v hyperextenzi 

 zadní zkřížený vaz, lig. cruciatum posterius  začíná u zevní plochy vnitřního 

kondylu a pokračuje do zadní interkondylární plochy 

- brání bérci posunu dozadu  

- omezuje zevní rotaci 

Obojí zkřížené vazy jsou skoro stejně dlouhé, avšak zadní vaz je téměř o třetinu silnější 

než vaz přední, tudíž je ve skutečnosti v kolenním kloubu nejsilnějším vazem.  
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Oba zkřížené vazy nejsou rozhodující pro zamezení posunů bérce, avšak při redukci 

torzních (rotačních) pohybů v kolenním kloubu mají klíčovou roli, spolupracují s vazy 

postranními 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php). 

Vazy chrání kloub před prudkými nebo nevhodnými pohyby kloubů, jež by vedly k poškození 

(http://mluvmeokloubech.cz/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/). 

 

Vazy zesilují pouzdro kolenního kloubu 

 zevní postranní vaz, lig collaterale fibulare – zaoblený, skoro oválný svazek vláken 

začínající v laterálním epikondylu, vedoucí k hlavičce lýtkové kosti, na níž se upíná 

cca 1 cm od jejího vrcholu 

- ve výši kloubní štěrbiny je vaz oddělen od kloubního pouzdra vrstvičkou řídkého 

vaziva  

- vaz v distálním úseku je sevřen úponovou šlachou dvouhlavého stehenního svalu 

- při extenzi kolena je postranní vaz úplně napjat, proto rovněž patří také mezi 

stabilizátory kolenního kloubu  

 vnitřní postranní vaz, lig. collaterale tibiale – poměrně plochý a široký 

- jeho zadní část pevně srůstá s vnitřním meniskem a s kloubním pouzdrem  

- při extenzi kolena je úplně napjat, tudíž je stabilizuje  

- vepředu je utvořen vertikálními a na zadní straně šikmými vazivovými vlákny, jež 

začínají na mediálním epikondylu stehenní kosti, upínající se na holenní kost,  

cca 6 – 9 cm pod štěrbinou kloubu 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php). 

Menisky 

Kolenní kloub tvoří dva menisky – meniscus medialis (střední, vnitřní) 

                                                       - meniscus lateralit (boční, zevní). 

Tyto menisky vyrovnávají drobné nerovnosti kloubních ploch, jsou tvořeny hustým vazivem 

přecházejícím ve vazivovou chrupavku. Spolu s vazy mají stabilizační funkci, jsou (statické) 

stabilizátory kolenního kloubu. 

Medialis meniscus je větší, ale méně pohyblivý než laterální meniscus. Při sportu bývá 

poraněn nejčastěji. Při pohybu kolenního kloubu z extenze do flexe se oba menisky pohybují 

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php
http://mluvmeokloubech.cz/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php
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dozadu, přičemž laterální meniscus bývá více vychýlen než mediální (Magee, 2002; Drake, 

Vogl, Mitchell, 2005; Carola, 1992).  

Lamely složené z hustého vaziva na obvodu, jenž přechází v chrupavku vazivovou, jsou 

označovány jako menisky, meniscus medialis et lateralit, lišící se velikostí i tvarem.   

 meniscus medialis – ve střední části je pevně srostlý s částí kolaterálního vnitřního 

vazu, proto je fixován ve třech bodech (střední partie a oba cípy), proto je také méně 

pohyblivý 

- je poloměsíčitý a větší 

- jeho cípy (rohy) se upínají na zadní i přední plochu interkondylární 

- nepokrývá celou část tibiálního kondylu, v jeho středu ponechává oválnou 

prohloubenou plošku 

- vzhledem ke své menší pohyblivosti je mediální meniskus častěji poškozen, v 95 % 

se jedná o poškození vnitřního menisku 

 meniscus lateralit – je skoro kruhový 

- v blízkosti předního zkříženého vazu se upíná jeho přední cíp, do něhož vaz vysílá i 

ojedinělá vlákna 

- na intekondylární zadní plochu se upíná jeho zadní cíp 

- meniskus zevní pokrývá skoro celou část zevního kondylu holenní kosti 

- z důvodu svého tvaru je upevněn v jediném místě, při čemž se zadní í přední cípy 

téměř dotýkají 

- meniskus zevní je značně pohyblivý, obzvláště při mírných flexích v kolenním 

kloubu (15 – 30 stupňů) 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php). 

Kloubní pouzdro 

Kloubní pouzdro lemuje kloubní dutinu a sestává se z fibrózní a synoviální vrstvy 

(Bartoníček, 2004). 

 fibrózní vrstva (vazivová) – je složena zejména z kolagenových vláken, je to vnější 

vazivová vrstva, zabezpečuje stabilizaci a zpevnění kloubu 

 synoviální vrstva (obklopující klouby), tzv. membrána (tenká blána) – je složena 

z řídkého vaziva, jež je pokryto synoviálními buňkami - je to vnitřní vrstva pouzdra, 

zabezpečuje zásobování kloubu vazkou tekutinou (synovií) z důvodu výživy 

chrupavky a snížení tření při pohybu kloubu; rovněž tlumí nárazy a udržuje pružnost 

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php
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chrupavky, má perfektní regenerační schopnost. Mezi hlavní složky synoviální 

tekutiny patří kyselina hyaluronová (http://mluvmeokloubech.cz/co-je-to-kloub-z-

ceho-se-sklada/). 

 

Kloubní pouzdro uzavírá kloub, přičemž ohraničuje jeho pohyb. Poskytuje mu ochranu a 

rovněž i dostatečný prostor pro pohyb.  

(http://mluvmeokloubech.cz/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/). 

Kloubní chrupavka 

Kloubní chrupavka je pružná, nerovnoměrně silná. Síla chrupavky je závislá na zatížení 

kloubu, kdy při velkých kloubech může být až 6 mm. Přesně kopíruje konce kostí a pokrývá 

dotykové plochy kloubů. Chrupavka v mládí je hladká a jemná. Postupem času se deformuje, 

vysychá a odlučuje. Tkáň chrupavky je složena z mezibuněčné hmoty, chrupavčitých buněk a 

elastických a kolagenových vláken.  

(http://mluvmeokloubech.cz/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/). 

obr. č. 1 Kolenní kloub 

 

(http://mluvmeokloubech.cz/2015/08/co-je-

to-kloub-z-ceho-se-sklada/).

.2 KINEZIOLOGIE KOLENNÍHO KLOUBU 

Kolenní kloub je velice složitý i komplikovaný, neboť musí plnit a zajišťovat dva protilehlé 

úkoly – zaručovat stabilitu a mobilitu současně (Véle, 2006). 

Kolenní kloub je velice významnou součástí při pohybu. Umožňuje uzpůsobovat délku 

končetiny potřebám pohybu, čili lokomoci, umožňuje obměňovat vzdálenost trupu od terénu, 

http://mluvmeokloubech.cz/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/
http://mluvmeokloubech.cz/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/
http://mluvmeokloubech.cz/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/
http://mluvmeokloubech.cz/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/
http://mluvmeokloubech.cz/2015/08/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/
http://mluvmeokloubech.cz/2015/08/co-je-to-kloub-z-ceho-se-sklada/
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po němž se pohybujeme. Uspořádání svalů i jejich funkce je daleko jednodušší než u kloubu 

kyčelního i přesto, že kloub je složitější.  

Nezbytnou součástí při lokomoci jsou svaly v okruhu kolenního kloubu rozdělené na dvě 

základní skupiny – extenzory a flexory. Lokomoce se účastní i skupina rotátorů (Véle, 1997) 

Extenzory 

 - Musculus quadriceps femoris  

 je složen ze čtyř svalů; jeden je dvoukloubový (musculus rectus femoris) a tři 

jednokloubové (mm.vasti) 

 hlavní a jediný extenzor kolenního kloubu a zároveň i základním a nejsilnějším 

dynamickým stabilizátorem čéšky 

 v sagitální rovině stabilizuje kolenní kloub díky svému objemu 

 při rotaci stabilizuje koleno díky svému anatomickému uspořádání   

 tvoří ho čtyři hlavy s odlišným uspořádáním i odlišnými úpony 

1. musculus vastus intermedius  – ze všech hlav je nejmohutnější, leží 

nejhlouběji  

2. musculus rectus femoris – jeden z předních svalů stehna 

3. musculus vastus medialis – jeho hlavní funkcí je stabilizace čéšky 

4. musculus vastus lateralit – sval v přední části stehenní kosti 

 

Pro stabilizaci kolene jsou velice důležité mm.vasti, které zajišťují při přenášení váhy stabilitu 

stojné nohy. Pokud jsou zachovány flexory kolene, je možné chůze i tehdy, pokud je funkce 

oslabena (Véle, 1997). 

Flexory  

Flexory patří do skupiny dvoukloubových svalů. Při výkonu flexe se navzájem všechny 

současně aktivují. 

Jejich flexní funkce i síla je závislá na postavení pánve, když stoupající předklon pánve 

(flexe) zvětšuje sílu i aktivitu těchto svalů 

Svalová stavba zadní strany stehna je složena ze tří svalů, označované jako hamstringy 

- musculus biceps femoris 

 je na laterální (postranní) a zadní straně stehna  

 je to dlouhý vřetenový sval 
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 je to sval dvouhlavý 

- hlava dlouhá – caput longum – začíná na tuber ischiadicum (výběžek sedacího 

nervu), je to stejné pro všechny tři svaly představující hamstringy (svaly zadní strany 

stehen). Distálním (okrajovým) směrem postupuje od kloubu nosného k laterálnímu 

(postrannímu) okraji lýtkové kosti, kde se s krátkou hlavou spojuje 

- hlava krátká – caput breve – začíná asi tak ve střední třetině linea aspera stehenní 

kosti 

 úpon – obě dvě hlavy se upínají po spojení na hlavičku fibuly  

 funkce – jelikož je to dvoukloubový sval, proto musculus biceps femoris provádí dva 

pohyby:  

- flexe kolenního kloubu a zevní rotace bérců, což představuje hlavní pohyb,   

 jež tento sval koná; 

- extenze v kyčelním kloubu a addukce stehna, což je druhý pohyb 

představující roli pomocného svalu   

- musculus semitendinosus 

 jedná se o dlouhý sval vřetenový, stejně jako u svalu předchozího má jen jednu hlavu 

a jeho celá distální část je na rozdíl od musculus biceps femoris tvořena silnou šlachou 

 začíná na tuber ischiadicum stejně jako ostatní dva svaly hamstringů  

 úpon – svým úponem se tento sval podílí na tzv. pes anserinus (husí nožka) – je to 

společný úpon pro svaly musculus gracilis a musculus sartorius na mediální (střední) 

straně kolenního kloubu, tedy vnitřním kondylu holenní kosti 

 funkce – stejně jako u svalu předchozího, čili flexe v kolenním kloubu, ale na základě 

svému úponu na mediální straně tibie, s vnitřní rotací bérců, rovněž představuje 

pomocný sval při extenzi v kyčelním kloubu a addukci stehna  

 pološlašitý sval  

- musculus semimembranosus 

 je to dlouhý, objemný a poslední sval ze skupiny hamstringů, jež začíná blanitou 

šlachou 

 začíná v tuber ischiadicum, kříží mediální bříško musculus gastrocnemius a za 

vnitřním kondylem stehenní kosti se rozděluje na tři části 

 úpon - část přední jde na mediální kondyl holenní kosti, část střední pokračuje do 

pouzdra kolenního kloubu a část zadní musculus semimembranosus přejde volně do 

fascie musculus popliteus 
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 funkce – je shodná jako u svalu předchozího 

 je to poloblanitý sval 

Flexory patří do skupiny dvoukloubových svalů. Při výkonu flexe se navzájem všechny 

současně aktivují. 

Jejich flekční funkce i síla je závislá na postavení pánve, když stoupající předklon pánve 

(flexe) zvětšuje sílu i aktivitu těchto svalů.  

(Dylevský, 2009). 

Rotátory 

- mediální (musculus sartorius, semi svaly, musculus gracilit 

- laterální (musculus biceps femoris, musculus tensor fascie latae) 

- samotný rotátor musculus popliteus (Véle, 2006) 

 je odpovědný za odemknutí kolenního zámku,  

 je trojúhelníkově tvarovaný sval,  

 jeho začátek je na laterálním kondylu femuru, upíná se na tibii nad linea musculi solei  

 jeho funkcí je flexe bérce i vnitřní rotace 

 je rychle aktivován při natažení zadního křížového vazu kolenního kloubu 

 svým natažením chrání zadní křížový vaz (Dylevský, 2009). 

Objem rotace je závislý na míře flexe v kloubu. Největší je možná při flexi kolene pod úhlem 

80°, nulová rotace je při extenzi (Véle, 2006). 

2.1 POHYBY V KOLENNÍM KLOUBU 

Důležitým úkolem či posláním kolena je tedy zajišťovat nejen lokomoční pohyb, ale rovněž i 

při stoji stabilitu dolní končetiny.   

Síla musculus quadriceps femoris (extenzor) zabezpečuje stabilitu kolena důležitou pro 

vzpřímené držení. Musculus popliteus(samotný rotátor) je důležitý pro uvolnění zámku 

kolena (Dungl, 2005). 

Primární postavení kolenního kloubu je úplná extenze, při níž jsou postranní vazy i všechny 

vazivové útvary na zadní straně kloubu napjaty; tibia (holenní kost), menisky i femur 

(stehenní kost) na sebe vzájemně pevně naléhají – říká se, že koleno je uzamknuté. Primárním 

pohybem je flexe a zpětná extenze (Čihák, 2001).  
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Flexe (ohnutí) kolenního kloubu 

Ze stanoviska flekčního pohybu je možné v kolenním kloubu docílit rozsahu 130-160°. Při 

uskutečňování flexe (ohnutí) postupně na sebe naléhá svalová hmota lýtka a stehna, tudíž 

aktivní pohyb je zastaven v rozsahu 140°. Pokud máme v úmyslu pokračovat v chůzi dál a tím 

dosáhnout plné flexe, je třeba zbylých 20° dokončit pasivně například v průběhu dřepu, při 

kterém vlastní hmotnost těla pomáhá stlačovat svalovou hmotu.  

Pohyb do flexe a nazpět do extenze je složitý proces, při kterém se na začátku objevuje rotace, 

kdy dovnitř rotuje tibia (holenní kost). Toto otočení je spojeno s flexí v prvních 5° pohybu. 

Spojnice středu laterálního (postranního) kondylu (výběžku) a hlavice femuru (stehenní kosti) 

vytváří osu rotace. Proto se mediální (středový) kondyl posouvá a laterální otáčí. Na základě 

počáteční rotace dojde zároveň k uvolnění předního zkříženého vazu (lig.cruciatum anterius). 

Tento pohyb je nazýván „odemknutím kolena“.  

V případě, že nohu máme fixovanou na podložce, se femur točí zevně. V případě nohy volné, 

točí se bérec společně s nohou směrem dovnitř (Čihák, 2001).    

S postupující flexí se dále rotace zvyšuje, hlavně v průběhu počátečních 30°. Pak se rozsah 

rotace změní pouze nepatrně. Přibližně okolo 45-90° flexe je největší (Kolář, 2009).  

Pomocí posuvného pohybu se flexe dokončuje. Menisky okolo femuru obmění svůj tvar a 

díky dosud většímu zakřivení zadních částí kondylů femuru dojde ke zmenšení oblasti setkání 

kondylů s tibií. Tyto dvě struktury, menisky a kondyly, se posouvají směrem vzad po tibii. 

V kloubu meniskotibiálním se tak posuvný pohyb uskutečňuje. V průběhu celého pohybu 

patela distálně klouže (Čihák, 2001). 

Zkřížené vazy působící proti nechtěným posuvným pohybům, zajišťují pohyb do flexe (Kolář, 

2009).  

Nejdůležitější svaly provádějící flexi kolenního kloubu jsou musculus biceps femoris 

(flexory), musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, jdoucí přes dva klouby. 

Jejich funkce je proto závislá na pozici pánve (Véle, 1997). 

Extenze (natažení)kolenního kloubu 

Extenze kolenního kloubu by měla dosahovat nulového, neboli základního postavení.  

Do hyperextenze lze pokračovat ze základního postavení ještě dále o 5°. U osob se zdravými 

klouby by ovšem neměla přesahovat 15°. V uvedeném základním postavení jsou napjaty 

postranní vazy, tibie, menisky i femur. Na zadní straně kloubu všechny ligamentózní 
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(vazivové) útvary proti sobě tvrdě naléhají. Tato situace je označována jako „uzamknuté 

koleno“ (Čihák, 2001).  

Extenze se uskutečňuje stejným mechanismem jako flexe, ovšem v opačné posloupnosti 

činností. Při konečné fázi má závěrečná rotace za následek znova „uzamknutí kolenního 

kloubu“. K zabránění vzniku hyperextenze využívá kolenní kloub ochranných mechanismů, 

mezi které patří napětí vazu, hlavně v dorzální části pouzdra, posteromediální části zadního 

zkříženého vazu, setkání kondylů femuru s předními rohy obou menisků, předního zkříženého 

vazu i napětí flexorů kolena (Kolář, 2009). 

Nejdůležitější sval provádějící extenzi je musculus quadriceps femoris složený, ze čtyř svalů. 

Tři z nich jsou jednokloubové a jeden je dvoukloubý. Musculus rectus femoris uskutečňuje 

extenzi v kolenním kloubu a flexi v kyčelním kloubu. Mn. vasti, neboli tři jednokloubové 

svaly uskutečňují extenzi bérce a jsou podstatné pro stabilizaci kolenního kloubu. Musculus 

vastus medialis je nejvíce náchylný k poruchám, často atrofuje. Musculus vastus lateralit má 

nejenom extenční funkci, ale rovněž obsahuje malou rotační komponentu. Mezi pomocné 

extenzory se řadí musculus tensor fasciae latae a musculus gluten maximus (Véle, 2016).  

Rotace kolenního kloubu 

Rozsah pohybu u rotace vnitřní je okolo 5-10°, u vnější rotace přibližně 30-50°, přičemž 

záleží na velikosti nynější flexe kolenního kloubu. Střední postavení zaujímá flexi kloub  

ve 20-30° (Čihák, 2001).   

Při rotaci zevní postupuje laterální kondyl femuru vpřed po laterálním kondylu tibie, kdežto 

mediální kondyl femuru postupuje směrem vzad po mediálním kondylu tibie. 

Při rotaci vnitřní se tyto činnosti odehrávají úplně opačně. Vnější kondyl femuru tak klouže 

dozadu po vnějším kondylu tibie. Kdežto vnitřní kondyl femuru postupuje vpřed po vnitřním 

kondylu tibie (Kapandji, 2005). 

S rotačními pohyby kostěných struktur se zároveň posouvají i menisky. Méně pohyblivý je 

meniskus mediální. Při úrazech při sportu je právě tento meniskus více v nebezpečí než 

meniskus laterální (asi tak v 95 % případů je poškozen vnitřní meniskus).  

Nelze opomenout ani význam ligament (vazů). Při napětí zejména postranního vazu je vnější 

rotace omezována. U vnitřní rotace je za hlavní stabilizátor označován přední zkřížený vaz, 

jako pomocníci slouží zevní postranní vaz, posterolaterální část pouzdra, iliotibiální trakt i 

zevní meniskus (Kolář, 2009). 

Jako vnitřní rotátory kolenního kloubu se označují musculus sartorius, musculus 

semitendinosus, musculus semimembranosus, musculus gracilis a samotný musculus 
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popliteus. Vnějšími rotátory jsou musculus biceps femoris, musculus tensor fasciae latae 

(Véle, 2006).  

Shrnutí pohybů v kolenním kloubu 

Pro lepší pochopení je možno pohyby v kolenním kloubu shrnout do následujícího.  

Schematicky se pohyby v kolenním kloubu rozdělují na: 

1. flexi, ohnutí v rozsahu 130 – 160 stupňů 

2. extenzi, natažení (základní postavení kloubu) 

3. rotaci, vnitřní (17 stupňů) a zevní (21 stupňů) 

Rozsah rotací se zvětšuje s narůstajícím ohnutím v kolenním kloubu. Nevyšších 

rotačních hodnot je dosahováno při flexích okolo 45 – 90 stupňů. Většina flexorů má 

zároveň i rotační účinek. Na rozsah rotace má výrazný vliv i zatížení kloubů, při čemž 

zvýšený tlak, například při vzpírání, může rotace výrazně omezit. 

Hlavním postavením kolenního kloubu je jeho plná extenze, kdy jsou napjaty postranní vazy, 

všechny vazy na zadní straně kloubního pouzdra a femur přiléhá na tibii – koleno je ve 

stabilní poloze, je „uzamčeno“ (http://vos.palestra.cz/skripta/kineziologie/7a4a1.htm). 

Uzamčení kolena vyvolávají napjaté postranní vazy a ostatní vazy na zadní straně pouzdra 

kloubního. Při uzamčení přilehá femur na tibii a kloub je ve stabilní poloze. 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php). 

„Odemknutí kolena“ je vyvoláno malou rotací, kdy se uvolňují postranní vazy i přední 

zkřížený vaz. Odemknutí kolene je základem uskutečňování flexe kolenního kloubu. 

(http://vos.palestra.cz/skripta/kineziologie/7a4a1.htm). 

Odemknutí kolena vyvolává malá rotace (tibia se při volné noze otáčí dovnitř a při noze 

fixované femur ven), při níž jsou uvolňovány postranní vazy i přední zkřížený vaz.  

Je podmínkou vykonání flexe kolenního kloubu. 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php). 

Vzhledem k tvaru kloubních ploch, úpravě vazů, tvaru menisků, je ke dvěma hlavním 

pohybům kolenního kloubu – extenzi a flexi, přidáván další pohyb – rotace. 

Flexe kolenního kloubu se uskutečňuje v několika krocích. Začínající flexe (prvních 5°) je 

doprovázena počáteční rotací. Zevní kondyl femuru se otáčí, vnitřní se posunuje. V tomto 

kroku pohybu se kolenní kloub odemkne. Poté následuje pohyb valivý, kdy se femur valí po 

tibii a po obou mentcích.  

http://vos.palestra.cz/skripta/kineziologie/7a4a1.htm
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php
http://vos.palestra.cz/skripta/kineziologie/7a4a1.htm
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kolenni.php
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V závěrečném kroku flexe se neustále zmenšuje kontakt femuru s tibií a menisky se posouvají 

po tibii dozadu. V meniskotibiálním kontaktu se dokončuje flexe kolenního kloubu, kdy 

posun menisku zevního po tibii je o hodně větší (skoro 12 mm) než posun menisku vnitřního 

(skoro 6 mm).  

Flexi kolenního kloubu jistí zkřížené vazy bránící posunům kostí. Při flexi klouže patela 

distálně, při extenzi proximálně. Míra posunu je 5 – 7 cm. 

Při extenzi se celý proces uskutečňuje opačně až k závěrečné rotaci opačného směru, přičemž 

rotace kloub opět uzamkne (http://vos.palestra.cz/skripta/kineziologie/7a4a1.htm). 

3 PORANĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU 

Při poranění či úrazech kolenního kloubu může dojít ke zranění „měkkých částí“, čili vazů i 

menisků, ale rovněž může dojít ke zranění kostních struktur. Jedním z nejčastějších poranění 

způsobené nadměrným zatěžováním kolene je poranění chrupavky, jež chrání před 

mechanickým poškozením přiléhající kosti. Kloubní chrupavka v průběhu života nedorůstá, 

její síla i pružnost ubývá, zejména pokud trpíme nadváhou či nosíme těžká břemena, ale i 

nadměrným sportovním zatížením. Narušení chrupavky se nikdy úplně nezhojí. Na 

poškozeném místě se utvoří ne tolik odolná náhradní chrupavka, jež se i při docela běžné 

zátěži lehčeji opotřebovává (Dungl, 2005). 

3.1 TYPY PORANĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU 

3.1.1 Poranění vazivového aparátu 

K poranění vazivového aparátu může dojít jak přímým, tak i nepřímým mechanismem. Jedná 

se zejména o úrazy způsobené zejména při sportu (70%). Poraněn bývá vazivový aparát 

(postranní vazy, zkřížené vazy, kloubní pouzdro), meniskus, ale také občas i kloubní plochy, 

hlavně jejich chrupavek. Při poškození vazů se častěji jedná o poškození vnitřního 

postranního vazu než poškození postranního vazu zevního. Poškození zkříženého vazu 

předního je až desetkrát častější, než poškození zkříženého vazu zadního (Dungl, 2005).  

 

 

 

http://vos.palestra.cz/skripta/kineziologie/7a4a1.htm
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Poranění vazů, jejich diagnostika a terapie u jednotlivých poranění 

Distorze kolenního kloubu 

Velmi častým poraněním kolenního kloubu je jeho podvrtnutí, neboli kloubní výron. Jedná se 

o zranění, ke kterému dochází nadměrnou exkurzí v kloubu. V případě úrazu dochází u 

kloubních ploch na okamžik k jejich oddálení od sebe a ihned poté i opětovnému navrácení na 

jejich původní místo. Mohou být poraněny vazy (stabilizátory), kloubní pouzdro, cévy, nervy, 

svaly, menisky i další struktury. 

Poranění se projevuje nejprve ukrutnou bolestí bez hybnosti v kolenním kloubu, poté přichází 

časový úsek, kdy se bolest zmírňuje a narůstá otok. Nato se bolest prudce zhoršuje díky 

krevnímu výronu, který dráždí mnoho nervových zakončení synovialis a kloubního pouzdra.  

Jako první pomoc při distorzi kolenního kloubu je důležitá fixace (zklidnění), podávání 

analgetik i ledování kloubu. Následující odborné vyšetření stanovuje diagnózu a určuje 

narušení vnitřních struktur kolenního kloubu. Může se jednat o: 

1. rozepětí, roztažení (distenzi) 

2. parciální rupturu 

3. rupturu vazů úplná 

Distenze (natažení vazu) – klinicky se manifestuje bolestí v průběhu vazu, kontinuita 

(spojitost) vazu zůstává nezměněna, jedná se jen o poškození mikroskopické. 

Parciální ruptura (částečné přetržení vazu) – klinicky se manifestuje bolestí a posunem se 

silným terminálním (koncovým) dorazem či jeho výraznějším rozevřením v kloubu, snížena 

je pevnost vazu, ovšem jeho kontinuita (spojitost), celistvost není přerušena úplně, dochází 

k prodloužení vazu. 

Totální ruptura (úplné přetržení vazu) – klinicky je manifestována radikálním rozevřením 

či posunem s postupně vcházejícím měkkým odporem či abnormálním zvětšením, kontinuita 

vazu je úplně přerušena (Dungl, 2005; Podškubka, 2005). 

Dle jednotlivých typů zranění je volena vhodná terapie.  

Terapie dílčích poranění 

V případě distenze je zachována kontinuita vazu, zranění vazu je mikroskopické, projevující 

se bolestí v průběhu vazu. Po zranění postačuje krátkodobá imobilizace, pak funkční léčba. 
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V případě parciální ruptury není kontinuita vazu zcela přerušena, u vazu dochází k jeho 

prodloužení, snížena je jeho pevnost. Při poranění se objevuje bolest a zvětšené rozevření či 

posun s jistým koncovým dorazem. Je třeba imobilizace kolenního kloubu (ortézou) po dobu 

minimálně tří týdnů.   

V případě totální ruptury (úplné přetržení vazu) je úplně přerušena kontinuita vazu. Dochází 

k abnormálnímu zvětšení posunu či rozevření, chybí pevný doraz konečný. U většiny případů 

se přistupuje k operační léčbě čili sutuře, pak i imobilizaci (6 týdnů) (Kačinetzová, 2003).  

U natažených vazů je podstatný klid a chlazení. Imobilizace v tomto případě nutná není 

(Dungl, 2005). 

Imobilizace je podle slovníků cizích slov krátkodobé či dlouhodobé znehybnění, například 

sádrovou dlahou či ortézou (https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/imobilizace).  

Po ustoupení bolestivosti se začíná s funkční léčbou. Ke zhojení by mělo dojít v průběhu 2-4 

týdnů. 

Vážnější poranění představuje částečné přetržení vazů. V případě většího naplnění kloubu se 

využívá punkce (odebrání tekutiny), při zvýšené bolestivosti fixace na období mezi 2-4 týdny. 

Poté se doléčuje funkčně. Ke zhojení by mělo dojít v průběhu 4-6 týdnů. 

Pokud jsou vazy přetrženy úplně a kloub je naplněn více, je nutností provedení punkce. Při 

izolované totální ruptuře postranních vazů je třeba kloub fixovat ve 20° flexe po dobu 4-6 

týdnů. Operace je doporučována v případě odtržení vazu s úlomkem kosti, či při rozevření 

kloubu (10 mm), obzvlášť u aktivně sportujících jedinců.  

V případě totální ruptury zkřížených vazů je zapotřebí vyšetření u specialisty s navržením 

dalšího postupu, jako například odložená rekonstrukce, akutní rekonstrukce, konzervativní 

léčení (Dungl. 2005).  

Rekonstrukce vazu představuje utvoření nového vazu s nápomocí transplantátu z kteréhokoliv 

místa v okolí pacientova kolene (nebo jiné části těla), neboli autogenní transplát (Chaloupka, 

2001).  

Zvolený postup je ovlivňován několika faktory, například zda se jedná o poranění izolované 

či kombinované, celkový stav pacienta, artróza, motivace či aktivita pacienta.  

K akutním operacím dochází jen ve výjimečných případech, zejména u aktivně sportujících 

jedinců, u poranění kombinovaného, u odtržení vazu s úlomkem kosti. 

Při kombinaci poranění předního zkříženého vazu s vnitřním postranním vazem a  

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/imobilizace
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u izolovaných poranění zkřížených vazů je nejdříve využívána konzervativní léčba. 

U poranění předního zkříženého vazu se po odeznění poúrazové synovialitidě a obnovení plné 

hybnosti kloubu nejdříve za 6-12 týdnů provádí rekonstrukce. Rekonvalescence neboli 

zotavování, trvá v období mezi 4-9 měsíci. Jako vyšetřovací metody je možné podle Dungla 

použít aspekci, palpaci, vyšetření stability kloubu, RTG, MR, punkci či artroskopii (Dungl, 

2005). 

synovialitida, synoviální tekutina = kloubní maz  

(http://lekarske.slovniky.cz/pojem/synovialitida) 

aspekce = vyšetření pohledem, součást fyzikálního vyšetření 

(http://lekarske.slovniky.cz/pojem/aspekce). 

palpace = vyšetření pohmatem, kdy je možné zjistit citlivost určité části těla, její velikost či 

konzistenci, součást základního vyšetření (http://lekarske.slovniky.cz/pojem/palpace). 

artroskopie = endoskopické vyšetření umožňující prohlédnutí vnitřku kloubu, odběr vzorků 

(http://lekarske.slovniky.cz/pojem/artroskopie). 

punkce = nabodnutí dutiny za léčebným či diagnostickým účelem, tj. odstranění tekutiny či 

odběr tekutiny za účelem jejího vyšetření (https://www.babyonline.cz/lekarsky-

slovnik/punkce). 

konzervativní léčba = neoperativní léčba, bývá používána na počátku poranění a k operaci se 

přistupuje až podle dalšího vývoje nebo v případech, kdy je operace příliš riskantní 

(http://lekarske.slovniky.cz/pojem/konzervativni-lecba). 

Poranění předního zkříženého vazu 

K poranění předního zkříženého vazu dochází nejčastěji přímým násilím, často násilnou rotací 

i zevní rotací bérce (lyžování, fotbal). Příznakem je slyšitelné prasknutí (podle Dungla to 

udává 50% pacientů) a hemartros (což udává 75 % pacientů) (Dungl, 2005). 

Hemartros je odborný název pro přítomnost krve v kloubní dutině 

(http://www.stefajir.cz/?q=hemartros). 

Diagnostika 

Při diagnostice se z klinických testů používá Lachmanův test (Dungl, 2005). 

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/synovialitida
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/aspekce
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/palpace
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/artroskopie
https://www.babyonline.cz/lekarsky-slovnik/punkce
https://www.babyonline.cz/lekarsky-slovnik/punkce
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/konzervativni-lecba
http://www.stefajir.cz/?q=hemartros
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Lachmanův test – vyšetřuje se přední posun tibie proti femuru při flexi kolena 10°- 20°.  

(http://search.seznam.cz/?q=lachman). 

Dále se při diagnostice využívá RTG (rentgen) i MR (magnetická rezonance), jež jsou 

výhodné pro zjišťování přidružených zranění, jako například poranění menisků a postranních 

vazů. Jako miniinvazivní operační a diagnostická metoda se také využívá artroskopie, díky 

které se zpřesňuje poškození nitrokloubních struktur, ale zároveň napomáhá jejich ošetření či 

naplánování následujícího postupu.   

Terapie 

Hlavním cílem terapie je zmírnění bolesti a otoku. K navrácení lokomoce do kloubu je 

podstatné brzké obnovení svalové aktivity i zátěže. Nejdůležitější v časné fázi je obnova plné 

extenze. Při volbě invazivní nebo konzervativní léčby je rozhodující několik faktorů, mezi 

které patří zejména věk pacienta, přidružená poškození menisků i dalších vazů, dále také 

stupeň aktivity, stupeň nestability v kloubu i motivace pacienta. Následující průběh léčení 

poškození předního zkříženého vazu je závislé na frekvenci subluxací (Dungl, 2005). 

Subluxace – neúplné vykloubení, kdy kloubní plošky se ještě částečně dotýkají. 

(http://lekarske.slovniky.cz/pojem/subluxace).  

Pokud k subluxaci dochází moc často, jsou poškozovány menisky i kloubní chrupavky. Z toho 

důvodu se poté může rozvinout kloubní artróza (nezánětlivé degenerativní onemocnění – 

kloub chátrá)). K operaci, jejímž cílem je ochránění menisků i kloubních chrupavek a 

navrácení kloubní stability, se přistupuje u pacientů s přidruženými poraněními menisků i 

ostatních vazů a se zvýšenou aktivitou (Dungl, 2005).  

Poranění vnitřního postranního vazu 

K poranění často dochází při násilné abdukci (odtažení) a zevní rotaci bérce, ale i přímým 

působením tlaku na koleno ze zevní strany. Ve spojitosti s rotačními silami může dojít 

k poranění ostatních vazů. K poranění většinou dochází při kontaktních sportech (Dungl, 

2005).  

Diagnostika 

V průběhu diagnostiky je podstatné vyšetření boční stability kloubu. Ve 30° flexe se vyšetřuje 

rozevření kloubní štěrbiny, neboť při poranění se rozevírá mediální kloubní štěrbina. Na RTG 

při akutním poranění většinou nic nezjistíme. Při diagnostice je spolehlivá MR, ovšem často 

nepoukáže na jiné informace, než informace zjištěné při důkladném klinickém vyšetření.  

 

http://search.seznam.cz/?q=lachman
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/subluxace
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Terapie 

Při terapii se většinou používá konzervativní léčba, a to nejčastěji fixací kloubu v ortéze. 

K rychlejšímu navrácení úplné aktivity je potřebná funkční rehabilitace a co nejčasnější 

pohyb. U izolovaných poranění je průměrná délka terapie odvozena podle stupně 

poškozeného vazu. Při prvním stupni poškození se délka terapie pohybuje mezi 2- 4 týdny, při 

druhém stupni mezi 4- 6 týdny a při třetím stupni mezi 6 - 8 týdny (Dungl, 2005).  

Poranění zadního zkříženého vazu 

Zranění zadního zkříženého vazu je velmi často kombinované s posterolaterálními 

(postranními) strukturami. K poranění dochází při naražení přední plochy proximální tibie, 

tedy horní části holenní kosti. Při sportování dochází k tomuto poranění nejčastěji při 

hyperflexi (Dungl, 2005). 

Dvořák s Junge (2008) ve své knize podotýkají rizikové faktory způsobující toto poranění: 

insuficientní (nedostatečná, slabá) rehabilitace po dřívějších zraněních, dřívější zranění 

kolene, oslabení stehenních svalů, ne příliš dostatečná kondice, hyperlaxicita (zvýšená volnost 

vaziva, které je tak méně odolné), pád na ohnuté koleno. 

Diagnostika 

Při diagnostice je zásadní zadní zásuvkový test (vyšetřuje zadní posun proximálního konce 

tibie proti femuru v 90° flexi kolena i ventrální rotaci bérce). Posun je hodnocen třemi stupni. 

Při zranění vazu se kondyl tibie postupuje na úroveň nebo až za kondyl femuru. Při odtržení 

vazu s úlomkem (fragmentem) kosti je přínosný RTG. Tato poranění jsou operována akutně. 

U kompletních ruptur se využívá jako specifické a vysoce senzitivní vyšetření MR.  

Terapie 

Při zranění zadního zkříženého vazu 1. i 2. stupně lze s úspěchem použít konzervativní léčbu, 

kde je třeba klást důraz na omezení cvičení flexorů a na posílení musculus quadriceps 

femoris. Operativní postup je doporučován u 3. stupně, a to hlavně u kombinovaného zranění 

s posterolaterálnímy (postranními) strukturami. Rekonstrukce zadního zkříženého vazu není 

tolik častou operací. Efekt operací je uspokojivý, ale ne výborný. Často dochází k vylepšení 

dorzálního posunu ze 3. stupně na 1. stupeň (Dungl, 2005).  
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3.1.2 Poranění menisků  

K poškození vnitřního menisku dochází častěji, a to až 5 – 8x častěji, než k poškození 

zevního. Podle Pokorného (2002) je poškození častější u mužů než u žen. K poškození 

menisku dochází okolo 20 – 30 rokem věku, později se jedná spíše o poškození degenerativní 

(chátrající). K poškození menisků většinou dochází násilnou rotací bérce při zatížené spodní 

končetiny. Častokrát je poranění menisku součást souhrnného poškození vazivového aparátu 

kolena či chronické nestability (Pokorný, 2002).  

V důsledku degenerativních (stále se zhoršujících) procesů může v pozdějším věku dojít  

ke zranění při obvyklých činnostech, například i při dřepu. U mladších pacientů je meniskus 

trhán většinou podélně. Pokud k jeho podélnému poranění dojde v prokrvené části, může dojít 

k jeho zhojení. 

Při poškození menisku je klinickým obrazem bolest na zatížené končetině při prudších rotací i 

při chůzi po nerovném povrchu. Často je tento stav pacientem popisován jako pocit nejistoty a 

pocit přeskakování v koleni. V případě klidu většinou obtíže vymizí. Některé nálezy mohou 

způsobit blokádu kolene, neboli ustrnutí kolene ve flexi. Poraněný meniskus může přivodit 

výpotek či může poranit kloubní chrupavku. Větší problémy nastávají zejména při zranění 

vnitřního menisku než zevního menisku (Dungl, 2005).  

Pokud dojde u menisku k jeho prasknutí, u poraněného se po úrazu objeví pocit lupnutí 

v koleni, objeví se ohromná bolest, výpotek i otok celého kolena. Menší prasknutí se ne moc 

často může obejít bez operace, ovšem ale je problém v tom, že se meniskus moc dobře nehojí. 

Poté však navíc může postupem času dojít ke zvětšení ruptury. 

Při operativním řešení prasklého menisku je nejčastěji využívána artroskopie. Odtržený díl 

menisku může být buď celý odstraněn, či může být zašita jeho odtržená část.    

Meniskus mediální, jak již bylo zmíněno, je míň pohyblivý oproti menisku laterálnímu. 

V případě, že dojde na kolenní kloub k násilí, mediální meniskus nemůže dostatečně uhnout  

takovému tlaku, a proto dochází častěji k jeho poranění 

(https://www.ceskenemoci.cz/meniskus-pcz-1106-7714.html). 

Diagnostika 

Při diagnostice se využívá různým testů (Apleyův test, Steinmannův příznak 1 a 2, 

McMurrayův test) ke zjištění palpační (pohmatové) bolesti v kloubní štěrbině. Všechny testy 

se provádí stejným principem, tedy tlakem na zraněný meniskus s rotací. Ovšem žádný test 

https://www.ceskenemoci.cz/meniskus-pcz-1106-7714.html
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není 100% spolehlivý. Při diferenciální diagnostice hraje velkou roli nativní snímek RTG. Na 

prokázání poranění menisků je spolehlivá metoda MR, jež odhaluje poškození v nitru 

menisků. MR je doporučována při klinickém nálezu, ale i při anamnéze nejasné. 

Nejspolehlivější diagnostickou metodou a zároveň metodou na ošetření menisků je 

artroskopie.   

Terapie  

U stabilních kratších podélných trhlin dochází ke zhojení většinou spontánnímu. V dnešní 

době se poraněné menisky ošetřují většinou artroskopicky. Operace, kde se využívá 

artroskopie, se dělí na resekční, při které se odstraňuje poškozená část menisku a záchovná 

(sutura – chirurgické spojení tkání pomocí jehel a nití, steh). Mezi faktory, které hrají 

důležitou roli při volbě resekce či sutury patří například cévní zásobení v místě trhliny, 

degenerativní změny na menisku, stabilita kolene, stáří trhliny (Dungl, 2005).  

3.1.3 Poranění kloubních chrupavek 

Nejčastějším důvodem zranění chrupavky v mladém věku jsou traumatické léze chrupavky 

vznikající buď přímým (méně častý) nebo nepřímým působením sil (Višňa, Hart, 2006).  

Příkladem přímého působení sil je přímý náraz na kolení kloub v průběhu sportování či náraz 

během dopravní nehody. Zásadním důvodem defektu jsou kompresně rotační síly vedoucí  

ke zranění kondylů femuru, ale i síly střižné v průběhu luxace (vykloubení, vymknutí) pately 

vedoucí k odloučení osteochondrálního fragmentu (zkostnatělého úlomku) z vnitřního kraje 

pately i vnějšího kraje laterálního kondylu femuru. U mladistvých i v dětském věku zasahuje 

lomná linie až k subchondrální kosti, proto se označují jako osteochondrální zlomeniny. 

Zlomeniny chondrální nebo osteochondrální imprese se objevují v pozdějším věku, kdy 

chrupavka má sklon k odtržení na rozhraní své nekalcifikované a kalcifikované části (tide 

mark). Poranění kloubní chrupavky, která jsou čerstvá, dělíme podle Muhra na: 

 kontuze zahrnující subchondrální hematom;  

 na fisury, imprese, které zahrnují impresní zlomeninu, impresi kloubní hrany i impresi 

pérující  

 zlomeniny, zahrnující osteochondrální zlomeninu či izolovanou zlomeninu chondrální 

(Podškubka, 2005).  

Mezi nejčastější příznaky zranění chrupavky patří zesilující bolesti při flektovaném kolenu; 

hemartros čili krevní výron objevující se kvůli úrazu, kdy často dochází ke krvácení  
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při ruptuře LCA (ligamentum cruciatum anterius – přední zkřížený vaz); ale i otok vyskytující 

se jako důsledek reaktivní synovitidy v chronické fázi (Višňa, Hart, 2006).    

3.1.4 Luxace kolenního kloubu   

Luxace neboli vykloubení je chápáno jako oddálení kloubních konců způsobené násilným 

úrazem od sebe. Kloubní konce opustí svůj kontakt a do původního postavení se nevrátí. 

Luxace čili vykloubení vzniká vlivem značné síly na koleno v pokrčeném stavu. Zranění se 

projevuje tak, že kolenní kloub je nepřirozeného tvaru, je bolestivý, nateklý s omezenou 

hybností. Při léčbě luxace je nutností šetrná repozice (umístění posunuté části do správné 

polohy) neboť by mohlo dojít k roztržení či rozdělení šlach svalů procházející oblastí 

kolenního kloubu. Pokud je poranění většího rozsahu, může hrozit rovněž poškození cév či 

nervů, což se řeší chirurgickou cestou. Tkáně, jež jsou roztržené, se sešijí. Koleno je fixováno 

do sádrového obvazu po dobu tří týdnů.  

Luxace je postižení, které je doprovázeno funkčním postižením kloubu a to jak omezenou 

hybností, tak i nestabilitou kloubu. Je to postižení, které může být důvodem předčasné artrózy 

(Kačinetzová, 2003).  

Diagnostika 

Výrazné změny kontury (obrysu) kolena je možné zjistit již samotnou aspekcí. Zablokovaný 

pohyb bývá velmi značně v semiflekčním postavení (částečné ohnutí). Vyšetření RTG se 

provádí z důvodu vyloučení přidružené zlomeniny. Artroskopie nejlépe objasní stav 

kloubních ploch. Umožní rovněž přesný posudek centrace kloubu (tedy pozornost soustředí 

na jeden z více pozorovatelných znaků) v jeho kluzné dráze při pohybu. 

Subluxace (částečné vykloubení) se mohou po zranění přirozeně samy reponovat (uvést do 

původní správné polohy). Často pacienti v tomto případě udávají, že se jim koleno „bloklo“ či 

„vyskočilo“, proto se pak většinu pozornost soustřeďuje na menisky a vazy (Pokorný, 2002). 

Terapie  

V případě lehčího poranění bez klinických příznaků je možností konzervativní léčba 

spočívající v klidovém režimu. Při traumatické luxaci je možností i fixační obvaz. 

V případě výskytu klinických příznaků je doporučované chirurgické řešení, kde se kombinují 

více operačních technik s úkolem fixovat kolenní kloub v normální pozici a vrátit v něm  

anatomické poměry co nejvíce optimálnímu stavu 

(https://www.cavalierclub.cz/health_programs/health_and_diseases/patella). 

https://www.cavalierclub.cz/health_programs/health_and_diseases/patella
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Podle Koláře (2009) se při luxaci provádí nejprve zavřená repozice v celkové anestezii 

(napravení, navrácení do původní správné polohy). 

Pokorný (2002) doporučuje při repozici flektované koleno nejdříve převést do plné extenze, 

neboť kolenní kloub se tak reponuje přirozeně nebo se přitlačí lehce na její vnější hranu 

3.1.5 Kontuze kolenního kloubu  

Kontuze se řadí mezi lehčí poranění kolenního kloubu. Dle velikosti násilí může zasahovat do 

kůže, podkoží, svalů i šlach. Většinou se jedná o zranění zvnějšku. Klinicky je možné odhalit 

rozsáhlý otok, palpační bolest, hematom (modřina) v podkoží, ale rovněž i případnou závadu 

rozsahu lokomoce (pohybu) periferie (vedlejší části), ale i poruchu prokrvení. Hojení se 

uskutečňuje nespecifickou zánětlivou odezvou, resorpcí hematomu (vstřebání) či opětovným 

prokrvení (Dungl, 2005). 

Kontuze, neboli zhmoždění kolenního kloubu, vzniká díky přímému násilí. Na pohyb i 

pohmat je kolenní kloub bolestivý a nateklý. Hlavní stabilizátory neboli vazy, poškozeny 

nebývají (Kačinetzová, 2003). 

3.1.6 Zlomeniny v okruhu kolenního kloubu  

Zlomenina v okolí kolenního kloubu se může týkat jak kosti stehenní (femuru), tak kosti 

holenní (tibie), ale i čéšky (pately). V případě, že zlomná linie kosti sahá až do dutiny 

kloubní, hovoří se o nitrokloubní zlomenině, které se většinou řeší operačním způsobem – 

osteosyntézou, kdy se deformovaná, poraněná místa vyplní kostními štěpy. Po tomto zákroku 

se kloub nemusí znehybňovat sádrovou fixací (sníží se tak riziko ochabnutí svalů) a relativně 

časně se může začít rehabilitovat (již druhý či třetí den po operačním zákroku). Začíná se s 

izometrickou kontrakcí a celkovými kondičními cviky. Po vyjmutí stehů se začíná s péčí o 

jizvu a cvičením intenzivnějším. 

 

Při izometrické kontrakci se sval viditelně neprotahuje ani nezkracuje, pouze roste jeho 

napětí. Jde o tlak proti pevné překážce. Tento typ kontrakce je většinou nejšetrnější ke 

kloubům, neboť nedochází k jejich pohybu. Z tohoto důvodu se často používá jako první 

cvičení po různých poraněních, kdy není dovolen pohyb v kloubu. 

Izometrická kontrakce je základem všech cvičení ve výdrži (například varianta cviku plank 

(prkno či výdrž v podporu na předloktích či v kliku). Při dobře řízené izometrické kontrakci i 
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při postupném zvyšování napětí ve svalu dochází u cvičícího k uvědomění postupného 

zapojování příslušných svalů.  

 

Po 2 – 3 týdnech se většinou pacient učí chodit o berlích bez zatížení operované končetiny. Tu 

lze zatížit plně nejdříve po třech měsících po operaci.  

V případě konzervativní léčby – sádrovou fixací od kotníku až k hýždi, se s rehabilitací začíná 

později a hlavně s menší intenzitou, trvá i delší dobu. Začíná se s izometrickým posilováním, 

kondičním cvičením celkovým a cvičením dechovým. Chůzi se pacient učí za 3 – 4 týdny po 

operaci.  

Zlomeniny se tedy řeší jak operačně, tak i konzervativně (Kačinetzová, 2003; Pokorný, 2002).  

3.2 VYŠETŘENÍ KOLENNÍHO KLOUBU 

3.2.1 Anamnéza 

Prostřednictvím anamnézy zjišťujeme informace o životě nemocného potřebné pro hodnocení 

jeho aktuálního zdravotního stavu (https://www.wikiskripta.eu/w/Anamn%C3%A9za). 

Je potřebná hlavně u obtíží chronických, ovšem nesmí se podcenit ani u obtíží akutních, kde 

se zjišťují hlavně informace týkající se způsobu vzniku zranění (Chaloupka, 2001).   

V případě zranění kolene, tedy kolenního kloubu, je zapotřebí zjistit, jak ke zranění došlo, 

zda přímým či nepřímým mechanismem. Důležité je zjištění, co zranění způsobilo, jakým 

směrem síla či tlak působily, i jakou intenzitou. Rovněž je třeba zjistit, v jaké poloze se 

postižený při zranění nacházel, jakou zátěž byla postižená končetina schopna po úrazu 

vykovávat (například u jakéhokoliv těžšího zranění vazivového aparátu kolenního kloubu 

nebo jiného závažného poranění se u většiny pacientů objevuje nemožnost zátěže končetiny). 

V případě vzniku otoku je třeba zjistit jeho rychlost nástupu i jeho stupeň. Pokud je progrese 

výpotku pozvolná, naznačuje to spíše poranění méně vaskularizovaných struktur, například 

meniskovou lézi. Dále je třeba zjistit vzhled kolenního kloubu bezprostředně po úrazu – 

například dekonfigurace je projevem stavu po luxaci pately. Důležité informace jsou i  

o intenzitě bolesti s její přesnou lokalizací, a to ihned po úrazu, neboť je to významný 

ukazatel pro určení postižené struktury; pocity nestability; omezení kolenního kloubu 

https://www.wikiskripta.eu/w/Anamn%C3%A9za
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v hybnosti i v pohybu během 24 hodin od úrazu či neočekávané podklesnutí kolene (giving 

way fenomén) (Gross, 2005). 

3.2.2 Aspekce  

Aspekce znamená vyšetření zrakem, pohledem. Patří mezi fyzikální vyšetření, jehož 

základem je vyšetření postupem čtyř „P“ – pohledem (aspekce); poslechem (auskultace); 

poklepem (perkuse); prohmatem (palpace).  

(https://www.wikiskripta.eu/w/Aspekce; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD). 

Se sledováním pacienta je dobré začít již v čekárně či ihned po příchodu do ordinace, kde se 

pozoruje jeho pohybové chování, bolestivé grimasy spolu s výrazem obličeje, typ jeho 

chůze i celkové držení jeho těla. Pokud se po cíleném dotazu na bolestivost objeví změna 

jeho výrazu obličeje, je to nápomocné k objektivizaci pohledu na případ jako celek. 

Sledujeme možnost jeho výkonu dosáhnout v kolenním kloubu ve stoji plné extenze, ale i 

v sedu stupeň flexe, tedy zda je pacient schopný sedět s 90° flexí a následně se zvednout  

ze židle (Gross, 2005). Sledujeme osové postavení kolenního kloubu jak zepředu, tak i ze 

zadu; rekurvaci (zpětné ohnutí) kolenního kloubu, odchylky kolen – valgozity (lidově nohy 

do X), varozity (lidově nohy do O), postavení pately (čéšky). Zajímá nás zbarvení kůže 

v okolí kolene, jeho deformity, přítomnost jizev, hematomů i otok měkkých struktur. 

Sledované hodnoty porovnáváme vždy s druhou končetinou (Rychlíková, 2002). 

3.2.3 Palpace  

Palpace znamená vyšetření hmatem, je součást základního lékařského vyšetření. Díky ní je 

možné zjišťovat citlivost určité části těla, její konzistenci, popř. i velikost. 

(http://lekarske.slovniky.cz/pojem/palpace). 

V průběhu palpace by měla být volena poloha, při níž bude pacient relaxován a zároveň se 

bude eliminovat zatížení kolenního kloubu vlivem hmotnosti těla. Nejpřijatelnější variantou 

bývá místo v sedu na stole či lehátku, kde pacientovy bérce jsou spuštěné volně přes okraj. 

V této pozici je možné kolenní kloub vyšetřit ze všech stran, ale také v této pozici dojde 

k bezprostřednímu odsunutí kloubních ploch. Další možností je vyšetřit kolenní kloub v lehu  

https://www.wikiskripta.eu/w/Aspekce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/palpace
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na zádech, kde je možné nejenom vyšetřit patelu, ale rovněž i pozorovat asymetrii obou 

dolních končetin (Gross, 2005). 

Začíná se povrchovou palpací zjišťující citlivost kůže, její pohyblivost i teplota, tlaková 

bolest, a v případě výskytu i velikost zánětlivého zduření. Rovněž v povrchové palpaci je 

možné zjistit otok kloubu - jeho náplň.  

Palpací hlubokou se zjišťuje svalový tonus, možné kontraktury svalů i citlivost postranních 

vazů. 

Poté se palpací vyšetřují šlachové periosty (okostice, vazivový obal kryjící kosti) i úpony, ale 

také pohyblivost pately. 

Nejlépe lokalizovatelná bolest je ihned po úrazu, neboť v zápětí již nastupuje otok i svalové 

kontraktury, díky nimž je přesná lokalizace ztěžována až znemožňována (Gross, 2005). 

 

K ověření výskytu výpotku je možné provést ballotement pately (kývavý pohyb čéšky). Při 

napjatém koleni fixujeme patelu jednou rukou a dlaní druhé ruky se dotýká suprapatelárního 

recesu. Přitisknutím pately k femuru rovněž stlačujeme také kloubní pouzdro po jejich 

úbočích (stranách). Přitisknutí druhé dlaně nám pomáhá zjistit vyklenutí suprapatelárního 

recesu (palec a prsty obejmou stehno). To stejné se provádí i naopak. Přitlačíme-li recesus, 

vymáčkneme výpotek pod patelu, a tím dojde k vyklenutí pouzdra po jejich úbočích. Říká se, 

že patela, jakoby plavala na tekutině (Nýdrle, 1992).     

3.2.4 Vyšetření pohyblivosti kolenního kloubu 

Při vyšetřování pohybu v kloubu nás vždy zajímají jak aktivní, tak pasivní pohyby, dále bolest 

při pohybu, povaha odporu v terminálních neboli koncových polohách, všímáme si všech 

hmatných i slyšitelných skutečností, jako například lupnutí či přeskočení; dále posuzujeme 

všechny složky hybnosti, jako je extenze, flexe, zevní i vnitřní rotace. Flexe by mohla být 

zmírněna mocnou svalovou hmotou stehna či lýtka, bolestí či zkrácením musculus quadriceps. 

Všímáme si doby výskytu bolesti, místo bolesti i směru, kam bolest vyzařuje. Při extenzi je 

třeba zjistit, zda je pacient schopný zadní část kolene protlačit k podložce. Při výkonu aktivní 

rotace, musí být kolenní kloub pacienta trochu flektován (ohnut). Zevní rotace by měla být 

zřetelnější než vnitřní rotace. Bolest v prostoru kolenního kloubu by mohla být rovněž 

přenesená z odlehlých míst, hlavně z kyčelního kloubu (Rychlíková, 2002). 

V případě pasivního vyšetření se provádí stejné pohyby i ve shodném pořadí. Nesoustředíme 

se opět jen na pohyblivost, ale rovněž i na bolestivost. Flexe patří mezi první omezený pohyb 
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v kloubu, teprve po ní přichází extenze. Flexe je rovněž zmírněna větší měrou než extenze 

(Rychlíková, 2002).  

Kromě pohybů funkčních je třeba rovněž vyšetřit i přídatné pohyby, tzv. joint play (Gross, 

2005). 

Míra pohybu je měřena a udávána ve stupních. 

I. Zjišťování aktivních pohybů:  

 tyto pohyby vykonává nemocný sám 

 zjištěná míra pohybu poukazuje na pohyblivost v kloubu 

 bolest může být důvodem obtíží kontraktilní (smrštitelné) či nekontraktilní 

struktury, z toho důvodu se vyšetřuje pasivní hybnost pro určení příčiny obtíží 

pacienta 

II. Zjišťování pasivních funkčních pohybů: 

 zjištěná míra pasivního pohybu poukazuje na skutečný pohyb v kloubu 

 pasivní pohyby v kolenním kloubu vykonává fyzioterapeut bez svalové aktivní 

činnosti nemocného 

3.2.5 Vyšetření stability kolenního kloubu 

Při vyšetřování stability kolenního kloubu se nesmí opomenout na variabilitu (odchylku od 

normálu) ligamentového aparátu (vazy), vždy je důležité porovnat zjištěný nález s druhým 

kolenem a vzít v úvahu celkovou kondici měkkých tkání. Při vyšetřování se využívá: 

 abdukční test uplatňující se při zranění vnitřního postranního vazu 

- pacient leží v poloze na zádech, vyšetřující uchopuje končetinu z vnější 

strany v místě suprakondylické krajiny, druhou rukou stlačuje bérec 

- vyšetřující koná abdukci bérce úměrnou silou, při maximálním uvolnění 

pacienta 

- opakuje se ve 30° flexe kolenního kloubu 

- v případě bolestivého rozevření vnitřní kloubní štěrbiny, ukazuje to na 

poranění vnitřního postranního vazu 

 addukční test uplatňující při podezření na zranění vnějšího postranního vazu 

- vyšetřující rukou zvedne extendovanou (natahovanou) končetinu a dá ji 

v kyčelním kloubu do 30° flexe  
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- druhá ruka je umístěna na vnitřní straně suprakondylické části kolenního 

kloubu 

- tahem za patu se provede addukce, opakováním do 30° flexe kolene  

- otevřená laterální štěrbina nasvědčuje zranění vnějšího postranního vazu 

(Kolář, 2010).  

3.2.6 Vyšetření menisků 

Zranění menisků se může projevovat výskytem výpotku, synovialitidou (kloubní maz), 

omezením pohybu, palpační (pohmatovou) bolestí v kloubní štěrbině. Pro specifikaci 

lokalizace se užívají zvláštní rotační testy (Chaloupka, 2001).  

Jedním ze zvláštních rotačních testů je McMurrayův test, díky němu se zjišťuje poškození 

zadních rohů menisků. Pomocí tohoto testu se odlišuje poškození zadního rohu vnitřního od 

zadního rohu vnějšího menisku. Při vyšetřování leží pacient na zádech, vyšetřující stojí na 

straně, která se zjišťuje. Uchopením distální části jeho bérce a maximálním flektováním dolní 

končetiny v kolenním kloubu se menisky vyšetřují.  

Při zjišťování vnitřního menisku vyšetřující palpuje (dotýká se) jednou rukou posteromediální 

kloubní štěrbinu. Jeho druhá ruka provádí abdukci (odtažení, utažení) tibie a rotuje zevně 

bérec.   

Při zjišťování zevního menisku palpuje jedna ruka vyšetřujícího posterolaterální kloubní 

štěrbinu, druhá ruka abdukuje tibii a bérec rotuje dovnitř. Vyšetřující pozvolna extenduje 

kolenní kloub do 90° flexe. Pozitivní příznak v dílčích polohách ukazuje bolestivé lupnutí, jež 

je hmatatelné v oblasti kloubní štěrbiny (Gross, 2005). 

Pro rozlišení poranění menisků od poranění kloubních vazů se používá Apleyův test. Pacient 

při vyšetřování leží na břiše, kloub kyčelní je extendovaný a kloub kolenní je v 90°flexi. 

Vyšetřující fázuje rotaci bérce a zároveň fázuje nejdříve axiální distrakci (roztažení ve směru 

osy) a poté kompresi (stlačení) v ose bérce. V případě, že se objeví bolest při distrakci (tahu) 

bérce, svědčí to na poškození vazů. V případě bolesti při kompresi (tlaku) bérce signalizuje 

lézi, neboli poranění menisků (Kolář, 2009).    

Payrův příznak se používá pro zjištění poranění vnitřního menisku. Pro zjišťování se 

používá pozice tureckého sedu, ve které se pacient nachází. Vyšetřující tlakem seshora rukou 
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na koleno zvyšuje abdukci v kyčelním kloubu. V případě bolesti v místě vnitřní kloubní 

štěrbiny, jedná se o poškození vnitřního menisku (Kolář, 2009).  

Chůze v dřepu (Childressův příznak) se používá k diagnostice poškození menisků. 

V případě, že pacient má meniskus poškozený, tuto chůzi v dřepu nezvládne vůbec, nebo jeho 

chůze naznačuje chůzi „kačeny“. Důvodem je značný tlak na zadní rohy menisků. V případě 

bolesti či lupnutí v kloubu je test pozitivní (Gross, 2005). 

Bounce home test, jehož cílem je vyšetření bloku kolenního kloubu v extenzi, což může 

svědčit o poškození menisku. Jeho provedení spočívá v pasivním převodu dolní končetiny, 

čili v kolenním kloubu z flexe do extenze. V případě, že v kolenním kloubu není možné 

dosáhnout plné extenze či je zaregistrován gumovitý koncový pocit, je test pozitivní.  

Na zjišťování poranění mediálního menisku je nápomocný Bóhlelrův příznak, kdy leží 

pacient na zádech s extendovaným kolenem a vyšetřující tiskne bérec do addukce. V případě 

bolesti v okolí mediální štěrbiny ukazuje na poškození mediálního menisku.   

Steinmannův příznak I., kdy vyšetřovaný pacient sedí na okraji stolu, má svěšené bérce 

(část končetiny od kolene k nártu). Vyšetřující uchopuje končetinu a provádí relativně silnou 

vnitřní a vnější rotaci bérce. V případě poškozeného menisku je vyvolána bolest v náležité 

kloubní štěrbině, tedy ve vnitřní štěrbině při zevní rotaci bérce se může jednat o zranění 

vnitřního menisku a při vnitřní rotaci v zevní štěrbině o poškození zevního menisku.    

Steinmannův příznak II., kdy vyšetřovaný pacient leží v poloze na zádech s kolenem 

v extenzi. Vyšetřující vyhmatá prstem místo bolesti na mediální štěrbině a vykoná 

s pacientem flexi v kolenním kloubu. V případě přesunu bolestivého místa dozadu, 

nasvědčuje to meniskovou lézi.  

3.2.7 Vyšetření funkční 

Před specializovanými testy se zjišťují aktivní i pasivní pohyby kolenního kloubu. Snížení 

pohyblivosti kolenního kloubu může být způsobeno bolestí, mechanickou blokádou, otokem, 

zraněním extenzorového aparátu. Kontroluje se rozsah kloubního pohybu do flexe, extenze i 

pohyb čéšky. Při aktivním pohybu je třeba se zaměřit na kontrolu zapojení musculus 

quadriceps femoris a zevních rotátorů kyčelního kloubu (Kolář, 2010; Hart, 2010). 
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3.2.8 Zobrazovací metody vyšetření  

RTG – Rentgenové vyšetření 

Při poranění kolenního kloubu představuje důležitou úlohu při jeho vyšetřování. Pacient při 

něm podléhá radiační zátěži. Jeho využití při diagnostice není komplikované delší čekací 

dobou, je prakticky dostupné ihned. Diagnostikuje hlavně poranění tvrdých struktur, tzv. kostí 

(https://www.lekari-online.cz/ortopedie/novinky/vysetrovaci-metody-v-ortopedii#a-

laboratorni-vysetreni). 

Projekce základní (boční, předozadní) je nezbytná u všech relevantních poškození kolenního 

kloubu.  

- Nativní snímek napomáhá najít odtržení vazů s kostním fragmentem (úlomkem), zlomeniny 

osteochondrální, u dětí i mladistvých epifyzeolýzy (traumatické porušení kontinuity růstové 

ploténky). Dělá se ve standardních projekcích doplňované dle potřeby speciálními 

projekcemi. 

 

- Nativní tomografie je nápomocná k odhalení ložiska uloženého v hloubce kosti.  

Pro pacienta je však více zatěžující, neboť obsahuje vyšší dávku ionizačního záření. Z toho 

důvodu je jeho využívání omezené na minimum.  

- Kontrastní vyšetření 

K zobrazení měkkých nitrokloubních struktur je využívána aerografie, při které se 

vyšetřovaný kloub naplňuje menším množstvím kontrastní látky, popřípadě vzduchem.  

Ke zjištění vaskularizace (krevní cévy v tkáni) i typu cév v příslušném okruhu je využívána 

angiografie (Sosna, 2001).  

3.2.9 Speciální zobrazovací metody vyšetření 

3.2.9.1 Magnetická rezonance (MR) 

Magnetická rezonance je podle Dungla „tunelová“ metoda posuzující stav všech měkkých 

tkání i nitrokloubních struktur (kloubních chrupavek, menisků i zkřížených vazů) kolena. 

Dokáže zjistit změny zevnitř menisku. Je vhodná u pacientů s kontraindikací k artroskopii. 

Občas je upřednostňována před metodou artroskopie (ASK – vyšetření kloubní dutiny), neboť 

je neinvazivní (Dungl, 2005). 

https://www.lekari-online.cz/ortopedie/novinky/vysetrovaci-metody-v-ortopedii#a-laboratorni-vysetreni
https://www.lekari-online.cz/ortopedie/novinky/vysetrovaci-metody-v-ortopedii#a-laboratorni-vysetreni
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Magnetické rezonanční zobrazování čili magnetická rezonance (MRI) je testování využívající 

rádiové vlny, silné magnety i počítač k vytváření podrobných snímků uvnitř těla. Na rozdíl od  

RTG a CT snímků, magnetická rezonance nepoužívá záření. 

(http://www.rehabilitace.info/zdravotni/magneticka-rezonance-tez-mr-mri-informace-o-

vysetreni-jak-probiha/). 

3.2.9.2 Computerová tomografie (CT) 

Computerová nebo počítačová tomografie (CTčko, lidově „tunel“) patří mezi moderní 

zobrazovací metody, mezi rentgenologická vyšetření. Kombinuje obvyklé rentgenové 

vyšetření s počítačovým systémem, jež informace zpracovává 

(https://www.ulekare.cz/clanek/computerova-tomografie-ct-neboli-cetecko-1250) 

Computerová tomografie perfektně zobrazuje vyšetřovaný úsek skeletu, pomáhá nalézat 

strukturální změny i přesně určuje prostorové vztahy či rozsah poranění zkoumaného dílu 

pohybového aparátu (Sosna, 2001). 

3.2.9.3 Sonografie 

Sonografie patří mezi bezpečné a dostupné diagnostické zobrazovací techniky využívající 

ultrazvuku odráženého od tkání. Jedná se tedy o vyšetření pomocí ultrazvukového přístroje. 

Pro zvýšení kontrastu obrazu, a tím rovněž i hlavně přesnosti vyšetření, je možné použití 

kontrastní látky podávanou nitrožilně.  

(https://www.lekari-online.cz/neurologie/zakroky/sonografie). 

Sonografie se nejvíce uplatňuje při diagnostice vrozené kyčelní dysplazii. Je také nápomocná 

při vyšetřování svalových či šlachových ruptur nebo poúrazových chronických změn (Sosna, 

2001).  

3.2.10 Vyšetření laboratorní a speciální vyšetřovací metody 

3.2.10.1 Punkce 

Diagnostická punkce patří mezi speciální vyšetření, je nápomocné ke zhodnocení obsahu 

perforovaných kloubů a dutin. Poranění kolenního kloubu je častokrát doprovázeno výskytem 

kloubního výpotku, jenž v dutině škodí. Proto se provádí punkce, která přináší pacientovi 

úlevu od bolesti a splasknutí kolene (Sosna, 2001).  

http://www.rehabilitace.info/zdravotni/magneticka-rezonance-tez-mr-mri-informace-o-vysetreni-jak-probiha/
http://www.rehabilitace.info/zdravotni/magneticka-rezonance-tez-mr-mri-informace-o-vysetreni-jak-probiha/
https://www.ulekare.cz/clanek/computerova-tomografie-ct-neboli-cetecko-1250
https://www.lekari-online.cz/neurologie/zakroky/sonografie
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Punkce znamená odsátí tekutiny z okolí kolenního kloubu pomocí běžné injekční stříkačky. 

Punkci lze z hlediska bolestivosti přirovnat k odběru krve. Je trochu nepříjemná, ale zvládá se 

bez umrtvení. Trvá přibližně tři minuty a průměrně se při ní odebírá mezi 25 – 100 ml 

tekutiny (http://www.sportuj.com/punkce-kolene/). 

Z kloubu je možné punktovat krev, pak to většinou značí poranění akutní, nitrokloubní 

zlomeninu. Jantarově zbarvený výpotek může představovat chronické obtíže (akutní přetížení, 

stará ruptura menisku), zakalený výpotek se může objevit v případě infekčního zánětu kloubu 

nebo onemocnění revmatické (Sosna, 2001).  

V případě, že se tekutina objeví znovu, přistupuje se k dalšímu vyšetření, a to většinou 

k rentgenu kolene, kde se zjistí případné poškození kolenního kloubu. 

(http://www.sportuj.com/punkce-kolene/). 

3.2.10.2 Biopsie 

Biopsie patří mezi diagnostické metody vyšetřující části tkáně nejrůznějšími histochemickými 

i histologickými metodami za použití elektronového či optického mikroskopu (Sosna, 2001). 

Cílem biopsie je odebrat vzorky z tkání nebo tekutinových kolekcí za účelem jejich dalšího 

rozboru (biochemického, mikrobiologického, histologického). Biopsie je nápomocná 

k přesnějšímu zjištění charakteru patologického procesu, z něhož byl vzorek odejmut, je 

nápomocná k dalšímu stanovení způsobu léčby (http://www.rehabilitace.info/zdravotni/co-je-

to-biopsie-druhy-biopsie-a-jejich-popis/). 

3.2.10.3 Artroskopie 

Artroskopie patří mezi endoskopické metody používané k diagnostice či následnému ošetření 

patologických změn uvnitř kloubních dutin. Je prováděna v celkové, popřípadě lokální 

anestézii. Podle Sosny je výhodná zejména pro relativně malou invazivitu (vniknutí), nižší 

bolest po operaci či rychlejší zotavování (Sosna, 2001). 

Artroskopie představuje miniinvazivní operační zásah s využitím jak terapeutickým, tak 

diagnostickým. Spočívá v zavedení endoskopické sondy - artroskopu do kolenního kloubu, 

aniž by byl přímo otevřen. Artroskop je nástroj podobající se tenké kovové trubičce 

s nainstalovanou malou kamerou se zásobou studeného světla (nepálí). Na druhém konci je 

počítačová obrazovka, na níž jak lékař, tak i pacient sledují všechny struktury vevnitř 

http://www.sportuj.com/punkce-kolene/
http://www.sportuj.com/punkce-kolene/
http://www.rehabilitace.info/zdravotni/co-je-to-biopsie-druhy-biopsie-a-jejich-popis/
http://www.rehabilitace.info/zdravotni/co-je-to-biopsie-druhy-biopsie-a-jejich-popis/
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kolenního kloubu, ale rovněž umožňuje sledovat vnitřní povrch kloubní chrupavky, kloubu, 

menisku, vazů i celého kloubního pouzdra, tedy všechny kloubní struktury, které není možné 

prozkoumat žádnou další zobrazovací metodou (CT, ultrazvuk, rentgen). Po vyšetření 

artroskopem je možné endoskopem (optický přístroj k vyšetřování dutých orgánu i tělních 

dutin) do kloubu zavést miniaturní chirurgické nástroje, jimiž se ošetří dle diagnózy potřebné 

struktury. Samotný zákrok je možné provádět buď ambulantně, nebo s hospitalizací na jeden 

až dva dny. Artroskopie kolenního kloubu je možné, jak je již výš uvedeno, provést v celkové 

či spinální anestézii (anestetika se aplikují do páteřního kanálu). Zákrok probíhá na operačním 

sále v délce závislé na obtížnosti i typu terapeutického zásahu, přibližně mezi 30 – 60 

minutami (https://cs.medlicker.com/14-artroskopie-kolena-princip-indikace-a-rehabilitace). 

3.3 LÉČBA PORANĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU 

Po úrazu kolenního kloubu je nezbytným krokem zmírnění bolesti a případného otoku.  

Brzké obnovení zatížení i aktivita svalů napomáhá obnovu lokomoce (pohybu) v koleni. 

V období co nejdříve po zranění je velice podstatné obnovení úplné extenze (natažení).  

Při úvaze výběru konzervativní či operační léčbu je třeba brát zřetel na věk, míru aktivity,  

na přidružená zranění menisků i dalších vazů, míra nestability i motivaci pacienta. Účelem 

chirurgické léčby je ochrana menisků i kloubní chrupavky, obnovení stability kolenního 

kloubu (Dungl, 2005).  

3.3.1 Léčba zranění mediální strany kolenního kloubu 

Natažení vazu (distenze) 

 snížit pohybové potřeby na 3 – 6 týdnů 

Částečné přetržení vazu (parciální ruptura)  

 možnost využití berlí na 1 – 3 týdny a zároveň pokládání chodidla zraněné končetiny 

na podlahu bez zátěže (imitování kroku k zachování stereotypu chůze),  

 použití ortézy s pohybem či bez pohybu na dobu mezi 3 – 6 týdny 

 na 2 – 4 týdny omezit extenzi (20 – 30° 

Úplné přetržení vazu (totální ruptura)  

 využití berlí na 3 – 6 týdnů a zároveň pokládání chodidla na podlahu bez zatížení 

 využití ortézy na 4 – 6 týdnů 

 v případě vícečetného zranění je výjimečně doporučována operace 

 na 5 – 6 týdnů omezit extenzi (Chaloupka, 2001).  

https://cs.medlicker.com/14-artroskopie-kolena-princip-indikace-a-rehabilitace
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3.3.2 Léčba zranění předního zkříženého vazu kolenního kloubu  

Natažení vazu (distenze) 

 aplikujeme chlad, dbáme na klid 

 po ustoupení bolesti je možnost začít s funkční léčbou 

 krátkodobé či dlouhodobé znehybnění, tzv. imobilizace, například sádrovou dlahou, 

není nutností 

 délka léčby mezi 2 – 4 týdny 

Částečné přetržení vazu (parciální ruptura)  

 v případě větší náplně se provádí punkce 

 v případě větší bolesti se provádí fixace po dobu 2 – 4 týdny (sádra, ortéza) 

 poté se používá funkční doléčení 

 délka léčby mezi 4 – 6 týdny 

Úplné přetržení vazu (totální ruptura) 

 v případě větší náplně se provádí punkce 

 v případě izolované totální ruptury postranních vazů se provádí fixace na dobu 4 – 6 

týdnů ve 20° flexi 

 poté se používá funkční doléčení 

 v případě výraznějšího rozvírání kloubní štěrbiny či odtržení vazu s úlomkem kosti je 

doporučena léčba operační  

 postup léčby u totální ruptury není jednotný, je možné využít konzervativní léčbu, 

akutní rekonstrukci, odloženou rekonstrukci 

 výjimečné jsou náhlé operace, například u těžkého kombinovaného poranění,  

u aktivních sportovců, u zranění posterolaterálních struktur, u odtrženého vazu 

s úlomkem kosti (Dungl, 2005).  

3.3.3 Léčba poraněného menisku 

 v případě méně závažného poranění menisku bude koleno znehybněno, nastolen 

klidový režim 

 v případě opakovaného poranění menisku je třeba přistoupit k operačnímu řešení  

za pomoci artroskopie, což je šetrné léčení, při kterém se vypustí výpotek; může dojít i 

k ošetření zraněného menisku  
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 v rámci operačního zákroku, při ošetřování zraněného menisku se buď může částečně 

odstranit zraněná část menisku, či výjimečně se celý meniskus může nahradit od 

jiného dárce – operace je prováděna ambulantně – pacient ráno nastupuje do 

nemocnice, podrobí se operačnímu miniinvazivnímu zákroku a večer může odejít 

domů, pokud nebudou žádné komplikace 

  většinou se meniskus celý neodstraňuje. Bylo zjištěno, že jeho odstranění může vést 

k narušení chrupavek a následně k artróze; z tohoto důvodu je většinou odstraněna jen 

zraněná část  

 po operačním zákroku je doporučován klidový režim včetně omezeného pohybu na 

minimum po dobu 4 – 6 týdnů 

 po klidovém období nastupuje stejně dlouhá rehabilitace, tedy 4 – 6 týdnů, zaměřená 

na cvičení a postupné posilování lýtkových a stehenních svalů, na obnovení hybnosti, 

ale rovněž i získání žádoucí stability  

 po rehabilitaci možnost chůze o berlích 

(https://www.symptomy.cz/nemoc/meniskus; 

https://www.ceskenemoci.cz/meniskus-pcz-html). 

3.4 MOŽNOSTÍ KONZERVATINÍ LÉČBY 

Konzervativní léčba (terapie) představuje neoperativní léčbu, u které jde o léčbu úrazů, při 

kterých není poškozen kožní kryt. Velmi důležitá je péče primární, kdy je zapotřebí bolest, na 

kterou si dotyčný stěžuje neodkládat až do doby, kdy by mohlo dojít k viditelnému zranění. 

Vždy je třeba po vyšetření důvodu bolesti ochlazovat postižené místo cca 20 minut, v případě 

většího zranění je dobré použít elastickou bandáž namočenou před použitím v ledové vodě. 

Aby se vzniklý traumat lépe hojil, je dobré podat analgetika, minerální látky (zinek, 

magnezium), vitamíny (A, C, E) podporující hojení. 

Jako konzervativní léčba se hojně využívá terapie fyzikální, od prosté mechanoterapie 

(masáže, lymfodrenáže, měkké techniky, mobilizace), přes použití přístrojů k fototerapii, 

magnetoterapii, elektroterapii, termoterapii (Müeller, 2013).  

V konzervativní léčbě je zařazena i prevence úrazu či zamezení, aby úraz vůbec vznikl. Jedná 

se o použití různých ortéz, bandáží, tapingu. V případě, že k úrazu již dojde, je třeba ihned 

zapojit nefarmakologický zásah podle pravidla PRICE:  

P (protection) – ochrana,  

R (rest) – klid,  

https://www.symptomy.cz/nemoc/meniskus
https://www.ceskenemoci.cz/meniskus-pcz-1106-7714.html
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I (ice) – ledování,  

C (compression) – stlačení,  

E (elevation) - zvednutí   

Znamená to, že tedy ihned po úraze by bylo třeba, aby následovalo krytí, odpočinek, ledování, 

stlačení i zdvih nad úroveň srdce (Patucha, 2011).  

3.4.1 Prevence úrazů kolenního kloubu 

Prevence má důležitý význam v předcházení vzniku úrazů. Mezi nejhlavnější preventivní 

opatření, kterým může jedinec sám přispět je odpovídající strečink i posilování zatěžovaných 

struktur, dále během zátěže přiměřeně zatěžovat, dostatečně regenerovat, dodržování 

optimální výživy i pitného režimu. Na vzniku úrazů má rovněž určitý podíl provedení pohybu 

správnou technikou (Müeller, 2013; Martinková, 2013). Předcházet úrazům je možné i 

používáním ochranných pomůcek, například chrániče kolen u některých sportů (volejbal). 

Díky těmto pomůckám je možné předcházet hematomům (modřiny) i mikrotraumatům (malé 

úrazy, zhmoždění) oblastí kolenního kloubu při častých dopadech.  

3.4.2 Ortézy 

„Ortézy jsou prostředky zdravotnické techniky, které slouží k podpoře procesu uzdravování 

po úrazech, operacích, k prevenci vzniku a léčbě obtíží pohybového aparátu“ (Martinková, 

2013, s. 64). 

Použití ortézy může být jak léčebné (po úrazech), tak i pracovní (prevence vzniku úrazů při 

sportu.  

Ortézy léčebné často slouží jako náhražka sádrové fixace, ovšem nejsou uzpůsobeny na 

používání při sportování. Použití ortézy, její dobu nošení či nastavení míry pohybu určuje 

lékař. Výhodou ortéz ve srovnání se sádrovou fixací je zejména v eventualitě počátku 

rehabilitačních procedur v co nejranějším stádiu a v menší svalové atrofii. Aby mohla být 

léčebná ortéza použita místo sádrové fixace, je nutností zejména spolupracující, spořádaný, 

ukázněný pacient.   

Preventivní, neboli pracovní ortézy se využívají zejména jako stabilizátor kloubních 

segmentů zajišťující jejich stabilitu, neboť obsahují rozmanitě vyztužené prvky. Další jejich 

využití je při odlehčení, dále jako prevence už dříve zraněné části či proti recidivě čili návratu 

obtíží.   
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Nošení ortéz se doporučuje při zátěžových situacích vyvolávající obtíže, neboť napomáhají 

k předcházení nepříliš velkému oslabování vazů či svalů. Jsou vyrobeny nejčastěji 

z prodyšných materiálů a neoprenu (Martinková, 2013). 

Při výběru správné ortézy je důležité si uvědomit jaký je požadován stupeň fixace (zpevnění). 

Ortézy se většinou dělí do tří skupin: 

- ortézy nejnižší, univerzální ochrany při drobných bolestech 

- ortézy střední ochrany při podvrtnutí a problémech s vazy obsahující drobné popruhy 

a výztuže 

- ortézy pro maximální ochranu a podporu vyrobených z pevných materiálů 

(https://www.sportobchod.cz/s/jak-vybrat-ortezu-nebo-bandaz-1455). 

3.4.3 Taping 

Taping (tejpování) znamená zpevňovací a funkční bandáž sloužící k ochraně nebo jako 

rehabilitační pomůcka. Její použití umožňuje zachovat volný krevní oběh i funkčnost 

pohybového aparátu, neomezuje léčenou část těla zcela v pohybu, předchází nepříznivým 

důsledkům spojených s tradiční fixační léčbou, například sádrou způsobující ochabnutí 

svalstva, svědění, zhoršenou soběstačnost, omezení hybnosti v kloubech.  

Podstata této metody je v lepení speciálních pásků (tapů, tejpů) na holou kůži. Tejpy existují 

v různých šířkách, vyrobené z pevného materiálu či z elastické bavlny. Způsob provedení i 

typ tejpu se volí podle cíle, kterého chceme dosáhnout, většinou tedy fixace kloubů a 

svalových skupin. 

Taping (tejpování) je možné použít jako léčebnou, rehabilitační či preventivní metodu.  

- léčebná metoda tapingu 

- léčebně je možné tejpováním působit na natažené i natržené vazivo,  

na zhmožděniny, na nejrůznější typy kloubních poranění (vymknutí, podvrtnutí, 

částečné vykloubení), ale rovněž i na poškození zánětlivá 

- při této metodě je vyhovující použít tejpování kombinováním další léčby, ať už 

místní, či celkové 

- rehabilitační metoda tapingu, která se používá u pooperačních i poúrazových stavů, 

umožňuje rychlejší návrat do co nejúplnější pohybové kondice, 

důležitá je spolupráce s lékařem určujícím stupeň možného či postupného zatěžování 

poškozené části těla, která je rehabilitována  

https://www.sportobchod.cz/s/jak-vybrat-ortezu-nebo-bandaz-1455
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- preventivní metoda tapingu, jejíž indikací pro použití je například předpokládaná 

zátěž, sport v náročném terénu, zkouška nového pohybu, dlouhodobější tréninková 

zátěž 

-zatejpováním nadměrně zatěžované části (nejčastěji kloubu) může ve většině případů 

docházet k předcházení či zabránění drobným poraněním (mikrotraumatům) či 

náhlému poranění 

-jako preventivní opatření při použití tejpů je možné považovat i situaci již 

vyskytovaného nějakého mikrotraumatu, zejména kloubních vazů - použitím tejpů se 

zajistí stabilita kloubu k zabránění i předcházení většího poškození 

- v případě nedostatečného včasného ošetření i sebemenšího poranění kloubních vazů 

ve smyslu stabilizace, může dojít k destabilizaci kloubu, destrukci částí či celých 

kloubních struktur – mohou se pak objevit otoky, bolest, omezení hybnosti, konečný 

stav by mohl vést až k artróze kloubu 

(https://medicina.ronnie.cz/c-taping-tejpovani-aneb-lepiva-pomucka-sportovce-i.html). 

3.4.4. Kinesiotaping 

Kinesiotaping patří mezi progresivní metody v preventivní oblasti zranění i rekonvalescence. 

Je to metoda podporující hojení už poraněných tkání a neomezující pohyb fascií (blána 

obepínající svaly), průtok krve, lymfy (tkáňový mok), neomezující aktivní pohyb, zkracující 

dobu rekonvalescence. Používaná páska se z technického hlediska výrazně podobá lidské 

kůži, velmi výborně odvádí pot, je prodyšná (Ťupová, 2014).  

Díky aplikaci kinesiotapingu se stimulují kožní receptory, a kvůli jeho elastickým vlastnostem 

dochází k terapeutickému efektu jako je například zvýšená činnost lymfatických cév, zvýšené 

prokrvení, korekce kloubní funkce, snížený edém, snížená bolest, zvrásněná kůže (pro lepší 

cirkulaci dochází k odtažení pokožky od svalu), podporuje svalový tonus, stimuluje 

proprioreceptory (https://medicina.ronnie.cz/c-11285-taping-tejpovani-aneb-lepiva-pomucka-

sportovce-i.html). 

„Souhrnně bychom mohli účinky kinesiotapu definovat jako biomechanické, neurofyziologické 

a trofotropní“ (Kobrová, Válka, 2012, s. 26). 

3.4.5 Fyzikální terapie 

 Fyzikální terapie se řadí mezi prostředky léčebné rehabilitace s využíváním nejrůznějších 

forem fyzikální energie. Má široké spektrum procedur. Účinek fyzikální terapie není založen 

https://medicina.ronnie.cz/c-taping-tejpovani-aneb-lepiva-pomucka-sportovce-i.html
https://medicina.ronnie.cz/c-11285-taping-tejpovani-aneb-lepiva-pomucka-sportovce-i.html
https://medicina.ronnie.cz/c-11285-taping-tejpovani-aneb-lepiva-pomucka-sportovce-i.html
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na počtu opakování aplikací, ale zejména nejlépe zvoleným terapeutickým postojem 

ovlivňující symptomy. Fyzikální terapie se dělí do skupin podle působící fyzikální energie: 

 mechanoterapie  

- využívá nejrůznější podoby manuální medicíny, jako například ultrazvuk, podtlak, 

trakci (natahování), přetlaku (Poděbradský, 2009) 

- obor fyzioterapie, při které se využívá polohování, masáž, manipulace či pasivní 

cvičení (https://slovnik-cizich slov.abz.cz/ 

 termoterapie   

 hydroterapie 

 

                                         obě tyto formy využívají vlastnosti vody a ostatních nosičů          

                                         tepla nebo chladu aplikované na akutní poúrazové stavy 

negativní – obklady chladivé, krytosáčky, gely,  

pozitivní – teplý parafín, horké sáčky, peloidy (slatinné a rašelinové zeminy, bahno)  

 elektroterapie využívající různé formy elektrického proudu a elektromagnetického 

pole aplikovatelné na posttraumatické stavy, chondropatie (onemocnění chrupavky) či 

reflexní změny 

 fototerapie neboli léčba světlem 

- její fotochemický i biostimulační účinek se využívá z pomoci biolampy či laseru 

- aplikuje se na organické i funkční poškození pohybového aparátu 

 terapie kombinovaná – aplikování dvou či více procedur, často ultrazvuk a 

elektroterapie (Poděbradský, 2009).  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem práce bylo vytvoření vhodného kompenzačního programu zaměřeného na cviky pro 

obnovení rozsahu pohybu kolenního kloubu, zvětšení svalové síly a obnovení statické a 

dynamické stability kolenního kloubu. 

4.2 METODY ŠETŘENÍ 

Pro zpracování bakalářské práce byly zvoleny následující metody pro získávání dat: 

- vyšetřovací metoda SFTR 

- metody měření těla – měření obvodu nohy, její kolenní části 

- kompenzační program  

V průběhu zjišťování dat byly jako pomůcky použity plastový dvouramenný goniometr, 

krejčovský metr a elektronická váha.  

Kompenzační program obsahující 12 cviků doplněných fotografiemi autora z domácího 

prostředí, byl konzultován, zejména všechny jeho cviky, s dvěma kvalifikovanými 

fyzioterapeuty.  

4.2.1 Vyšetřovací metoda SFTR 

Název SFTR je odvozen od tělních rovin: 

 S – sagitální (předozadní) 

 F – frontální (čelní) 

 T – transverzální (příčný) 

 R – rotace (otáčení) 

Metoda SFTR podle Pavlů (1993) představuje způsob záznamu a metodu zjišťující rozsah 

pohyblivosti kloubu. Jejím výchozím bodem je nulové postavení ve všech kloubech, což značí 

ve stoji spatném, s paralelně postavenými chodidly (souběžně vedle sebe), napjatými dolními 

končetinami, připaženými horními končetinami, dlaněmi směřujícími vpřed a hlavou 

postavenou vzpřímeně.  

Pohyby v kloubech se podle Pavlů (1993) měří v rovině sagitální (předozadní), frontální 

(čelní), transverzální (příčné) i v rovině rotací (otočné).   
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Do záznamu měření, které je velice jednoduché, je třeba vždy zapsat tři hodnoty – obě 

postavení krajní a postavení nulové, tedy na místo první se zapisují extenze a pohyby jdoucí 

od těla; uprostřed, což je místo druhé, je nula, jež značí nulové postavení kloubu; a na místo 

třetí se zapisují flexe a pohyby směřující k tělu. 

Jako pomůcka pro měření je používán úhloměr neboli dvouramenný goniometr  

(obrázek č. 2). Míra kloubní pohyblivosti pro zaznamenávání je po 5°. Úhloměr se přikládá 

tak, že v ose pohybu kolenního kloubu je jeho střed, přičemž jedno jeho rameno je 

rovnoběžné se stehnem a druhé sleduje pohyb bérce. 

Obrázek č. 2 - goniometr (vlastní fotografie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro měření flexe kloubu kolenního je výchozí polohou leh na břiše s dolními končetinami 

v nulovém postavení jak v kloubech kolenních, tak i kyčelních, s nohami mimo stůl a 

podloženým břichem (obrázek č. 3). Variační šíře rozsahu pohybu neboli rozdíl mezi nejvyšší 

a nejnižší hodnotou je 126 – 160°. Je to pohyb v rovině sagitální, kolem příčné osy. Míra 

pohybu je limitována svalstvem na zadní straně bérce i stehna, či dotykem gluteálního 

(hýžďového) svalstva. Někdy může být také limitována napětím musculus rectus femoris 

(extenzor, jeden z předních svalů stehna). 

Opakujícími se chybami, jež se při měření vyskytují, je nedodržení podložení břicha, extenze 

či flexe v kyčelním kloubu, uvolnění rotace, nedostatečně fixující pánev. 
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Obrázek č. 3 - měření flexe kolenního kloubu goniometrem (vlastní fotografie) 

 

Pro měření extenze je výchozí poloha na zádech, přičemž dolní končetiny jsou v nulovém 

postavení jak v kolenních kloubech, tak i v kloubech kyčelních (obrázek č.4).  

Variační šíře rozsahu pohybu čili rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou je mezi 0°- 10°. 

Pohyb je okolo příčné osy, v sagitální rovině.  

Obrázek č. 4 - měření extenze kolenního kloubu goniometrem (vlastní fotografie). 

 

4.2.2 Metody měření těla 

Při měření obvodu kolene by noha měla být uvolněná s kolenem lehce pokrčeným. Měření se 

provádí ve třech bodech: 

 nad patellou 

 přes patellu 

 pod patellou 

Pomůckou pro měření je krejčovský metr. 
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4.3 CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉ OSOBY   

Základní údaje o respondentce               

Pohlaví: žena 

Věk: 21 let 

Dominance: pravá 

Zaměstnání: studentka 

Následující údaje potřebné pro tuto část bakalářské práce byly podrobně zaznamenány do 

Wordu Notebooku ihned po návštěvě ošetřujícího lékaře, který vyšetření prováděl. Zároveň 

byly použity informace, zjištěné dodatečným domácím vyšetřením, například některé údaje 

zjištěné při antropometrickém měření.  

4.3.1 Vstupní kineziologický rozbor i jeho výsledky  

Podle lékaře se jedná o souhrn vyšetřovacích metod potřebné ke stanovení diagnózy. Potřebné 

informace se získaly z aspekce, palpace a dalších částí klinického vyšetření. Celkové 

vyšetření bylo provedeno v určité posloupnosti. 

Významnou součástí každého vyšetření je dle lékaře odebrání anamnestických dat pacienta. 

Anamnestický pohovor je většinou zahájen otázkou týkající se základních symptomů, čili 

základních projevů onemocnění, které pacienta obtěžují. Dále otázkami zaměřené na 

prodělané choroby, úrazy, operace a to i včetně takových, jež se současnou potíží zdánlivě 

nesouvisí. Významnou součástí při zjišťování anamnézy je dotaz týkající se druhu 

zaměstnání, volného času pacienta včetně jeho sportovních aktivit.    

Vstupní vyšetření, neboli kineziologický rozbor, byl proveden v den převzetí pacientky do 

péče, tedy 17. 2. 2018. 

Při vyšetřování a zjišťování anamnézy lékaře zajímala doba, kdy k úrazu došlo, intenzita a 

lokalizace bolesti, zda se objevil pocit nestability, jaká byla schopnost zátěže hned po zranění, 

kdy vznikla náplň kloubu, pokud se objevila ihned po úraze, jednalo by se o hemartros. 

V případě delšího odstupu od úrazu, tedy do několika dnů, by se jednalo o hydrops čili 

výpotek z nitrokloubního dráždění. 
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Anamnéza rodinná byla pro účely této analýzy nevýznamná. 

Při anamnéze osobní pacientka udala obvyklé nemoci v dětství, alergie se u ní žádné 

nevyskytovaly, léky trvale neužívala žádné, nekouřila, alkohol nepila. 

Pacientka nepracovala, studovala Vysokou školu pedagogickou v Praze, obor tělesná 

výchova – biologie. 

Bydlela s rodiči v rodinném domku se zahradou. Rekreačně i studijně se věnovala různým 

sportům, dostupné jak v jejím bydlišti, tak i v místě jejího studia, například běh, fotbal, jízda 

na kole, plavání, volejbal, atd. v podstatě všem dostupně možným sportům. 

Fyziologické funkce, ať už vědomí, dýchání, krevní tlak, srdeční akce i puls, tak i tělesná 

teplota byly v normě.  

K poranění levého kolene došlo během studijního lyžařského kurzu, kdy na sjezdovce byla 

sražena jiným lyžařem, který záhy ujel, aniž by poskytl pomoc i kontakt. Mezi přítomnými při 

zranění byly nejenom ostatní studentky či studenti z ročníku, tak i pedagogický dozor. 

Při nárazu a následném zranění pociťovala pacientka lupnutí v levém koleni, které se rázem 

podlomilo. Zároveň cítila ukrutnou bolest, bodání, přeskakování, tlaky v koleně.  

Při vyšetřování se lékař zaměřil hlavně na zjištění a určení úseku či místa největší bolestivosti, 

na určení pohmožděných čili poraněných struktur a na zjištění náplně kloubu.  

Zpočátku podle ošetřujícího lékaře byla bolestivost a otok v místě zranění důvodem poranění 

povrchových vazivových struktur, tedy postranních vazů a pouzdra. Bolest se dala dobře 

lokalizovat ihned po úrazu, neboť v případě vznikajícího otoku a bolestivé svalové 

kontraktury, neboli zkrácení svalu, by pak přesnější lokalizace bolesti byla obtížnější. Ovšem 

náplň kloubu, neboli hemartros, vzniklá ihned po úrazu, nasvědčovalo dle lékaře na poranění 

závažnější. 

Při aspekci (prohlídce) lékař porovnával tvar zraněné nohy s nohou zdravou, zjišťoval 

podkožní hematomy i kloubní postavení. Ošetřující lékař zjistil, že koleno je bez hematomu, 

ovšem s velkou náplní kloubu. 

Při palpaci (vyšetření pohmatem) rozlišoval lékař povrchní otok i palpaci postupu kloubních 

štěrbin (jejich postup by mohl nasvědčovat na poranění menisku), dále palpaci postranních 

vazů i palpaci čéšky. Po vyšetření lékař zjistil otok kolene, palpační citlivost v oblasti 

mediální kloubní štěrbiny, palpační bolestivost nad LCM (vnitřní postranní vaz). 

Až k hranici bolestivosti lékař zjišťoval pasivní i aktivní pohyblivost, přičemž odlišoval 

bolest při omezení pohybu od skutečné blokády pohybu, kdy příčinou by podle lékaře mohlo 
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být nenormální uložení poraněného menisku na jiné místo (interpozice), nebo úlomek části 

kloubní chrupavky tzv. kloubní myška. Blokáda pohybu, její vznik či uvolnění byl podle 

lékaře spojen právě s pocitem, že v koleni přeskočilo či louplo, jak bylo v našem případě. 

Lékař zde zdůraznil, že v případě bloklého kloubu nebylo možné kloub fixovat, dokud nebyl 

uvolněn. Lékař zjistil, že hybnost byla značně omezena, s blokádou.   

Při vyšetřování stability byla třeba pozice v lehu na zádech s uvolněným svalstvem. Opět 

nález jenž lékař zjistil, porovnával se zdravým kolenem. Při vyšetřování usuzoval, zda by se 

mohlo jednat o natažení či částečnou nebo úplnou rupturu (trhlinu) vazu. Z důvodu náplně 

kloubu byla nutná punkce, při které zvažoval aplikovat lokální anestetikum pro špatnou 

snášenlivost bolesti a hysterii pacientky. 

Pro zjištěním předozadní stability zkřížených vazů, lékař použil Lachmanův test, kdy 

vyšetřoval přední posun holenní kosti (tibie) proti stehenní kosti (femuru) ve flexi kolena 10°- 

20°. Pacientka ležela na zádech, lékař byl na straně vyšetřovaného kloubu. Lékař uchopil 

jednou rukou femur a tím jej stabilizoval a druhou rukou uchopil tibii a vyvolal přední posun 

tibie. 

Jelikož se ihned po úrazu objevila náplň v koleni, tedy hemartros, byla nutná punkce. Náplň 

mohla podle lékaře poukazovat na závažnější poranění jako je například poranění předního 

zkříženého vazu, poranění synoviální výstelky, poranění menisku, traumatická luxace 

(vykloubení) čéšky či zlomeninu. Při punkci se v našem případě jednalo o odebrání cca 50 ml 

tekutiny.   

Při vyšetřování ve stoji si lékař všímal zejména dolních končetin a postavení pánve. Zezadu 

sledoval jak paty, kolena, tak i pánev. Zepředu sledoval chodidla, čéšku (patellu), svaly 

v okruhu kolenního kloubu, zejména extenzory a pánev. Pouhým okem zjistil, že obě dolní 

končetiny jsou stejně dlouhé. Měřením 15 cm nad horním okrajem čéšky byl zjištěn obvod 

stehna, přičemž míra LDK byla 55cm a míra PDK byla 56 cm. Dále se lékař při vyšetřování 

zaměřil na rozsah pohybu poraněného levého kolene, tedy na extenzi a flexi. Dále kontroloval 

chůzi, kde byl zjištěn pravidelný rytmus, dále stejná délka kroku, dále přirozenost souhybu 

horních končetin, větší dopad na paty, váznutí odvíjení chodidla od podložky i menší pružnost 

chůze po patách.  

Z důvodu obav z odtržení vazů s úlomkem kosti či zlomeniny bylo provedeno RTG 

vyšetření. Výsledek RTG byl bez patrných čerstvých traumatických změn na skeletu. 
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Pro ošetření a určení plánu další léčby lékař zvažoval vykonat artroskopii k upřesnění 

zraněných nitrokloubních struktur, jako jsou menisky, zkřížené vazy, kloubní chrupavky. Po 

opětovném prostudování celého vyšetření artroskopii odložil zřejmě z důvodu, že kloub nebyl 

až tak blokován.   

Doporučení s terapií 

Po ošetření lékař doporučil klidový režim končetiny na ortéze, s odlehčováním o 

francouzských holích. Dále doporučil chlazení až ledování končetiny a aplikování 

nesteroidních antirevmatik v podobě mastí či gelů, například Voltaren, Ibalgin. Kontrolu 

požadoval za deset dnů. Pokud by se však stav zhoršil či by došlo k opětovné náplni, 

doporučil kontrolu dříve.  

4.3.2 Další vyšetření v průběhu léčby 

Při další kontrole se i nadále vyskytoval otok, koleno bylo bez hematomu, ovšem s náplní. 

Proto lékař opět provedl punkci, při které odebral 50 ml tekutiny. Palpační citlivost byla 

v oblasti ventrálního aspektu mediální kloubní štěrbiny (předního úhlu středové kloubní 

štěrbiny, tedy bolest při pohmatu vpředu na koleni i z vnitřní strany kolene). Hybnost kolene 

byla pro bolest i po fixaci (ortézou) omezena, byla 60°do ohnutí v koleni a do natažení kolene 

chybí 5°, rotace v koleni byly nulové. Palpační bolestivost nad LCM, čili bolestivost při 

pohmatu při vyšetření v oblasti vnitřního postranního vazu kolene. 

Po uplynutí třech týdnů byla absolvována další kontrola, při které byly ošetřujícím lékařem 

zjištěny přetrvávající bolesti, otok kolene s minimální náplní. Palpační citlivost byla zjištěna 

v oblasti mediální kloubní štěrbiny. Hybnost kolene byla stále díky bolesti a z důvodu 

předchozí fixace ortézou omezena, do ohnutí v koleni byla 90°, do natažení kolene chyběly 

2°. Z důvodů těchto problémů a k posouzení stavu nitrokloubních struktur (kloubních 

chrupavek, zkřížených vazů i menisků), byla doporučena MRI, kde byla zjištěna parciální 

trhlina v tibiálním úponu LCA (předního zkříženého vazu), postkontuzní změny. 

Doporučení s terapií 

Lékař doporučil nadále dodržovat zavedený režim na ortéze, chlazení, aplikování mastí či 

gelů. 

25. 5. 2018 doporučil sejmutí ortézy, rehabilitaci (12 LTV, vodoléčba, motodlaha). Zdůraznil 

intenzivní rozcvičování s předvedením cviků v domácím prostředí, cvičení ve vlažné vodě.  
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4.3.2.1 Antropometrie 

Před zahájením cvičení byla provedena antropometrie, čili měření těla. Antropometrické 

měření se zabývalo jak váhou pacienta, tak jeho výškou, délkou končetin či obvodu končetin. 

Výsledky získané prostřednictvím tohoto měření, sloužily k pozdějšímu posouzení míry 

zlepšení a nabytí ztráty svalové hmoty. Pro naše antropometrické měření byl využit 

krejčovský metr pro změření délek a obvodů dolních končetin. 

Tab.č. 1   Antropometrie – obvodové rozměry dolních končetin 

Obvodové míry DK (v cm) PDK LDK 

Pod patelou 33 35 

Přes patelu 38 40 

Nad patelou 37 38 

Tělesná hmotnost 

Tělesná hmotnost je jedním z nejužívanějších znaků měření. K zjištění tělesné hmotnosti 

pacientky bylo pro rychlejší a přesnější zvážení využita elektronická váha. Pacientka byla 

v minimálním oblečení, bez obuvi. 

Váha: 65 kg 

Tělesná výška 

Pro zjištění tělesné výšky brána vzdálenost celé postavy od podložky ve stoje. Pacientka byla 

bez obuvi. Tělesná výška byla udána v centimetrech (cm. 

Výška: 173 cm 

4.3.2.2 Goniometrie 

Při goniometrickém měření byly měřeny úhly kloubu kolene, čili kloubní rozsah pohybu 

v jedné rovině. Při měření byl použit goniometr a byla dodržována pravidla daná pro měření, 

aby výsledky měření byly co nejpřesnější a daly se porovnávat. Záznam měření se prováděl 

v rovině sagitální, frontální, transversální a rotaci (metodou SFTR). Byla dodržována správná 

výchozí poloha pro jednotlivá měření, správná fixace i přiložení goniometru.  

Tab.č. 2   Goniometrie – kolenní kloub poraněného končetiny 

Rozsah pohybu Vstupní vyšetření 

S(sagitální rovina) 0-10-90 
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4.4 KOMPENZAČNÍ PROGRAM 

Po jakémkoliv zranění kolene je vždy důležité hlavně jeho správné rozcvičení a opětovné 

posílení. Při posilování se však neposiluje přímo koleno, nýbrž stehenní svaly končetiny, které 

zajišťují pevnost a stabilitu kolenního kloubu.  

Pro cvičení v domácím prostředí byl vytvořen kompenzační program s dvanácti cviky. Kromě 

strohého popisu provedení cviku obsahuje i fázové fotografie pro lepší pochopení cviku i jeho 

správného provedení.  

4.4.1 Cvičební manuál 

Před zahájením realizace kompenzačního programu zaměřeného na cviky pro obnovení 

rozsahu pohybu kolenního kloubu, zvětšení svalové síly a obnovení statické a dynamické 

stability kolenního kloubu dle rady fyzioterapeutů pacientka začala s plaváním, což bylo 

ideální cvičení ještě i v době rehabilitace, tedy v době, kdy se koleno nemohlo zatěžovat 

úplně.   

Při plavání si koleno ulevovalo, neboť voda nadnášela. Používané pohyby nutily stehenní 

svaly zatínat, čímž docházelo k jejich posilování. Ve vodě se koleno rovněž snáz rozhýbávalo. 

Dokázalo se ohýbat do úhlů, kterých nešlo dosáhnout jakýmkoliv cvičením.  

Obr. č. 5 (vlastní foto) 

 

Jako další možnost pro ulevování kolena pacientka využila vodoléčbu, čili vířivou masáž, při 

které vysoká účinnost trysek zaručila optimální regeneraci. Teplá lázeň napomohla k uvolnění 

a prokrvení ztuhlých svalů.   
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Obr. č. 6 (vlastní foto) 

 

Pro posilování končetin bylo rovněž ještě před zahájením kompenzačního programu zařazeno 

rehabilitační pohybové cvičení kolenního kloubu na motodlaze. Jednalo se o přístroj, který 

pomohl zvětšit rozsah hybnosti kolenního kloubu, zamezil ztuhlost kloubu, podpořil hojení 

měkkých tkání i chrupavek. Princip motodlahy spočíval v pomalém natahování a pokrčování 

končetiny v kyčelním a kolenním kloubu do pacientky nastaveného rozsahu. Úhel pokrčení 

končetiny šlo postupně zvětšovat až na maximální možnou hodnotu (120°).    

Obr. č. 7 (vlastní foto) 

 

Dále před kompenzačním programem byla ještě zařazena laserterapie s pomocí síly 

zvláštního světla bohatého na energii, jež se dostala hluboko do tkáně. Energie byla vydávána 

cíleně v silné a přesné formě.  

Na základě konzultace s odbornými fyzioterapeuty byl vytvořen soubor 12 cviků pro domácí 

cvičení. Jednalo se o cviky pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene neboli cviky 
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s kompenzačním zaměřením. Prvních pět cviků bylo určeno ke cvičení v prvních třech dnech, 

následovaly pak složitější cviky, které byly postupně přidávány ke cvičebnímu programu. 

Každý cvik obsahoval fotografii se stručným návodem na provedení cviku a doporučený 

počet opakování.  

První tři dny se cvičily cviky, které jsou následně uvedeny pod číslem 1 – 5. 

Cvik 1 

Základní poloha (dále jen ZP): sed snožný, ruka stejné strany poraněné končetiny drží nohu 

nad kolenem pro kontrolu cviku. 

Špičku chodidla přitahujeme k tělu, výdrž pět sekund, poté povolit. Opakovat 5-10x.  

 

Obrázek č. 8 – cvik 1 (vlastní foto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvik 2 

ZP: leh na zádech s připažením a dlaněmi směřujícími vzhůru. Poraněnou nohu podložit 

overballem pod kotníkem. 
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Špičku chodidla přitahujeme k tělu a tlačíme do overballu. Vydržíme pět sekund. Opakovat 5-

10x. 

Obrázek č. 9 – cvik 2 (vlastní foto) 

 

Cvik 3 

ZP: leh na zádech s připažením a dlaněmi směřujícími vzhůru. Poraněná noha je podložena 

overballem pod kotníkem. 

Overball válíme po podložce do pokrčení a poté natažení končetiny.  

Obrázek č. 10 – cvik 3 (vlastní foto) 
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Cvik 4 

ZP: leh na zádech s připažením a dlaněmi směřujícími vzhůru. 

Poraněnou končetinu pod kolenem podložíme overballem. Končetinu propínáme do natažení 

a špičku přitahujeme k tělu. Výdrž pět sekund. Opakujeme 5-10x.  

Obrázek č. 11 – cvik 4 (vlastní foto) 

Cvik 5 

ZP: Leh na zádech s pokrčenými končetinami, připažením a dlaněmi směřujícími vzhůru. 

Overball zapřeme mezi kolena a lehce na něj tlačíme. Pánev přitom zvedáme nahoru. 

Opakujeme 5-10x.  

Obrázek č. 12 – cvik 5 (vlastní foto) 

 

Následující dny, počínaje dnem čtvrtým, opakujeme všechny cviky cvičené v předchozích 

třech dnech a ke cvičení přidáme i cviky uvedeny pod číslem 6 – 12. 
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Cvik 6  

ZP: Leh na zádech, zdravá noha je pokrčená, poraněná propnutá, s dlaněmi směřujícími 

vzhůru. K tělu přitahujeme špičku chodidla poraněné nohy. 

Propnutou, tedy poraněnou končetinu zvedneme mírně nad podložku a vykonáváme abdukci 

čili odtažení či posun nohy do strany. Přitom nohu nesmíme vytáčet do strany. Opakovat 5-

10x. 

Obrázek č. 13 – cvik 6 (vlastní foto) 

 

Cvik 7 

ZP: Leh na břiše, prsty obou dolních končetin opřít o podložku, ruce založit pod čelo. 

Kolena obou končetin propínáme do napnutí. Opakovat 5-10x. 

Obrázek č. 14 – cvik 7 (vlastní foto) 

Cvik 8 

ZP: Leh na břiše, ruce založené pod čelem, špičky obou končetin leží volně na podložce. 

Dolní končetiny pokrčujeme a opět natahujeme v kolenním kloubu. Opakovat 5-10x.  
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Obrázek č. 15 – cvik 8 (vlastní foto) 

 

Cvik 9 

ZP: Leh na břiše, ruce založené pod čelem, špičky chodidla položené na podložce. 

Poraněnou končetinu propneme, špičku chodidla přitáhneme a provádíme abdukci 

(posouváme končetinu do strany). Opakovat 5-10x. 

Obrázek č. 16 – cvik 9 (vlastní foto) 

 

Cvik 10 

ZP: Sed na židli s rukama volně podél těla a ploskou nohy opřenou o podlahu.  

Poraněnou dolní končetinu tlačíme lehce pod židli. Opakovat 5-10x.  

Obrázek č. 17 – cvik 10 (vlastní foto) 
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Cvik 11 

ZP: Sed na židli s rukama volně podél těla a ploskou nohy opřenou o podlahu. 

Poraněnou dolní končetinu natahovat do propnutí, špičku přitahovat k tělu. Vydržet pět 

sekund. Opakovat 5-10x.  

Obrázek č. 18 – cvik 11 (vlastní foto) 

 

Cvik 12 

ZP: Sed na židli s rukama volně podél těla a ploskou nohy opřenou o podlahu 

Plosky poraněné nohy tlačíme do podložky, přičemž se zaměřujeme na tři opěrné body: pod 

patou, pod malíčkem a pod palcem. Vydržíme pět sekund. Opakovat 5-10x.  

Obrázek č. 19 – cvik 12 (vlastní foto) 

 

Při cvičení bylo důležité každý cvik provádět v menším počtu opakování, tedy 5-10x. Celou 

sérii pak opakovat dvakrát až třikrát a myslet přitom vždy na to, že je důležité cvičit v 

pomalém a plynulém tempu, cvičit tahem, soustředěně a vědomě, dbát na správné držení těla, 

na přesné a správné provádění. Bylo třeba mít dostatečnou výdrž u jednotlivých cviků.  
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Při nesprávném provádění cviků by se nejenom nedostavil takový účinek, ale také by si 

dotyčný mohl ublížit.   

Ke zlepšení poraněného kolenního kloubu dopomohlo pacientce rovněž používání tejpů (obr. 

č. 20).  Tejpování kolene napomáhá dle fyzioterapeutů v překonání drtivé většiny poranění 

kolene. Podle nich má řadu výhod. Tejp zraněnému připomíná zranění, neboť pokud je 

postižená oblast zatejpovaná, mají jedinci tendenci kloub tolik nezatěžovat. Tejpy rovněž 

zajišťují podporu kloubu, čímž se zlepšuje reakce svalů.  

Z důvodu, že poraněný kloub byl v našem případě slabý a měl omezený rozsah pohybu, 

zpevnění kloubu tejpem umožnilo pacientce kloub používat a byl nápomocný i pro snížení 

rizika znovu poranění dané partie. Rovněž fyzioterapeuté uvedli, že tlak způsobený tejpem 

snižoval bolest a vytvářel teplo. Zvýšená teplota v poraněné oblasti pak zvýšila proudění krve 

a tím urychlila hojení. Tejp tudíž zpevňoval svaly na koleni a snižoval tak tlak na čéšku a 

šlachy tím, že část zatížení přenesl na sebe.   

Obrázek č. 20 – tejpování poraněného kolene (vlastní foto) 
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Obr. 20 – tejpování poraněného kolene (vlastní foto) 

 

4.5 VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ, ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE, 

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ  

Výstupní vyšetření bylo provedeno 26. 7. 2018, sloužilo ke zhodnocení účinnosti léčby i 

efektu terapie včetně efektu kompenzačního programu. 

V porovnání vstupního a výstupního vyšetření se dalo vypozorovat změnu svalové síly. Dle 

stanoviska antropometrického měření (níže uvedené) došlo ve všech sledovaných kritériích 

prakticky k souladu s druhou končetinou. Došlo k nárůstu svalové hmoty i k ústupu 

výraznějšího otoku. Otok patřil mezi déletrvající problém doprovázející toto poranění, ale 

díky chlazení končetiny, aplikování nesteroidních antirevmatik či tejpováním došlo k jeho 

ústupu. Končetina byla bez hematomu. Při palpačním vyšetření nebyly zjištěny bolestivé 

manévry na menisku, Lachmanův test byl podle lékaře spíše negativní. Aktivní flexe byla 

v rozsahu 0-0-130°, periferie v normě. Z vyšetření za pomoci MRI se potvrdila menší 

parciální trhlina v tibiálním úponu LCA s postkontuzními změnami. 

Tab.č. 3    Antropometrie – obvodové rozměry dolních končetin            

Obvodové míry DK (v cm) PDK LDK 

 před terapií po terapii před terapií po terapii 

Pod patelou 33 33 35 32 

Přes patelu 38 38 40 37 

Nad patelou 37 37 38 37 

 

Tab.č. 4  Goniometrie – kolenní kloub poraněného končetiny 

Rozsah pohybu Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

S(sagitální rovina) 0-10-90 0-0-130 

Z tabulky je patrné, že po provedení antropometrie (tab.č.3) a goniometrie (tab.č.4) bylo 

zjištěno, že u poraněné končetiny došlo ke zlepšení a nabytí ztráty svalové hmoty. Hodnoty 

před terapií jsou vyšší než hodnoty po terapii.  
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V průběhu terapie se dále zdařilo odstranit blokády pohybu, bylo docíleno zvýšení rozsahu 

v kolenním kloubu, zdařilo se snížit stupeň zkrácení svalů. Problémem ovšem byla pro 

pacientku ještě i v době terapie chůze ze schodů, při které pociťovala nestabilitu v kolenním 

kloubu a vykonání dřepu. Po terapii byla chůze již bez větších obtíží. 

Terapie tedy přinesla pozitivní výsledky, pacientka se po ní cítila jistější a stabilnější v chůzi, 

došlo k celkovému zlepšení kondice a koordinace pohybu, bolest kolena po zátěži už nebyla 

tak veliká, došlo k uvolnění zkrácených svalů. Jediný a přetrvávající problém byl dle 

respondentky nemožnost dokonale vykonat dřep. K jeho úplnému vykonání by mělo dle 

lékaře i fyzioterapeutů dojít postupem času a pokračováním ve cvičení.  

Respondentka k šetření přistoupila pozitivně, s kladným přístupem se zapojila i do ověřování 

kompenzačního cvičení v prostředí domova.  

Dle navrhnutého předloženého manuálu uvedeného v kapitole č. 6 této bakalářské práce 

respondentka odcvičila s nadšením a ochotou minimálně čtyři týdny. Byla nadšena 

z přiměřeně a vhodně připravených cviků doplněných názornými fotografiemi a 

jednoduchými postupy. Při provádění jednotlivých cviků se nevyskytly žádné větší problémy, 

jen občas chybovala v nedostačující výdrži u každého cviku a v bezmyšlenkovitě rychlém 

provedení. Při pozici v lehu na zádech zapomínala dlaně směřovat vzhůru. 

Ze zpětné vazby od respondentky lze usuzovat, že šetření v ní zanechalo kladnou odezvu a 

rovněž motivaci pro pokračování v domácím cvičení.  

Ze šetření vyplynulo, že navrhnutý, připravený kompenzační program pro terapii v domácím 

prostředí byl vhodně a přiměřeně uspořádán a jeho realizování formou předložených cviků 

kladně ovlivnilo rekonvalescenci, čili zotavování pacientky i respondentky v jedné osobě. 

Zásadní cíl kompenzačního programu, což bylo zvětšení rozsahu pohybu, bylo dosaženo 

pomocí pasivního protahování.  

Respondentka osobně potvrdila vylepšení svého zdravotního stavu, rovněž jistotu i stabilitu 

při zatěžování poraněné končetiny a chůzi do schodů.  

Podle mínění autorky byla terapie včetně kompenzačního programu efektivní, neboť byly 

splněny předem dané cíle včetně zlepšení zdravotního stavu respondentky. Celkové výsledky 

byly potěšující.  
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Pro doplnění bakalářské práce byl proveden rozhovor se čtyřmi fyzioterapeuty, kteří 

odpovídali na otázky v souvislosti s poraněním kolene. Odpovědi byli následně vyhodnoceni.  

Rozhovory s fyzioterapeuty 

Otázky:  

1) Jak probíhá fyzioterapeutické vyšetření? 

2) Jaké fyzioterapeutické metody se používají při rehabilitaci? 

3) Jaké cviky pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene se zahrnují do programu v 

rehabilitačním centru?  

4) Jaké cviky by byly podle Vás vhodné pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene 

v domácím prostředí? 

5) Mohli by se do programu zahrnout také nějaké rehabilitační techniky, přístroje, 

pomůcky? Jaké?  

6) Jaký názor máte na kinesio tape v souvislosti s poraněním kolene? 

7) Jaká je podle Vás doba rekonvalescence po úrazu kolene, například po poranění vazů, 

menisku apod. 

8) Jaká první pomoc by se měla poskytnout při úrazu kloubů, respektive při úrazu 

kolene? 

9) Co považujete za důležité pro úspěšný návrat do normálního života po zranění kolene? 

10) Jaké doporučení můžete poskytnout jako prevenci před poraněním kolene? 

Odpovědi na otázky: 

Odpovědi nejsou přepsány doslovně. Z výpovědí byly vypsány pouze podstatné informace, 

týkající se našeho problému.  

1. fyzioterapeutka - Monika  

1) Jak probíhá fyzioterapeutické vyšetření? 

 „Odebírá se anamnéza (popovídání si s pacientem o nynějším onemocnění, kdy se vyskytuje, 

osobní a pracovní anamnéza). Pacient ve spodním prádle: vyšetření stoje a chůze, svalové 

síly, kloubní vůle, goniometrie.“ 
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2) Jaké fyzioterapeutické metody se používají při rehabilitaci? 

„Mobilizace kloubů, protažení a postizometrická relaxace (PIR) jako terapie svalů, 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) na centraci kloubů, analytické posilování 

dle svalového testu na posílení svalstva, měkké techniky a míčkování na uvolnění,….“. 

3) Jaké cviky pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene se zahrnují do programu v 

rehabilitačním centru? 

„Analytické posilování quadricepsu femoris, ischiokrurálního svalstva, triceps surae; 

stabilizace kloubu pomocí metody PNF, senzomotorická stabilizace a nácvik korigovaného 

stoje, chůze + labilní plochy, plavání“. 

4) Jaké cviky by byly podle Vás vhodné pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene v 

domácím prostředí? 

„Přirozený pohyb – chůze; cvičení s overballem, cvičení na velkém míči“. 

5) Mohli by se do programu zahrnout také nějaké rehabilitační techniky, přístroje, 

pomůcky…? Jaké? 

 „Pomůcky: theraband, overball, velký míč, v pokročilé fázi cvičení i závaží, labilní plochy a 

další. Přístroje (fyzikální terapie): laser, galvanoterapie, UZ, voda. 

6) Jaký názor máte na kinesio tape v souvislosti s poraněním kolene? 

 „Nemám osobní zkušenost, ale všude slyším pozitivní ohlasy“. 

7) Jaká je podle Vás doba rekonvalescence po úrazu kolene, například po poranění vazů, 

menisku,…. 

 „Po poranění vazů je pacient 14 dní o berlích a po dvou týdnech chodí na ambulantní 

rehabilitaci; vše je ale částečně individuální a dle indikace lékaře.“ 

8) Jaká první pomoc by se měla poskytnout při úrazu kloubů, respektive při úrazu kolene? 

 „Znehybnění končetiny, zástava krvácení, ledování, tišení bolesti a transport do nemocnice.“ 
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9) Co považujete za důležité pro úspěšný návrat do normálního života po zranění kolene? 

„Aby koleno fungovalo dobře při chůzi, aby nebylo bolestivé a zvládalo adekvátní zátěž, 

zkrátka aby co nejméně omezovalo běžný život pacienta.“ 

10) Jaké doporučení můžete poskytnout jako prevenci před poraněním kolene? 

„Nemělo by docházet k jednorázovému přetížení (půl roku jsem nebyl běhat a teď uběhnu 

maratón), prevence pádů, zvolna trénovat a posílit svaly v okolí kolene, dopřát tělu i 

odpočinek – poslouchat ho.“ 

2. fyzioterapeut – Jirka 

1) Jak probíhá fyzioterapeutické vyšetření? 

„Aspekce, palpace, vyšetření trofiky, čití, otoku, bolesti, rozsahu pohybu, svalové síly, 

chůze.“ 

2) Jaké fyzioterapeutické metody se používají při rehabilitaci? 

„Izometrie, protahování, postizometrická relaxace, trénink stabilizace, koordinace, kooperace 

svalu, metody a koncepty např.: posturální terapie dle Čápové, Vojtova metoda, 

senzomotorické cvičeni, Brunkow, Bruger koncept, pnf,cvičeni s therabandy, overbally, míči 

atd.“ 

3) Jaké cviky pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene se zahrnují do programu v 

rehabilitačním centru?  

„Cviky ke zlepšení flexe a extenze kolene, cviky pro posílení svalstva především izometrie 

m.quadriceps femoris, péče o jizvu, cvičení na bosu, přední, zadní půlkrok, stabilizace.“ 

4) Jaké cviky by byly podle Vás vhodné pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene v 

domácím prostředí? 

„Cviky pro lepší stabilitu a oporu, cviky pro zmírnění bolesti, zvětšení svalové síly a rozsahu 

pohybu.“ 

5) Mohli by se do programu zahrnout také nějaké rehabilitační techniky, přístroje, 

pomůcky…? Jaké?  

 „Ultrazvuk, magnetoterapie, if proudy, dd proudy, motodlaha, overball, theraband.“ 
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6) Jaký názor máte na kinesio tape v souvislosti s poraněním kolene? 

 „Vhodné doplnění rehabilitace, napomáhá ke stabilizaci, slouží jako opořra pro kolenní 

kloub, zmírnění bolesti a otoku.“ 

7) Jaká je podle Vás doba rekonvalescence po úrazu kolene, například po poranění vazů, 

menisku,…. 

„Individuálně záleží na věku, trénovanosti, pohlaví, záleží na závažnosti poranění, riziková 

nešťastná trias.“ 

8) Jaká první pomoc by se měla poskytnout při úrazu kloubů, respektive při úrazu kolene? 

„Fixace, znehybnění, klid, kryoterapie, odvoz do nemocnice, vyšetřeni poranění.“ 

9) Co považujete za důležité pro úspěšný návrat do normálního života po zranění kolene? 

„Rehabilitaci, dodržování cvičebního režimu.“ 

10) Jaké doporučení můžete poskytnout jako prevenci před poraněním kolene?“ 

„Posilovat svaly kolene, používat kinesio tape.“ 

3. fyzioterapeutka - Kačka 

1) Jak probíhá fyzioterapeutické vyšetření? 

„Základem každého vyšetření je podrobná anamnéza. Nejde nám jen o informace ohledně 

zranění a obecně o zdravotní stav, ale je pro nás důležité i pacientovo zázemí (kde a s kým 

bydlí), jeho koníčky, práce (kvůli stereotypům pohybu atd.)…. 

Na anamnézu navazuje vyšetření stoje, chůze, popřípadě mnoho dodatečných testů například 

na kognitivní funkce, funkce mozečku, rovnováhu… 

Celý kinesiologický (podrobný) rozbor zabere fyzioterapeutovi klidně i hodinu podle toho, s 

čím pacient k fyzioterapeutovi přijde.“ 

2) Jaké fyzioterapeutické metody se používají při rehabilitaci? 

 „U aplikovaných metod hodně záleží na tom, jaké kurzy terapeut absolvoval. To, co 

nejčastěji používáme, jsou ale mobilizace, manipulace, trakce, měkké techniky, PIRky, dále 

hodně využíváme senzomotorickou stimulaci, Bobath koncept, Kenny, Vojtovu metodu, 

metodu Mojžíšové nebo třeba McKenzie.“ 
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3) Jaké cviky pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene se zahrnují do programu v 

rehabilitačním centru? 

„U posílení svalů kolene zahrnujeme hlavně cviky na m.quadriceps femoris a svaly zadní 

strany stehen (biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus). Při posilování ale také 

dáváme pozor na zkrácení flexorů kyčle (tensor fasciae latae, m. rectus femoris a m.iliopsoas) 

a zároveň na velké zkrácení svalů zadní strany stehna.“ 

„U obnovení hybnosti kolene je také důležité dbát na mobilitu patelly, která je pro pohyb 

kolene velmi důležitá.“ 

4) Jaké cviky by byly podle Vás vhodné pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene v 

domácím prostředí? 

„Volila bych například mírné podřepy (nejít do propnutých kolen), nácvik stability na labilní 

ploše – nácvik půlkroků, výpadů až plného stoje (bosu, pěnová podložka…), cvičení na míči 

(leh na zádech, paty na gymballu a zvedat pánev- udržení stability), přitahování špičky k tělu 

pomocí therabandu nebo obyčejného ručníku, posouvání paty po overballu směrem k tělu 

(hybnost kolene a udržení nohy v ose), vhodná je také lehká jízda na rotopedu, popřípadě na 

normálním kole bez větších zátěží, …“ 

5) Mohli by se do programu zahrnout také nějaké rehabilitační techniky, přístroje, pomůcky? 

Jaké? 

„Hodně využíváme UZ, Magnetoterapii, Elektroterapii nebo laser. Záleží na míře a typu 

postižení, velikosti a typu jizvy. Z pomůcek pro rehabilitaci používáme hodně labilní plochy 

jako je bosu, pěnové podložky nebo třeba overbally, gymbally, therabandy, posturomedy, 

motomedy, propriomedy, ježky na stimulaci plosky nohy a další základní vybavení tohoto 

typu.“ 

6) Jaký názor máte na kinesio tape v souvislosti s poraněním kolene? 

„Osobně jsem jako sportovec zastánce této pomůcky. Pokud nejde o počáteční fázi poranění 

kolene, kde je potřeba využití ortézy, kinesio tape zajistí poměrně dobrou podporu kolene 

(pokud je dobře aplikovaný) a také jeho vlastnosti zlepší trofiku okolní tkáně. Přestože tape 
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zajišťuje podporu kolene, nezabraňuje však jeho pohyblivosti tak, jako to dělají klasické 

ortézy. Mám i dobré zkušenosti s aplikací cross - tape na oblast spoušťových bodů.“ 

7) Jaká je podle Vás doba rekonvalescence po úrazu kolene, například po poranění vazů, 

menisku? 

„Ze zkušenosti s pacienty po tomto poranění vím, že je to velmi individuální a to, co může 

platit u mladého pacienta, nemusí platit u pacienta staršího. Záleží jak na druhu poranění 

(operace), tak na věku a pohlaví pacienta a také na tom, zda pacient předním sportoval nebo 

jak je na tom obecně s kondicí a svalovou vybaveností.“ 

„Po operacích (i menisků nebo vazů, popřípadě po TEPkách) zahajujeme vertikalizaci 2. - 3. 

den po operaci. Do té doby se snažíme zvýšit hybnost operované končetiny, o prevenci 

tromboembolické nemoci a zaměřujeme se na dechovou gymnastiku).“ 

„Plné zatížení bez opory záleží na vývoji a průběhu rehabilitace bez komplikací. U pacientů s 

TEP je to 3-6 měsíců a u menisků to může být například 1-2 týdny.“ 

8) Jaká první pomoc by se měla poskytnout při úrazu kloubů, respektive při úrazu kolene? 

„Pokud se jedná o vykloubení kolene, vrátila bych koleno zpátky, popřípadě ho zafixovala 

bandáží a přepravila pacienta rovnou do nemocnice na rentgen, nebo na ostatní potřebná 

vyšetření. Pokud jde o laika, zavolala bych pouze záchrannou službu (pokud nedokážeme 

stanovit míru poškození tkáně) nebo bych pacienta dopravila co nejdříve do nemocnice 

(snažit se co nejméně s kolenem pohybovat).“ 

9) Co považujete za důležité pro úspěšný návrat do normálního života po zranění kolene? 

„Důležitá je komunikace s terapeutem a dodržování režimu rehabilitací. Také například 

snížení tělesné hmotnosti, pokud pacient trpí nadváhou.“ 

10) Jaké doporučení můžete poskytnout jako prevenci před poraněním kolene? 

„Co nejvíce se snažit posílit svaly v oblasti kolene, popřípadě používat pomůcky jako jsou 

bandáže nebo kinesio tape pokud víme, že budeme dělat nějaké nezvyklé nebo náročné 

pohyby. Důležité je také zvolit vhodnou a pevnou obuv.“ 
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4. fyzioterapeutka – Lenka  

1) Jak probíhá fyzioterapeutické vyšetření? 

„Vyšetření fyzioterapeutem probíhá většinou ve spodním prádle, kdy fyzioterapeut hledá 

Vaše pohybová omezení a původ problému, se kterým jste za ním přišli.“ 

 „Kromě základního kineziologického rozboru, při kterém fyzioterapeut diagnostikuje stav 

Vašeho pohybového aparátu - svalové dysbalance, strukturální změny (plochonoží, rekurvace 

kolen, skolióza apod.), je součástí fyzioterapeutického vyšetření také rozbor pohybových 

stereotypů a diagnostika funkce centrálního nervového systému ve vztahu k těmto 

stereotypům, jako je schopnost relaxace a schopnost vnímat vlastní tělo (kinestezie).“ 

2) Jaké fyzioterapeutické metody se používají při rehabilitaci? 

„Techniky manuální medicíny 

Metody na neurofyziologickém podkladě 

Viscerální manipulace 

Fyzioterapie sportovních úrazů- Bolesti a zranění kolene. Nejčastějším zraněním kolene při 

sportu je poranění měkkých částí kolene (menisky a vazy kolene). Ne vždy je možné tomuto 

zranění zabránit, hlavně jde-li o kontaktní zranění. Do jisté míry lze těmto zraněním předejít 

dobrou stabilitou kolene. Kdy se cvičení zaměřují na reaktibilitu svalů kolene, které jsou 

schopny zareagovat na náhlou změnu směru pohybu a dopomoci tak stabilizaci kolene. 

Dalším typem bolesti kolene je tzv. skokanské koleno, které vzniká v důsledku přetížení a 

špatné koordinace svalů stehen. Se skokanským kolenem se mohou potkat nejen běžci a 

tenisté. Projevuje se bolestí kolene pod čéškou. Tomuto typu přetížení lze předejít cvičením 

zaměřeným na koordinaci svalů stehen a dobrou funkcí nohy, která s tím souvisí. 

Feldenkraisova metoda 

Kinesio taping, sportovní taping 

Edukační pohybové programy 

Konzultace, poradenství“ 
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3) Jaké cviky pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene se zahrnují do programu v 

rehabilitačním centru? 

„Cviky v otevřených a později i v uzavřených pohybových řetězcích zaměřující se na zvýšení 

rozsahu pohybu, koordinaci pohybu a na stabilizaci dané oblasti.“ 

4) Jaké cviky by byly podle Vás vhodné pro obnovení hybnosti a posílení svalstva kolene v 

domácím prostředí? 

„Ad 3) – zaučení cviků na výše zmíněných principech do autoterapie.“ 

5) Mohli by se do programu zahrnout také nějaké rehabilitační techniky, přístroje, 

pomůcky…? Jaké? 

„Cokoli sledující vytyčený cíl – přístroje fyzikální thp např. pro snížení otoku, zrychlení 

regenerace…“ 

6) Jaký názor máte na kinesio tape v souvislosti s poraněním kolene? 

„V indikovaných případech bych jej doporučila, může pomoci držet koleno v optimálním 

nastavení.“ 

7) Jaká je podle Vás doba rekonvalescence po úrazu kolene, například po poranění vazů, 

menisku,…. 

„Po poranění menisku – v závislosti na typu operace 3- 6 měsíců. 

Poranění vazů. – dtto – 6měsíců a víc.“  

8) Jaká první pomoc by se měla poskytnout při úrazu kloubů, respektive při úrazu kolene?  

„Nejde takto obecně říci.“ 

9) Co považujete za důležité pro úspěšný návrat do normálního života po zranění kolene? 

„Rozsah pohybu, koordinace, stabilizace, pohybové stereotypy.“  
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10) Jaké doporučení můžete poskytnout jako prevenci před poraněním kolene? 

„Ležet doma na gauči a chodit opatrně. 

Prevence neexistuje – vyhnout se rizikovým sportům.“ 

Vyhodnocení rozhovorů 

U první otázky dva ze čtyř uvedli, že základem vyšetření je podrobná anamnéza. V tom, že se 

provádí vyšetření (stoje, chůze, svalové síly,…) se shodli všichni oslovení. Navíc ještě dva 

z oslovených uvedli, že vyšetření se provádí ve spodním prádle.   

V odpovědích na druhou otázku nás nejvíce zaujala odpověď Kačky, která uvedla, že „u 

aplikovaných metod hodně záleží na tom, jaké kurzy terapeut absolvoval.“ Domníváme se, že 

Kačka má pravdu, protože každý fyzioterapeut používá více metod. Někdy se s ostatními 

shodují, jindy je to pro nás zase něco nového.  

V odpovědích na třetí otázku se většinou všichni oslovení shodli v tom, že se jedná o cviky ke 

zlepšení flexe a extenze kolene, cviky zaměřené na m.qudriceps femoris i svaly zadní strany 

stehen.   

Některé cviky, které uvedli fyzioterapeuti v odpovědích na čtvrtou otázku, se shodují v tom, 

co bylo uvedeno v praktické části bakalářské práce, např. posouvání paty po overballu, 

náznak jízdy na rotopedu, atd.  

V odpovědích na pátou otázku někteří oslovení uvedli více pomůcek, technik či přístrojů, 

např. theraband, overball, velký míč, laser, galvanoterapie, atd. Jeden z oslovených tuto 

otázku shrnul do jedné věty a to tak, že se používá „cokoli sledující vytyčený cíl, tedy 

přístroje fyzikální terapie, např. pro snížení otoku, zrychlení regenerace atd.  

U šesté otázky jeden fyzioterapeut uvedl, že sice osobní zkušenost s kinesio tape nemá, ale 

slýchává na ně pozitivní ohlasy. Další uvedl, že podle něho jde o vhodné doplnění 

rehabilitace. Třetí fyzioterapeut tuto pomůcku doporučuje, neboť on jako sportovec je její 

zastánce. Poslední oslovený uvedl, že pomůcku doporučuje, neboť napomáhá k udržení 

kolena v jeho optimálním stavu.   
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Na sedmou otázku jeden oslovený odpověděl stroze, kde pouze uvedl dobu po poranění 

menisku (3 – 6 měsíců) a dobu po poranění vazů (6 měsíců a víc). Ostatní uvedli, že 

individuálně záleží jak na věku, pohlaví, závažnosti a druhu poranění.  

Tří ze čtyř se u osmé odpovědi shodli v znehybnění končetiny, fixaci, převozu do nemocnice. 

Jedna fyzioterapeutka pouze odpověděla, že to takto nejde obecně říci.  

Pro úspěšný návrat do normálního života každý z fyzioterapeutů uvedl sice něco jiného, ale 

hodně podobného. Například jeden se zaměřoval na život pacienta bez omezení, další dva 

považovali za důležité dodržování režimu rehabilitace, jeden by doporučoval i případné 

snížení tělesné hmotnosti, tedy pokud by pacient trpěl nadváhou.   

Jako prevenci před poraněním kolene (otázka č.10) většinou doporučovali posílení svalů 

v oblasti kolene, ale také kinesio taping či vhodnou a pevnou obuv. Jedna z oslovených 

uvedla, že prevence neexistuje. Podle ní je třeba se vyhnout rizikovým sportům, odpočívat a 

chodit opatrně.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení s postižením kolenního kloubu a vytvoření vhodného 

kompenzačního programu zaměřeného na cviky pro obnovení rozsahu pohybu kolenního 

kloubu, zvětšení svalové síly a obnovení stability kolenního kloubu. V teoretické části byly 

využity poznatky z odborné literatury. V praktické části v rámci šetření byl zaznamenán 

průběh vyšetřování respondentky lékařem a navržen dle rad fyzioterapeutů vhodný 

kompenzační program zaměřený na cviky pro obnovení rozsahu pohybu kolenního kloubu, 

zvětšení svalové síly a obnovení stability kolenního kloubu. Pro doplnění bakalářské práce byl 

proveden rozhovor se čtyřmi fyzioterapeuty, kteří odpovídali na otázky v souvislosti 

s poraněním kolene.  

Poranění kolenního kloubu náleží v současnosti k často vyskytujícím se zraněním kloubního 

aparátu jedince. Vzhledem k tomu, že většinou všichni jedinci s tímto poraněním požadují co 

nejrychlejší zařazení a vrácení se k běžným společenským i sportovním činnostem, hraje 

důležitou roli v obnovení funkce poraněného kloubu správně zvolený postup řešení stavu po 

úrazu. Docílení nejlepších výsledků je založeno na týmové spolupráci lékaře, fyzioterapeutů a 

zejména pacienta, kteří se všichni podílejí na správné terapii, jejímž cílem je nejenom brzký 

návrat jedinců do aktivního života, ale rovněž také prevence před dalším zraněním 

pohybového aparátu. 

Při vypracovávání teoretické části této bakalářské práce jsme si díky zjišťovaným informacím 

prostřednictvím odborné literatury či internetovým zdrojům rozšířili znalosti o anatomii, 

kineziologii, typech poranění či léčbě zraněného kolenního kloubu, apod. 

V praktické části jsme si nejenom ověřili informace získané z teoretické části, ale také jsme 

získali spoustu cenných zkušeností při léčbě poraněného kolenního kloubu naší respondentky. 

Z důvodu výrazného zlepšení jejího zdravotního stavu se domníváme, že díky vhodně 

navrženému kompenzačnímu programu, byla léčba úspěšná. Na základě porovnání výsledků 

vstupního a výstupního vyšetření došlo díky tomuto programu ke zmírnění bolestivosti, 

k ústupu otoku, ke zvětšení rozsahu pohybu, ke zvětšení svalové síly, k získání jistoty při 

zatěžování poraněné končetiny či chůzi do schodů apod., což vyžadovalo zejména aktivní a 

kladný přístup respondentky k léčbě a její uvědomění, že vlastní snaha je klíčová pro pozitivní 

efekt celého procesu. 

Přestože se během plnění kompenzačního programu nepodařilo dosáhnout výkonu dřepu, 

domníváme se, že zvolená terapie formou kompenzačního programu přinesla respondentce 
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dostatek informací o jejím kolenním kloubu, což by mohlo mít velký vliv na její motivaci 

v dalším pokračování v terapii.  

Z rozhovorů s terapeuty vyplynulo, že základem každého vyšetření je podrobná anamnéza. 

Dále z rozhovorů bylo zjištěno, že každý fyzioterapeut používá při rehabilitaci více 

fyzioterapeutických metod, pomůcek, technik i přístrojů. Doba rekonvalescence je dle 

fyzioterapeutů většinou individuální, záleží jak na věku, pohlaví, závažnosti i druhu poranění. 

Jako prevenci před poraněním kolene fyzioterapeuti většinou doporučovali posílení svalů 

v oblasti kolene, ale rovněž kinesio taping, vhodnou a pevnou obuv, ale také odpočinek a 

opatrnou chůzi.  

Přínosem této bakalářské práce je bližší seznámení s problematikou poranění kolenního 

kloubu a ověření vhodnosti navrženého kompenzačního programu respondentkou. Přínosem 

je i přehled této problematiky pro někoho se stejnou či podobnou nesnází. 
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PŘÍLOHY 

Slovník pojmů 

artroskopie = endoskopické vyšetření umožňující prohlédnutí vnitřku kloubu, odběr vzorků  

aspekce = vyšetření pohledem, součást fyzikálního vyšetření  

hemartros je odborný název pro přítomnost krve v kloubní dutině  

konzervativní léčba = neoperativní léčba, bývá používána na počátku poranění a k operaci se 

přistupuje až podle dalšího vývoje nebo v případech, kdy je operace příliš riskantní  

palpace = vyšetření pohmatem, kdy je možné zjistit citlivost určité části těla, její tvar   

punkce = nabodnutí dutiny za léčebným či diagnostickým účelem, tj. odstranění tekutiny či 

odběr tekutiny za účelem jejího vyšetření 

synovialitida, synoviální tekutina = kloubní maz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


