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Abstrakt 
 

Kolenní kloub (articulatio genus) představuje z anatomického hlediska 

nejsložitější kloub v lidském těle. Jde o složený, šarnýrový kloub, gynglimus, který 

hraje zásadní roli v pohybu dolní končetiny. Souvisí s přenášením tělesné hmotnosti 

v horizontální směru  (chůze a běh) i ve vertikálním směru (skákání). Zároveň je 

kloubem největším, který je charakteristický třemi kostmi: stehenní kosti (femurem), 

holenní kosti (tibií) a čéškou (patellou). 

Největším zásahem evolučního vývoje člověka na kolenní kloub je přechod ze 

čtyřnohé chůze na chůzi dvounohou (bipedalismus). Základní tvar kolenního kloubu je 

u lidí a šimpanzů velmi podobný, avšak u šimpanzů se nesetkáváme s poraněními 

typickými pro člověka. Rozdíl je v ůhlu kolena při bipedální lokomoci, kde šimpanzi 

udržují těžiště těla před boky a koleno svažuje od kyčle dopředu přibližně v úhlu 70° 

k horizontále. Naproti tomu u kráčejících lidí je úhel kolena ve střední poloze 170°, 

čímž na koleno působí daleko větší síly a je náchylnější k poraněním. 

Kolenní kloub tedy vývojově neodpovídá nárokům moderního člověka, který ho 

zatěžuje nadměrně, a to jak sportovními výkony, tak např. vlivem hmotnosti těla na kolenní 

kloub následkem obezity. K tomuto přetěžování u lidoopů nedochází, neboť jejich 

pohybové stereotypy kopírují anatomické uspořádání kolenního kloubu. 
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Abstract 

Knee joint (articulatio genus) is the most complicated joint in human body from 

the anatomical view. Knee joint is compound, hinge joint, gynglimus, which has a major 

role in movement of the lower limb. Knee joint is related to the transfer of body weight 

in horizontal (walking, running) and vertical (jumping) direction. Knee joint is also the 

biggest joint in the human body, which is characterized by three bones: femur, tibia, 

patella. 

The greatest intervention of evolutionary development of human beings on to the 

knee joint is transition from four-legged walk to two-legged walk (bipedalism). The 

basic shape of the human knee joint is very similar to knee joints of chimpanzees 

however chimpanzees do not have problems with injuries typical to humans. The 

difference between them is in the angle of the knee joint caused by bipedalism 

movement. Chimpanzees hold the center of gravity in front of their hips and the knee 

joint clutches the angle of 70° with the hips. On the other hand, knee joint of humans 

has the angle of 170°, which causes more pressure to the knee joint and therefore is 

more vulnerable to injuries. 

Knee joint does not meet the demands of a modern man that overloads it with 

sports performance or pressures it with body weight impact from obesity. This 

overloading does not occur in chimpanzees due to their movement stereotypes that 

follows anatomical arrangement of the knee joint.  
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Úvod  

Bakalářská práce se soustředí na evoluční vývoj kolenního kloubu ve vztahu k 

jeho stabilitě a poraněním. Práce je rozčleněna na tři podkapitoly a je koncipována jako 

rešerše dostupných zdrojů o daném tématu.  Její první část se soustředí na vývoj člověka  

a vztah evoluce ke kolennímu kloubu a kostře celkově. Druhá část  sumarizuje  

kompletní anatomii kolenního kloubu. Pozornost je zde věnována především kostem 

kolenního kloubu, kloubním plochám, vazům, meniskům, burzám, ale i svalům, které 

jsou pro pohyb kolenního kloubu považovány za klíčové, cevnímu  a  nervovému 

zásobení kolenního kloubu.  Třetí část pak prezentuje různá poranění kolenního kloubu,  

na které může mít vliv právě kosterní vývoj člověka. Pozornost je věnována poranění 

chrupavek, menisků a vazů a následně zlomeninám a zánětům šlach nebo tíhových 

váčků či zánětům z přetížení kloubu. Poslední část tvoří diskuze ohledně možného vlivu 

evoluce kolenního kloubu na současná poranění. 
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1 Evoluční vývoj člověka, vývoj kostry a 

kolenního kloubu 

Vývoj života na naší planetě lze datovat podle současných dostupných poznatků 

až 3,5 milardy let zpětně. Lidoopi a lidé se objevili až v odbobí před několika miliony 

let, konkrétněji první primáti před 85 miliony let a předchůdci dnešních lidí okolo 7 až 6 

milionů let zpětně. Člověk se stavbou svých orgánů v zásadě neodlišuje od ostatních 

vyšších primátů. Jeho vznik a vývoj je zkoumán především na základě kosterních 

pozůstatků, které byly nalezeny. Mezi zásadní evoluční znaky, které jsou pro člověka 

charakteristické a odlišují jej od ostatních primátů, se obecně považuje především 

velikost mozku, tvar čelisti a vzpřímený postoj (Kračmar, Chrástková, Bačáková, 2016).  

1.1 Bipedie 

Hypotézy a teorie o vývoji lidské vzpřímené polohy a chůze mají svou vlastní 

zajímavou historii. Až do počátku 90. let 20. století byl evoluční vývoj lidského 

bipedalismu umístěn do scénáře savany (např. Blumenshine a Cavallo, 1992).  Podle 

některých se na základě klimatických změn objevují na začátku evolučního vývoje 

vedoucího k bipedalismu keřovité savany a pouště. Toto životní prostředí omezuje 

zdroje potravin a pro jejich získání je potřeba překonávat velké vzdálenosti. Dvounohá 

chůze je pak prezentována jako způsob lokomoce, který byl energeticky méně 

náročným (Beneš, 1994). Později se většina autorů shodla na tom, že k evolučnímu 

přechodu  u našich předků ze čtyřnohé chůze na chůzi dvojnohou došlo i tak 

pravděpodobně v zalesněné krajině (např. Sénut a Pickford, 2004). Předpokladem 

vyvinutí dvounohé chůze jsou podle některých autorů nejen změny v dostupnosti zdrojů 

potravin, ale i změny v sociálních strukturách či ve skladbě potravin, jak uvádějí jiní 

autoři (Lewin, 2009) .  

Hlavním problémem a příčinou několika málo akademických sporů o evoluci 

člověka v minulosti byla nejistota ohledně doby, kdy došlo k části lidské evoluce. 

Vědecká obec se  stále nedokáže shodnout na řadě primárních rozhodujících kritériích, 

která by zásadně rozlišovala nejstarší zástupce lidoopů od nejstarších zástupců 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819487/#CR10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819487/#CR124
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homininů. Ukazuje se, že mnohé znaky přisuzované pouze předchůdcům dnešních lidí 

byly zjištěny již u třetihorních lidoopů, zatímco jiné znaky byly objeveny až u rodu 

Homo. Avšak v návaznosti na současné poznatky lze za jednoznačný homininí znak 

kromě přestavby lebky, zmenšení špičáků a změny stavby stoliček a třenových zubů, 

považovat bezesporu rovněž přizpůsobení skeletu k chůzi po dvou dolních končetinách, 

k tzv. bipedii. Zatímco stavba lebky a zubů se mezi jednotlivými hominidy odlišuje, 

vzpřímený postoj převažuje. Jedním z velmi výrazných znaků pro člověka vzpřímeného 

je pak ztluštění kompakty a masivnost jeho kostí, které je patrné zejména na plochých 

kostech i dlouhých kostech, například na kosti stehenní. Po anatomické stránce lze pak 

původ moderního člověka datovat do období před cca 200 tisíci lety. Pravděpdobnou 

oblastí, kde se první zástupci objevili, se jeví Afrika. Postupně dochází k jeho 

kolonizaci dalších lokací jako jsou východní a jižní Asie, Papua Nova Guine a Austrálie  

(Vančata,2013). 

Vzpřímenému postoji člověka byla postupně přizpůsobena struktura jeho skeletu. 

Jeho lokomoce po prvním roce života spočívá v zapojení dolních končetin, bez přímého 

zapojení končetin horních. Zásadní skutečnost představuje poloha krční páteře, vývoj 

dvojesovitě prohnuté páteře, a rovněž prodloužení pyramidových drah pro pánevní 

pletenec. Zároveň se vytvořila pro člověka charakteristická dvojitá klenba nohy. 

Vzpřimování člověka rovněž ovlivňilo transformaci struktury řady svalů v návaznosti 

na jejich funkci. Postupné vzpřimování se odehrálo za pomoci přizpůsobení stavby m. 

gluteus maximus, tedy velkého hýždového svalu, který díky svému postavení člověku 

zamezuje  při stoji plné extenzi v kolenním kloubu. Za předpokladu, že člověk zvedá při 

chůzi z podložky patu však při bipedální chůzi k plné extenzi v odrazové fázi kroku 

dojít může. Při odrazu tlačí m. gluteus maximus kyčelní kloub vpřed a zároveň 

vyvolává extenzi v kontralaterálním kolenním kloubu. Toto představuje jeden ze znaků, 

který vývojově odlišuje člověka od šimpanze, jehož dvoukloubý m. gluteus maximus 

proprius sice umožnuje přímé vstávání ze sedu, avšak neumožnuje efektivní chůzi po 

dvou dolních končetinách s možností uskutečnění dokonalé extenze kolenního kloubu. 

Z tohoto úhlu pohledu člověk zjevně pochází z předků, kteří přizpůsobili svou 

vertikalizovanou postavu gravitaci. Zdá se, že posturální funkce pro vzpřímenou 

postavu nebyla u těchto lidských předchůdců v jejich genetickém základu ještě plně 

rozvinuta. K tomuto došlo právě až u člověka  (Kračmar, Chrástková, Bačáková, 2016). 
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1.2 Srovnání člověka a lidoopa 

Ve většině případů, kdy se porovnávají existující primáti s našimi domnělými 

předky, jsou jako model vybráni afričtí lidoopi, tj. šimpanzi. Vzhledem k tomu 

se následující text soustředí na srovnávání lidí a šimpanzů.  

Kolenní kloub člověka představuje místo, kde se pojí tři části, femur, patela 

a tibie. Zatímco u lidí dochází při pohybu k ohybání a rozšiřování části pately vzhledem 

k femuru, u šimpanzů zůstává patela v těsné artikulaci s femurem v celém rozsahu 

pohybu kolena, což u nich snižuje patellofemorální napětí, zejména když je koleno silně 

ohnuté ( Lovejoy, 2007). 

Svým dolním koncem nesměřuje femur šimpanze k ose těla, nýbrž je spušten dolů  

prakticky kolmo, což se projevuje v rozkročeném postoji šimpanze. Hýžďové svaly 

šimpanze, které jsou nezbytné pro zajíštění stability trupu nejsou, ve srovnání 

s člověkem, příliš vyvinuty. Při chůzi po dvou posouvá šimpanz tělo při přesunu svého 

těžiště kolíbavě ze strany na stranu, čímž přenáší váhu na potřebnou končetinu (Beneš, 

1994). Další odlišností je skutečnost, že šimpanz při pohybu pokládá na zem celé 

chodidlo. Na rozdíl od toho člověk pokládá nejprve patu a následně zbylou část plosky 

nohy a prsty. Důvodem proč šimpanzi pokládají laterální okraj střední části chodidla na 

zem současně s patou, je pak flexe v kolenním kloubu (Alexander, 2004). 

Obrázek 1. Srovnání šimpanze a člověka. Jak je patrné, člověk se odlišuje od šimpanze 

především velkou a klenutou mozkovnou (1),  následně pak držením těla, kdy, lebka je navázána kolmo 

na první obratel páteře (2). Horní kloubní hlavice femuru je oproti kosti šimpanze u člověka zvětšená a je 

usazena v jamce kyčelního kloubu (3). Lidské ruce mají delší palec (4), femur je  u člověka oproti 

šimpamzovi prodloužen (5), kloubní plochy articulatio genus jsou u člověka zvětšené (6). Lidská noha má 

typickou klenbu oponovatelný palec (7). Zuby člověka jsou připůsobené (8), předloktí oproti šimpanzovi 

zkrácené (8) a pánev lidí je široká a krátká (9). Veškeré tyto rozdílné znaky jsou zapříčiněny evolučním 

vývojem (Beneš, 1994). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363259/#ref-116
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Obrázek 1 Srovnání člověka a šimpanze 

 

Zdroj: Beneš, 1994 

1.3 Pohyby kolenního kloubu 

Samotné pohyby kolenního kloubu u člověka lze schematicky rozčlenit na flexi 

čili ohnutí kloubu, extenzi čili natažení kloubu a rotaci čili otáčení kloubu. Rotace se 

dále dělí na vnitřní (pronace) a vnější (supinace) rotaci. Primární postavení kolenního 

kloubu spočívá v jeho plné extenzi, kdy je koleno tzv. uzamčeno ve stabilní poloze. 

Při uzamčení naléhá femur na tibbi a postranní vazy a vazy na zadní straně kloubního 

pouzdra jsou napnuté. Pohyb spočívající v tzv. odemknutí kolene je vyvolán jeho rotací, 

kdy se při fixované noze otačí femur zevně, nebo se při volné noze otáčí tibie dovnitř. 

V této fázi dochází k uvolnění postranných vazů a předního zkříženého vazu. Následně 

je již možné provést flexi kolene, kdy se femur odvalí po tibii a po obou meniscích, tím 

dochází k zmenšení kontaktu mezi femurem a tibií, a zároveň k posunutí menisků 

směrem vzad (Drake,Vogl, Mitchell, 2008, Čihák, 2011; Dungl, 2014; Pilný, 2018). 
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2 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub, articulatio genus, který znázorňuje obrázek 2, představuje 

z anatomického hlediska nejsložitější kloub v lidském těle. Jde o složený, šarnýrový 

kloub, gynglimus, který hraje zásadní roli v pohybu dolní končetiny. Souvisí s 

přenášením tělesné hmotnosti v horizontální směru  (chůze a běh) i ve vertikálním 

směru (skákání). Zároveň je kloubem největším, který je charakteristický třemi kostmi: 

stehenní kosti (femurem), holenní kosti (tibií) a čéškou (patelou). Spodní část kolenního 

kloubu tvoří, pro oba kondyly stehenní kosti, mělká kloubní plocha, facies articularis 

superior. Horní část kolenního kloubu prezentují dva hrboly holenní kosti, condylus 

medialis a condylus lateralis. Vzhledem k tvarové rozdílnosti kloubních ploch kostí 

disponuje koleno chrupavčitými menisky. Koleno je rovněž charakteristické kloubním 

pouzdrem a vazy, stejně tak zde lze nalézt i synoviální membrány či bursy, cévy i nervy. 

Pro správnou funkci kolenního kloubu je nezbytné zabezpečit jeho stabilitu, v daném 

případě se hovoří o tzv. stabilizátorech, které lze členit z hlediska funkčního 

či topografického. Z funkčního lze stabilizátory kolena rozčlenit na pasivní a aktivní 

stabilizátory. Pasivní stabilizátory, někdy nazývané i statické stabilizátory, představují  

vazy a menisky. Aktivní stabilizátory, někdy též nazývané dynamické stabilizátory, 

představují kolemkloubní svaly a jejich úpony. Z topografického hlediska 

lze stabilizátory rozdělit na kapsulární stabilitázory a intraartikulární stabilitázory. 

Kapsulární stabilitázory představují postranní vazy, kloubní pouzdro, svaly a jejich 

úpony. Jako intraartikulární stabilitázory lze označit zkřížené vazy a menisky. 

(Drake,Vogl, Mitchell, 2008, Čihák, 2011; Dungl, 2014; Pilný, 2018) 
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Obrázek 2 Kolenní kloub, pohled zpředu  

 

Zdroj: Krebesová, 2010 

2.1 Kosti kolenního kloubu a kloubní plochy  

Kolenní kloub je modifikovaný závěsný kloub, jehož artikulující kosti, jak již 

bylo popsáno, představují femur, tibie a patela. (Drake,Vogl, Mitchell, 2008, Dylevský, 

2009; Čihák, 2011; Dungl. 2014). 

Femur představuje nejsilnější kost v těle, která sahá od pánve ke kolenímu kloubu. 

Proximálně tvoří femur hlavici kyčelního kloubu, distálně část kolenního kloubu. Femur 

se skládá z hlavice, krčku, těla a dvou kondylů, mediálního a laterálního, které odděluje 

široký zářez, fossa intercondylaris femoris. Pojivo femuru je tvořeno kostní tkání. Jeho 

hlavice, caput femoris, artikuluje proximálně s kyčelní kostí uvnitř kyčelního kloubu, 

zatímco distálně femur spolu s patelou a tibií tvoří kolenní kloub. Artikulační plocha 

hlavice se přitom nachází poměrem přibližně ¼ v acetabulu pánevní kosti. Svým 

rozsahem odpovídá kloubní plocha hlavice femuru dospělého muže zhruba ⅔ povrchu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%AD_tk%C3%A1%C5%88
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koule  o  průměru cca 5 cm.  Přímé pokračování hlavice představuje krček, collum 

femoris. Ten s tělem femuru, corpus femoris, svírá tzv. kolodifyzární úhel, který je 

obvykle u dospělého člověka zhruba 125-135°. V průběhu  života člověka dochází 

k jeho zmenšování, neboť u novorozenců je úhel o velikosti až 160°. Tento úhel 

ovlivňuje pohyb kyčle. V distální části nejsou kondyly femuru (kloubní hrboly) 

navzájem zcela paralelní, neboť mají neshodné postavení i tvar. V jejich vzájemném 

srovnání je laterální kondyl, condylus lateralis, širší a kratší, zatímco mediální kondyl, 

condylus  medialis,  je delší a  užší. Tyto nesrovnalosti mají pro funkci kolenního 

kloubu zásadní význam.  Kloubní plochy femuru kryté chrupavkou  jsou složité, tvoří je  

fossa intercondylaris femoris, spolu s sulcus femoralis a condylus medialis femoris ( 

Bartoníček, 2004; Čihák, 2011; Drake,Vogl, Mitchell, 2008; Fiala, Valenta, 

Eberlová,2015; Pilný, 2018) . 

Tibie spojuje kolenní kloub s kostmi kotníku, představuje nosnou část dolní 

končetiny člověka. Její osa leží na přímce, která přímo spojuje střed kyčelního kloubu, 

se středem kolenního kloubu a se středem horního hlezenního  kloubu. Po femuru je 

tibie druhou největší kostí lidského těla. Ve své horní třetině je tělo tibie silné a 

postupně se zužuje. Stejně jako femur, také tibie je tvořena dvěma mohutnými kondyly, 

mediálním a laterálním, u jejichž báze končí části zkřižených vazů. Tyto kloubní 

hrbolky nesou kloubní plochy, které jsou svým tvarem nepatrně miskovitě prohloubené. 

Zatímco vnitřní kloubní plocha je svým tvarem oválná a lehce konkávní,  zevní  kloubní 

plocha je svým tvarem kruhová a lehce konvexní v sagitálni rovině. Kloubní povrchy 

obou kondylů provléká chrupavka, jejíchž výška klesá směrem k okrajům obou ploch. 

Boční plochy obou kondylů vybíhají vpřed v oválnou drsnatinu holení kosti, tuberositas 

tibiae (Bartoníček, 2004; Drake,Vogl, Mitchell, 2008; Čihák, 2011; Dungl, 2014;  Fiala, 

Valenta, Eberlová, 2015). 

Patela, která má trojúhelníkový tvar, představuje největší sezamskou kost lidského 

těla. Tato kost usnadňuje pohyb šlachy stehenního svalu v kolenním kloubu, v situaci, 

kdy se koleno ohýbá. Patela je zakotvena v úponu svalové tkáně čtyřhlavého stehenního 

svalu, quadriceps femoris, která se nachází na přední straně stehna. Její zadní plocha, 

kterou pokrývá silná chrupavčitá vrstva, přiléhá na přední plochu femuru hladkou 

oválnou plochou. V centrální části dosahuje chrupavka tloušky od 4 mm do 7 mm 
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(Bartoníček, 2004; Drake,Vogl, Mitchell, 2008; Čihák, 2011; Fiala, Valenta, 

Eberlová,2015). 

2.2 Vazy kolenního kloubu  

Kolenní kloub má velmi složitý vazivový aparát, který zajišťuje stabilizaci 

kolenního kloubu. Vlivem vazizovaného aparátu tedy nedochází k nepřirozeným 

pohybům kloubu. Jednotlivé vazy kolenního klobu jsou znázorněny na obrázku 3. 

V zásadě tvoří kolenní kloub jednak zkřízéné vazy a následně vazy kloubního pouzdra, 

tj. především postranní kolenní vazy. Kolenní kloub má tak dva systémy stabilizátorů 

kloubu, a to právě postranní vazy a nitrokloubní zkřížené vazy, ligg. cruciata genus. 

Mezi postanní vazy lze řadit vnitřní postranní vaz, ligamentum collateral tibiale, a zevní 

postranní vaz, ligamentum collateral tibiale. Maximální napětí vykazují postranní vazy 

v plné extenzi (při pozoru). Zkřížené vazy zpevňují kolenní kloub při jeho ohybu 

a zamezují tak nežádoucí rotaci femuru vůči tibii a zároveň zamezují přílišné 

předozadní translaci v kolenním kloubu. Přední zkřížený vaz, ligamentum cruciatum 

anterius, jde od vnitřní plochy zevního kondylu femuru a do kloubní jamky před 

mezihrbolovou vyvýšeninu. Zadní zkřížený vaz, ligamentum cruciatum posterius,  

začíná na zevní ploše vnitřního kondylu jde rovněž do jamky za mezihrbolovou 

vývýšeninu. Oba tyto zkřížené vazy mají zhruba stejnou délku, avšak zadní vaz je oproti  

přednímu vazu silnější cca o ⅓. Z tohoto hlediska se dá zadní zkřížený vaz považovat za 

nejsilnější vaz kolenního kloubu. Maximální napětí vykazují zkřížené vazy ve flexi, 

například ve dřepu (Drake,Vogl, Mitchell, 2008;Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Fiala, 

Valenta, Eberlová,2015).  
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Obrázek 3 Vazy kolenního kloubu  

 

Zdroj: Pilný, 2018 

 

2.3 Menisky kolenního kloubu  

V kolenním kloubu člověka lze nalézt dva menisky, které se liší tvarem i velikostí. 

Jedná se o a vnitřní meniskus, meniscus medialis, a zevní meniskus,  meniscus lateralis. 

Oba tyto menisky jsou vzájemně spojeny vazem, který je součástí kolenního pozdra. 

Jde o ligamentum transversum genus. Oba menisky umožňují otáčivé pohyby kolene. 

Účelem menisků je především vyrovnání inkongruence styčných ploch tibie a femuru. 

Jako takové jsou vystaveny velké zátěži, neboť musejí absorbovat tlak, který na kloub 

působí při stoji a pohybu. Stavba obou menisků je komplikovaná. Představují je lamely 

srpkovitého tvaru, které se skládají z vazivové chrupavky, jenž je tvořena především 

kolagenními vlákny. Vnitřní meniskus se nachází mezi condylus medialis femoris a 

facies articularis medialis, na mediální straně kloubu. Jeho tvar je poloměsíčitý, 

připomíná písmeno C.  Je méně pohyblivý, neboť je fixovaný, a to tak, že částečně 

srůstá ve své střední části s kloubním pouzdrem a lig. collaterale tibiale. To vede k jeho 

menší mobilitě a tím i k častějšímu poškození. Vnější meniskus se nachází mezi 

condylus lateralis a facies articularis lateralis. Svým téměř kruhovým tvarem 

připomíná nekompletní písmeno O, vede od zevní plochy vnitřního kondylu femuru do 

area intercondylaris posterior a pokrývá významnou část zevního kondylu tibie. Jeho 

přední a zadní cípy se ovšem díky svému tvaru téměr dotýkají, což umožnuje jeho 

značnou pohyblivost, díky které nedochází tak často k jeho poranění (Drake,Vogl, 

Mitchell, 2008;Dylevský, 2009; Čihák, 2011). 



 18 

Obrázek 4 Menisky a ligamenta kolenního kloubu 

 

Zdroj: Petrovický, 2001 

2.4 Svaly v oblasti kolenního kloubu 

Zásadní význam pro kolenní kloub mají svaly, které se zapojují při pohybech 

kolena. Většinu z těchto svalů lze nalézt v oblasti stehna, řada z nich je i v oblasti lýtka. 

Ze základního dělení lze vymezit rozčlenění těchto svalů na extenzory a flexory. 

Extenzory kolenního kloubu představují svaly stehna, které se uplatňují při extenzi 

v koleni. Tyto svaly se nacházejí na přední straně stehna a jsou upnuty na proximální 

tibii. Jde především o přímý sval stehenní, musculus rectus femoris, vnitřní hlavu,  

musculus  vastus medialis, střední hlavu, musculus vastus intermedius a vnější hlavu, 

vastus lateralis, jenž souhrnně tvoří čtyřhlavý sval stehenní, musculus quadriceps 

femoris. Další svalovou skupinou jsou flexory, patří mezi ně zejména dvojhlavý 

stehenní sval, musculus biceps femoris, dále tzv. hamstringy, mezi které lze řadit 

poblanitý sval, musculus  semimembranosus, a dále pak  pološlašitý sval, musculus 

semitendinosus. Dalšími flexory pak jsou trojhlavý sval lýtkový, musculus triceps 

surae, a sval zákolenní, musculus popliteus. Flexory kolenního kloubu se uplatňují 

při flexi kolena (Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Nelson, Kokkonen, 2015). 

2.5 Burzy kolenního kloubu  

Pro kolenní kloub jsou významné rovněž tzv. burzy, bursae, které znázorňuje 

obrázek 5. Burzy představují váčky, jež mají schopnost vytvářet synoviální tekutinu. 
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Burzy se obvykle nacházejí v místech mechanického zatížení, např. tam, kde se šlachy, 

svaly či kůže pohybují po kostních prominencích. Jejich úkol spočívá v ochraně tkání 

před přetížením vznikajícím při pohybu. Burzy v kolenním kloubu, bursae mucosae, lze 

nalézt poblíž kloubů v řídkém vazivu,vystílá je synoviální membrána. Jejich obsahem je 

tekutina obdobná kloubní synovii. V okolí kolenního kloubu lze nalézt více jak dvacet 

burz. Řada z nichž je nekonstantních, s kloubní dutinou pak komunikují jen některé 

z nich. Za významnou burzu, která komunikuje s kloubní dutinou je považována bursa 

suprapatellaris, která se nachází mezi  šlachou kvadricepsu a femurem. Velmi 

zásadními burzami, které nejsou ve spojení s kloubní dutinou jsou pak bursae 

praepattelares, bursae subcutanca, bursae subfascialis a bursea subapo-neurotica, 

které oddělují na přední ploše kolenního kloubu jednotlivé vrsty tkání. Tyto burzy 

mohou komunikovat mezi sebou (Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Dungl. 2014) 

Obrázek 5 Burzy kolenního kloubu 

 

Zdroj: Bartoníček, 2004 

2.6 Cevní  zásobení kolenního kloubu 

Podíl na cévním zásobení kolenního kloubu mají větší artérie, stejně jako menší 

větve artérií. Mezi klíčové artérie, které zajišťují cévní zásobení kolena patří arteria 

genus descendens, arteria genus media, arteria inferior lateralis genus, arteria inferior 

medialis genus, arteria superior lateralis genus a arteria superior medialis genus 

(Bartoníček,2004; Čihák, 2011) . Schématický průběh hlavních cévních kmenů je 

znázorněn na obrázku 6. 
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Obrázek 6 Větve cévního zásobování kolene  

 

Zdroj: Lusza, 2013 

2.7 Nervové zásobení kolenního kloubu 

 

 Většina měkkých tkání uvnitř kolena obsahuje velké množství senzitivní 

inervace. Nejbohatší pleteně nervových zakončení obsahuje kloubní pouzdro. Na 

druhou stranu kloubní chrupavka zcela postrádá senzitivní nervová vlákna jako taková. 

Menisky pak mají senzitivní nervová vlákna pouze ve své bazální ⅓. Nervové zásobení 

kolenního kloubu zajišťují především tři silné nervy, které vedou ke kolennímu kloubu 

z pánevní pleteně, plexus lumbosacralis. Jedná se o společný lýtkový nerv, holení nerv a 

stehenní nerv a jeho větev nervus saphenus. Společný lýtkový nerv, nervus peronaeus 

communis, probíhá podélně m. biceps femoris a vede za hlavičkou fibuly. V kolenním 

kloubu je uložen v laterální části fossa poplitea. Tento nerv inervuje kolenní pouzdro 

z jeho přední strany. Holenní nerv, nervus tibialis, probíhá v zadní straně lýtka jako 

přímé pokračování sedacího nervu a dále po dorzální ploše kolenního kloubu. Nervus 

saphenus přestavuje senzitivní větev stehenního nervu, nervus femoralis 

(Bartoníček,2004; Čihák, 2011). 



 21 

2.8 Šlachy kolenního kloubu  

Šlacha, tendo, představuje svazek rovnoběžně uspořádaných kolagenních vláken 

podobný vazům, který pojí sval ke kosti. Dvě důležité šlachy v koleni jsou šlacha 

čtyřhlavého svalu a patelární šlacha. Šlachy čtyřhlavého svalu spojuje čtyřhlavý sval 

ležící na přední straně stehna s patelou. Bez této šlachy se koleno nemůže extendovat. 

Patelární šlacha je pak prodloužením předchozí šlachy a spojuje patelu s holenní kostí. 

Technicky je možno tuto šlachu považovat za vaz, neboť spojuje dvě kosti. (Stoller, 

2016). 
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3 Poranění kolenního kloubu 

Vzhledem k tomu, že kolenní kloub lze považovat za nejsložitější kloub, který se 

v lidském těle nachází, dochází často k poranění jeho jednotlivých částí, které obvykle 

zabezpečují běžnou fukci kolenního kloubu. Složitost kolenního kloubu je bezesporu 

následkem evolučního vývoje.  Koleno se řadí  mezi nejzranitelnější klouby vůbec. 

Zranění kolena jsou běžná zejména u aktivních jedinců, u kterých se vyskytují 

jak akutní zranění, tak zranění v podstatě již chronická (Swiontkowski, Stovitz, 2006). 

Sportovní úrazy zahrnují zhruba ⅓ všech úrazů celkem. Ze všech sportovních úrazů pak 

opět cca ⅓ připadá na úrazy kolenního kloubu, a to způsobené buď u kolektivních 

sportů, např. kopaná nebo u sportů indiviuálních, např. lyžování. Obvykle se 

v souvislosti s poraněním kolenního kloubu jedná o poranění chrupavek, menisků a 

vazů , případně o zlomeniny tibie, femuru nebo pately, které mají vliv na kolenní kloub 

(Stoller, 2016). K poranění kolenního kloubu většinou bývá zapotřebí relativně vyššího 

násilí. Rovněž se v souvislosti s kolenním kloubem mohou objevovat záněty šlach 

(tendinitidy), záněty tíhových váčků (burzitidy) nebo záněty z přetížení kloubu 

(Krebesová, 2010). 

3.1 Poranění chrupavek  

 

Při diskusi o patofyziologii poškození chrupavky v kolenním kloubu je nezbytné 

brát v úvahu etiologické faktory a patogenetické mechanismy, které mohou odpovídat 

za poškození povrchu kloubu původně zdravé kostěné základny s chrupavčitou 

pokrývkou. Počínaje různými klinickými situacemi je nezbytné zvážit mechanizmus 

poškození chrupavky. Z tohoto úhlu lze poranění chrupavky obecně rozčlenit  

na poškození, která jsou akutní a traumatická a dále na poškození degenerativního 

charakteru. V zásadě existují dvě cesty vedoucí k poškození chrupavky, jednak 

nedostatečná výživa chrupavky, která vede k dystrofickým změnám a přímé 

enzymatické destrukci, jednak poškození nárazově působící silou, resp. poranění 

kloubní chrupavky (Hastings, 2012).  

Poškození chrupavky kolenního kloubu se nejčastěji vyskytuje po zánětech 

kolenních kloubů či po poškození menisků. Je to časté zranění rovněž u sportovců, 
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u starších a hmotnostně těžších sportovců po běhání na tvrdém podkladu. U mladších 

sportovců může docházet k poranění chrupavky při náhlém zvýšení intanzity tréninku 

(Pilný, 2018). Izolované poškození chrupavky znamená buď odloučení tenké vrstvy z 

povrchu kloubní plochy nebo přímo prasknutí chrupavky. Při odloučení vrstvy se pak 

v kloubu pohybuje volné chrupavčité tělísko, které může způsobovat blokaci pohybů, 

a to v případě, kdy se dostanene mezi jednotlivé kloubní plochy. K prasknutí dochází 

obvykle spolu s pohmožděním kolenního kloubu a je často detekováno při 

radiologickém vyšetření. K poškození chrupavky může rovněž dojít v důsledku 

zlomeniny v blízkosti kolenního kloubu (Hastings, 2012). Mezi významné aspekty 

vedoucí k poškození chrupavky patří  přetěžování kolenního kloubu, např. při běhu po 

tvrdém povrchu nebo v důsledku nadváhy. Význam na poškození chrupavky mají 

rovněž deformity kolena, které jsou vrozené, např. u vybočených kolenou. U varózních 

deformit kolena (do tvaru O) je přetěžována vnitřní část kolenního kloubu. Naopak u 

valgózních deformit (do tvaru X) je přetěžována jeho zevní strana (Pilný, 2018). 

3.2 Poranění menisků  

V souvislosti se zraněním kolena lze poranění menisků považovat za velmi často 

se vyskytující jev, ke kterému dochází především při sportovních aktivitách, kdy 

dochází k násilné rotaci kolena, jakými jsou např. squash, snowboarding nebo lyžování 

(Honová, 2018).  

Při poranění menisků se objevuje prudká bolest, popřípadě slyšitelné lupnutí.  

Následně dochází k edému kolenního kloubu, když se synoviální tekutina dostane do 

kloubní dutiny, dochází ke vzniku tzv. výpotku. Rovněž se objevuje bolest při ohnutém 

koleni, a to pod  čéškou, např. při dřepování, jízdě na kole i v případě delšího sezení 

(Stoller, 2016). 

Léčba poraněného menisku probíhá na základě charakteru jeho poškození. 

U čerstvé trhliny či u jeho odtržení z kloubního pouzdra se obvykle provádí sutura 

menisku. Pokud dojde k odtržení malé části menisku, lze provést parciální 

meniskektomii. Pokud není možné spojení menisku či jeho částečné odstranění, dochází 

k totální meniskektomii, kdy je odstraněn celý meniskus. V důsledku toho ovšem může 

dojít k rozvinutí předčasné artrózy (Schneiderová, 2014). 
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3.3 Poranění vazů 

 

Podle některých studií dochází k poranění vnitřního postranního vazu častěji než k 

poranění zevního postranního vazu.  Rovněž u zkřížených vazů je poranění předního 

zkříženého vazu častější ve srovnání s poraněním zadního zkříženého vazu. Z hlediska 

rozsahu poranění vazu pak lze rozlišit natažení vazu, čili distenzi vazu, částečné 

přetržení vazu, tedy parciální rupturu nebo úplné přetžení vazu, tedy celkovou rupturu 

(Dungl, 2014). 

Velmi častou příčinou poranění předního zkříženého vazu bývá obvykle přímé 

násilí, např. při házené či kopané, nebo nepřímé násilí ve formě  násilné abdukce spolu 

se zevní rotací bérce, např. při hokeji či lyžování. V souvislosti s poraněním předního 

zkříženého vazu se objevuje pocit prasknutí nebo lupnutí následovaný prudkou bolestí 

a omezenou hybností, dále je pak patrný otok kolenního kloubu a krvavý výpotek. 

Následně se obvykle objevuje hypotrofie, případně atrofie m. vastus medialis (Kobrová, 

Válka, 2017). 

Příčina poranění zadního zkříženého vazu je rovněž násilného charakteru. Obvyke 

k němu dochází např. při autonehodách, kdy dochází k násilnému poškození  přední 

strany pokrčeného kolene či při tvrdém doskočení na nataženou nohu s extenzí 

kolenního kloubu. Projevy a způsoby léčby bývají stejné jako u totožného poranění 

předního zkříženého vazu. K poškození postranních vazů obvykle dochází, pokud dojde 

k ataku ze strany (Dungl, 2014; Stoller, 2016). 

Obrázek 7 ilustruje poranění vazů kolena působením přímého násilí ze zevní strany. Při násilí, 

které je mírné, dochází k zranění hluboké porce vnitřního postranního vazu a vnitřního menisku (část 

obrázku a). Při silnějším násilí dojde následně i poranění povrchové porce vnitřního postranního vazu 

(část obrázku a). Pokud má ataka velkou sílu dochází následně i k poranění předního zkříženého vazu 

(část obrázku c). Při značném násilí dochází ke zranění obou zkřížených vazů (část obrázku d) (Dungl, 

2014). 
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Obrázek 7 Poranění vazů kolena působením přímého násilí 

 

Zdroj: Dungl, 2014 

Léčba izolovaných poranění zkřížených vazů  nebo  kombinovaných poranění  

postranních vazů spočívá nejprve v konzervativním postupu. Rekonstrukci předního 

zkříženého vazu lze povést  až následně, obvykle v intervalu za 6 až 12 týdnů  od úrazu, 

kdy dochází ke klidnění poúrazové synovialitidy a obnovení pohybů v kolenním kloubu 

v plném rozsahu. Za nevýhodu operačního zákroku lze považovat relativně dlouhou 

dobu rekonvalensence, kdy je nezbytná pracovní neschopnost a stejně tak intenzivní  

rehabilitace po operaci. Sport na základě individuálního posouzení stavu pacienta, 

obvykle v rozmezí  4 až 9 měsíců od proběhlé operace.  Za výhodu operačního řešení 

lze považovat prevenci dalšího poranění  kloubní chrupavky nebo menisků, které 

by vyplývalo z nestability kolenního kloubu. Při konzervativním léčení izolovaných 

poranění zkřížených vazů je vyžadován po pacientovi klid. Obvykle se zároveň nasazuje 

pevná ortéza, případně sádrová fixace (Dungl, 2014). 

3.4 Poranění šlach  

Ruptura šlachy  čtyřhlavého svalu je relativně vzácné poranění. Většinou dochází 

k poranění šlachy čtyřhlavého svalu přímým nárazem nebo nucenou flexí kolenního 

kloubu v důsledku pádů. Jeho spontánní prasknutí je méně časté. Místo poranění je 

obvykle do 1 až 2 cm od horního konce kolenního kloubu, v místě spojení šlachy s 

kostí. Zranění se projevuje akutní bolestí a neschopností prodloužit koleno. Řešení 

je operačního charakteru (Stoller, 2016). 
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Nadměrné namáhání patelární šlachy, např. při fotbale, cyklistice apod., vede 

k  patelární tendinitidě, spíše známé jako tzv. skokanské koleno (Stoller, 2016). 

„V takto traumatizované oblasti dochází k zánětlivé iritaci, otoku, trofickým změnám 

vaziva, které mohou vyústit až v nekrózu v místě přechodu šlacha - kost.“  (Kobrová, 

Válka,2017, str. 104) 

Obrázek 8 Skokanské koleno 

 

Zdroj: Pastucha, 2014  

3.5 Zlomeniny částí kostí v oblasti kolene 

V oblasti kolena se  zlomeniny projevují silnou bolestivostí  a náhlým výpadkem 

funkce kolenního klobu. U dislokovaných fraktur dochází ke vzniku deformit, stejně tak 

se začíná rychle objevovat edém a někdy i hematom. Obvykle se na poraněnou 

končetinu nelze postavit. Mezi zlomeniny v oblasti kolene lze řadit zlomeniny pately, 

zlomeniny distálního femuru, zlomeniny proximální tibie, včetně odlomení 

interkondylickě eminence (Pastucha, 2014). 

Nejčastější zlomenou kostí v oblasti kolena je patela. Stejně tak ovšem může dojít 

k zlomení konce stehenní kosti či holenní kosti právě v oblasti kolem kolene. Mnoho 

zlomenin kolem kolena je způsobeno traumaty, jako jsou pády z výšek či kolize 

motorových vozidel (Stoller, 2016). 

Zlomenina pately tvoří asi 1% ze všech zlomenin, u mužů je její výskyt dvakrát 

vyšší než u žen, obvykle se úrazy stávají mezi 20. a 50. rokem života (Žvák,2006). 
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Ke zlomení pately dochází obvykle pádem na kolenní kloub, který je ve flexi. Jedná se 

většinou o zlomeniny přímé. Okrajové avulzivní zlomeniny při luxaci čéšky představují 

méně častou variantu. Kolenní kloub je  při zlomenině čéšky obvykle bolestivý a oteklý, 

jeho hybnost je omezena a objevuje se hematom. Možné komplikace po chirurgické 

rekonstrukci zlomené pately představují ztráta fixace a redukce, které jsou častější u 

složitých zlomenin, u nekompatibilních pacientů a při příliš agresivní terapii. Relativně 

časté komplikace po zlomení patelly představují artrofibrosu a možné omezení rozsahu 

pohybu kolena. K těmto komplikacím dochází častěji u těžce rozdrcených zlomenin a 

zlomenin vyžadujících prodlouženou imobilizaci. Avšak většina pacientů může být 

léčena intenzivní a dlouhodobou fyzikální terapií (Wiss, 2006). 

„Zlomeniny distálního femuru jsou relativně vzácné, tvoří asi 7% všech zlomenin 

femuru. Častá jsou přidružená poranění, zejména u vysokoenergetických úrazů (krček 

femuru, diafýza femuru, acetabulum). Síly působící na kolenní kloub a vedoucí 

ke zlomenině distálního femuru mohou asi v 1/5 případů vyústit v poranění „měkkého" 

kolena nebo zlomeninu tibiálního plata.“ (Žvák, 2006, str. 151) 

Ke zlomeninám distálního femuru obvykle dochází při nárazu na flektované 

koleno či v případě pádů z výšky. Čéška v daném případě představuje klín, který 

se vrazí mezi dvě kondyly stehenní kosti. Příkladem zranění distálního úseku femuru je 

tzv. dashboard injury  při frontálním střetu  u dopravních nehod. Nárazem kolenního 

kloubu do přístrojové desky dojde obvykle k přímému zranění distálního femuru, ale 

rovněž může dojít i k vykloubení caput femoris a ve většině případů i k roztrhání vazů a 

pouzdra kolenního kloubu (Hirt, 2015). U zlomeného distálního femuru  lze pozorovat 

bolestivost, edém a hematom v postižené oblasti, deformitu. Terapie má operační 

charakter (Stoller, 2016). 

„Zlomeniny proximální tibie tvoří asi 1 % všech zlomenin. Pouze 3 % těchto 

poranění jsou otevřená. Mírně převažují muži, průměrný věk poraněných se pohybuje 

kolem 50 let. Jedna čtvrtina pacientů je starších 65 let. Zlomeniny proximální tibie 

jsou velmi často spojeny s poraněním vazivového aparátu kolenního kloubu, především 

laterálního menisku a vnitřního postranního vazu. Vzácně bývá postižen n. peroneus 

communis nebo a. poplitea.“(Dungl, 2014, str. 1100) 

Ke zlomeninám proximální tibie dochází obvykle vinou vertikálního pádu z výšky 

nebo přímým násilím na kolenní kloub, jako jsou dopravní úrazy. Rozhodnutí o 
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léčebném postupu závisí na typu nitrokloubní zlomeniny proximální tibie (Paša, 2015). 

Kolenní kloub je  při zloměnině proximální tibie obvykle bolestivý a oteklý, jeho 

hybnost je omezena a objevuje se hematom a náplň kolenního kloubu. Ke  

konzervativní léčbe se přistupuje u nedislokovaných či minimálně dislokovaných 

fraktur do 3mm, případně  u starších pacientů, kdy jim není doporučena operace 

vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Konzervativně se léčí poranění pomocí ortézy či 

sádry, kterou má pacient po obvyklou dobu 4 až 6 týdnů a následnou rehabilitací. Pokud 

je vhodná operace, ovlivňuje ji stav měkkých tkání (Dungl, 2014). „V případě 

závažnějšího poškození měkkých tkání nebo u polytraumatizovaných pacientů lze jako 

primární ošetření provést přemosfujíci zevní fixaci. Nesmíme přitom kompromitovat 

oblast budoucího operačního přístupu. K definitivnímu ošetření vnitřní fixací lze 

přistoupit až po zklidnění kožního krytu. Metodou volby je repozice a vnitřní fixace. O 

postupu se rozhodujeme podle typu zlomeniny, kvality kosti a dislokace úlomků. U 

některých unikondylárních zlomenin lze repozici provést zavřeně za kontroly RTG 

zesilovačem nebo artroskopicky a fixaci následné perkutánné tahovými šrouby.“ 

(Dungl, 2014). 

3.6 Zánět v oblasti kolenního kloubu 

Zánět kolenního kloubu může mít mnoho příčin, včetně zranění, artritidy, infekce, 

dny a bursitidy. Projevem bursitidy je otok kolenního kloubu, omezení pohybu 

kolenního kloubu a možná bolestivost. Klinicky nejznámější burzitidy v oblasti kolena 

jsou prepatelární burzitida a infrapatelární burzitida (Pastucha, 2014; Stoller, 2016).   

„Bursitis, zánět tíhových váčků, se projevuje místním zduřením, zarudnutím 

a zejména velkou citlivostí a bolestí s omezením pohybu. Záleží jistě na původu 

burzitidy. Traumatická bývá i bez léčby jen krátce trvající. Může ale trvat i déle, pokud 

je komplikována infekcí. Dlouho trvající a neléčená burzitida může být navíc 

komplikována bakteriální infekcí. Kromě velké bolesti je nápadná lokální teplota, 

odpovídající stupni a trvání zánětu, se silným omezením pohybu.“ 

(Vachtenheim,2012,str. 21) 

Prepatelární i infrapatelární zánět tíhového váčku je obvykle traumatického 

původu. Stejně tak bývají tyto záněty často infekční pro okolí burzy v blízkosti 
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kolenního kloubu. Jejich pukce je obvykle nezbytná. Pokud je přítomen infekt, podávají 

se rovněž antibiotika (Stoller, 2016). U prepatelární burzitidy kolena dochází často 

k velkému omezení chůze. Pacienti bývají někdy i odkázáni na blízké osoby, či na 

podpůrné prostředky, které jim v chůzi pomájí (Vachtenheim, 2012). „Pacient, který 

pracuje na kolenou a naklání se dopředu, např. pokladači koberců, mohou trpět 

prepatelární burzitidou. Infrapatelární burzitida se objevuje u těch, kteří klečí, ale sedí 

vzadu na patách (např. vikáři při modlitbách - odtud název - clergymen knee).“ 

(Raftery, 2010, str. 284) 
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4  Sumarizace zjištěných poznatků 

 

Koleno představuje největší a nejsložitější kloub v lidském těle, ale je také 

jedním z nejpoužívanějších kloubů vůbec. Vzhledem k tomu lze zranění kolena 

považovat za velmi častý problém, který ročně trápí několik milionů pacientů na světě. 

Zastánci Darwina jsou toho názoru, že kolenní kloub nemá stoprocentně ideální 

anatomické předpoklady k bipediální chůzi, která je považována za významný evoluční 

posun ve vývoji lidstva.  

Stavba kolenního kloubu člověka se evolučním vývojem přizpůsobila 

zpřímennému držení těla a chůzi po nohách, což ovlivnilo především dynamiku 

pohybového aparátu. Při srovnávání člověka a jeho domnělých předků z hlediska 

evolučního vývoje jsou jako model obvykle vybráni šimpanzi. A to vzhedem k tomu, že 

velcí lidoopi, jako jsou šimpanzi, bonobové, gorily a orangutani jsou považováni 

za naše nejbližší příbuzné. Přes mnoho podobností existují mezi opicemi a lidmi 

významné rozdíly, a to i u zatěžování kolenního kloubu.  Naproti tomu, i přes jisté 

rozdíly, je základní tvar kolenního kloubu  u lidí a šimpanzů velmi podobný. Avšak 

šimpanzi prakticky netrpí poraněními kolenních kloubů, která jsou pro člověka typická.  

Pozice končetin člověka během fáze postoje, při chůzi i při běhu je ve srovnání 

se šimpanzem odlišná. Šimpanzi dosahují chůze po dvou udržováním kolena dopředu 

od kyčle během fáze postoje, kdy je těžiště těla umístěno před boky. Proto je bipedální 

chůze šimpanzů často popisována jako chůze s ohnutým kolenem, kdy se  jejich koleno 

svažuje od kyčle dopředu přibližně v úhlu 70° k horizontále. Postoj šimpanze na dvou 

končetinách je pak mnohem vzpřímenější než při jeho chůzi po čtyřech. Šimpanzi však 

bipedální chůzi používají k překonávání kratších vzdáleností, neboť na delší vzdálenosti 

jejich anatomie nezajišťuje dostatečnou stabilitu. Naproti tomu u kráčejících lidí je úhel 

kolena ve střední poloze přibližně 170°( D'Août et al., 2002). V tomto uspořádání je 

kolenní kloub mnohem stabilnější, zároveň však působí na kolenní kloub mnohem větší 

síly. Lidé jsou tak náchylnější ke zraněním kolena díky jejich anatomickým dispozicím. 

Mezi nejčastější problémy pak u lidí patří fraktury, poranění zkřížených vazů či 

poranění menisků. 

Problémy s koleny u lidí lze obecně rozdělit do dvou skupin, na mechanické 
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obtíže a zánětlivé obtíže. Zánětlivé problémy v oblasti kolenního kloubu jsou relativ ně 

méně časté. Mechanické obtíže jsou častější a mají souvislost se stavbou kolenního 

kloubu člověka. Dochází k nim obvykle následkem zranění, často přímým úderem na 

kolenní kloub, při kterém dochází k poškození struktur kolene, nebo v důsledku 

rychlého pohybu či působení síly, které je mimo obvyklý anatomicky stanovený rozsah 

pohybu kolenního kloubu. Nejčastěji k mechanickým poraněním kolenního kloubu 

dochází u kontaktních sportů, jakým jsou například fotbal či házená. Z anatomického 

hlediska není kolenní kloub obvykle schopen vydržet násilné poškození, při kterém pak 

dochází k porušení jeho struktur. Kolenní kloub tedy vývojově neodpovídá nárokům 

moderního člověka, který ho zatěžuje nadměrně, a to jak sportovními výkony, tak např. 

vlivem hmotnosti těla na kolenní kloub následkem obezity. K tomuto přetěžování u 

lidoopů nedochází, neboť jejich pohybové stereotypy kopírují anatomické uspořádání 

kolenního kloubu. K poranění kloubů u lidoopů dochází výlučně při pádech a úrazech, 

nikoliv při dlouhodobém přetížení. Sedavý způsob života lidí pak má za následek 

oslabení podpůrného svalového systému, který je klíčový pro správné držení těla. Pokud 

pak v tomto nastavení dojde k nárazové sportovní aktivitě či pádu, může snáze dojít 

k poškození struktur kolenního kloubu, Dalším nesporným faktem je častá porucha 

koordinace pohybu u mladších sportovců, kdy je kolenní kloub opět zatížen 

nerovnoměrně a může dojít k jeno přetížení či poranění. Nesprávné zatěžování 

kolenního kloubu, které je v rozporu s přirozeným stavem, rovněž vede 

k nepřiměřenému zatížení kolenního kloubu a možným potížím. Z mého pohledu na 

základě studia odborné literatury a zdrojů zabývajících se evolucí se přikláním k 

tvrzení, že kolenní kloub s jeho anatomií a biomechanikou není u současného Homo 

sapiens uzpůsoben k zátěži, kterou na něj člověk nakládá, neboť při bipedálním způsobu 

lokomoce je kolenní kloub vystaven výrazně vyššímu riziku poranění a to zejména při 

sportovních aktivitách. 
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