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Abstrakt 

 

Název:       Rekondiční program po zranění ACL v alpském lyžování. 

 

Cíle:  Hlavním cílem mé práce bylo popsat obecný postup v rehabilitačním a rekondičním 

programu po zranění předního zkříženého vazu, který vznikl následkem pádu 

v alpském lyžování. 

 

Metody:  Práce je psaná formou literární rešerše. Čerpala jsem z dostupných knih o alpském 

lyžování, fyziologických a anatomických učebnic, zde jsem vyhledávala termíny 

jako sportovní zranění, mechanismy poranění ve sportu, přední zkřížený vaz, 

rehabilitační program, rekondiční program.      

 

 

Výsledky: Soubor cviků po operaci ACL pro alpského lyžaře. Výsledkem je program, který 

jsem sestavila. Byl diskutován s fyzioterapeuty a kondičními trenéry působící ve 

sportu a alpském lyžování. Práce slouží jako obecný rehabilitační a rekondiční 

návod po operaci předního zkříženého vazu. Jsou zde rozebírána jednotlivá období 

návratu s postupným zatěžováním operované končetiny. Soubor je navrhnut pro 

profesionálního lyžaře, který má závodníkovi pomoci s návratem do závodní 

činnosti. 

 

 

Klíčová slova: alpské lyžování, ACL, zranění, rehabilitace, rekondice 

  



 

Abstract 

 

Title:          Reconditioning program after ACL injury in alpine skiing. 

 

Objectives: The main goal of my work is to describe the general procedure in the rehabilitation 

and reconditioning program after an injury to the anterior cruciate ligament, which 

was caused by fall in alpine skiing. 

 

Methods:  The work is written in the form of literary research. I drew from available books 

on alpine skiing, physiological and anatomical textbooks. I searched for terms 

such as sports injuries, mechanisms of injuries in sports, anterior cruciate 

ligament, rehabilitation program, reconditioning program. 

 

 

Results:     A set of post ACL surgery excersises for alpine shiers. The result is a program that 

I compiled. It has been discussed and approved by the physiotherapists and fitness 

trainers working in sports and alpine skiing.  My work serves as a general 

rehabilitation and reconditioning instruction after anterior cruciate ligament 

surgery. Individual periods of return with gradual loading of the operated limb are 

discussed.  The set of exercises is designed for a professional skier to help him 

return to racing. 

 

 

Keywords: alpine skiing, ACL, injury, rehabilitation, reconditioning 
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Seznam zkratek 

ACL – arterior cruciate ligament 

PCL – posterior cruciate ligament 

RD – reprezentační družstvo (A,B, J= junioři) 

SG – superobří slalom 

GS – obří slalom 

SL – slalom 

CNS – centrální nervová soustava 

SMS – senzomotorická stimulace  

m. - musculus 

lig. - ligament  
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1. Úvod 

Bakalářská práce se věnuje nejčastějšímu zranění v oblasti alpského lyžování. Toto téma jsem 

si vybrala hlavně z důvodu, že se v závodním lyžování pohybuji skoro 15let. Téma poškození 

zkřížených vazů, je čím dál tím častější. Nároky na rychlost, tělesnou sílu hlavně v oblasti 

dolních končetin a kvantitu tréninku se každým rokem zvyšují. Momentálně se pohybujeme 

v době, kdy je „téměř“ výjimkou, že má závodník obě kolena v pořádku.  

Často problémy začnou již v období před dokončením růstu. Nespočet mých lyžařských kolegů 

si koleno poškodili již ve věku žáků (momentálně ročník narození 2007-2004), někdy i 

přípravky (ročník narození 2007 a mladší). Pokud se s takhle závažným zraněním potýká 

závodník již ve 12 letech nemá moc slibné vyhlídky ve své budoucí lyžařské kariéře. Už jen 

z důvodu, že dítě není vyvinuté a stále roste, doktor do doby, kdy jeho růst není dokončen, 

malého závodníka neodoperuje. Nastává tedy dlouhá časová prodleva, většinou i stagnace 

rozvoje. Pokud chce závodník i nadále zůstat u lyžování, koleno musí zaléčit za podpory lékaře 

a fyzioterapeuta konzervativně a zřetelně posílit svaly v okolí kolenního kloubu. V době, kdy 

doktor uzná, že růst je dokončen jde na operaci. Někteří závodníci jezdí s utrženým vazem třeba 

až dva roky, a i když byli před úrazem výborní (samozřejmě se stále bavíme pouze o dětské 

kategorii), tak po dobu, kdy věděli, že jejich koleno není v pořádku se jim nedařilo. 

Celý proces po operaci je velmi důležitý a je nutné mu dávat dostatečnou váhu. Pokud období 

zanedbám rekonvalescence může trvat až jednou tak dlouho. Nebo se ho naopak snaží urychlit, 

to může vést i k obnovení zranění a neschopnosti závodit až další rok. Zároveň se koleno již 

nikdy nemusí dostat do kondice v jakém bylo před zraněním.  

Každý jedinec je individuální, proto neexistuje jeden vhodný návod, jak při navrácení k závodní 

činnosti postupovat. Je zde mnoho faktorů, ke kterým je potřeba přihlížet –mohou zde být 

přidružená zranění, individuální hojivost jedince, druh štěpu, který byl použitý při operaci atd. 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zpracovat obecný návod, jak postupovat 

v rehabilitačním a rekondičním procesu po operaci ACL, aby se závodník mohl zase co 

nejrychleji postavit na lyže a pokračovat v závodění. 
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2. Teoretická část 

2.1. Alpské lyžování 

V alpském lyžování máme čtyři disciplíny. Dvě technické a dvě rychlostní. Navzájem se 

liší umístěním branek, poloměry zatáček, rychlostí jízdy a délkou tratě. Rychlostní 

disciplíny sjezd, který trvá 2-3 minuty a superobří slalom s více brankami, trvající zhruba 

1-2 minuty charakterizují skoky a vysoká rychlost jízdy až okolo 130km/h. Technické 

disciplíny slalom a obří slalom jsou výrazně pomalejší. Slalom jede závodník okolo 45-60s, 

obří slalom okolo 60-90s (White, Johnson, 1993). Alpské lyžování je charakterizováno jako 

vysoce intenzivní pohybová aktivita, která má trvání okolo 90-120s. Vyžaduje fáze 

excentrických, koncentrických a izometrických svalových kontrakcí (Ferguson, 2010). 

Technickým disciplínám se jako rozhodující kondiční předpoklady pro vykonání náležitého 

sportovního výkonu přisuzuje anaerobní kapacita a svalová síla. U rychlostních disciplín 

pak i aerobní kapacita (Neumayr et al., 2003). Alpské lyžování patří do sportů s vysoce 

proměnlivými podmínkami. Faktory ovlivňující výkon se prolínají v kombinaci 

s pohybovými strukturami sjezdaře, dynamikou, rychlostí reakce na volní podněty a 

vysokou úrovní nervosvalové koordinace (Heller, 2018) 

2.1.1. Předpoklady pro alpské lyžování 

U zranění se často udává jako důvod přetrénovanost, či únava. Únava téměř vždy 

znamená ovlivnění techniky provedení pohybu, oddálit její nástup lze zlepšenou 

kondicí. U alpského lyžování patří únava k těm nejrizikovějším faktorům. Proto jako 

v každém sportu je zde extrémně důležitá fyzická kondice.  

Z pohledu energetického hlediska převažuje u alpského lyžování anaerobní způsob 

energetického krytí. V každé disciplíně je zastoupení anaerobního a aerobního krytí 

rozdílné. Jednotlivě - ve slalomu se udává 90% anaerobní a 10% aerobní úhrady 

v obřím slalomu 60% anaerobní a 40% aerobní. V rychlostních disciplínách je to pak 

přibližně 50% anaerobní a 50% aerobní úhrady (Veicsteinas et el., 1984). Celkový 

energetický výdej pak u slalomářů v průběhu dosahuje 100-150kJ.min-1, intenzita 

metabolismu dosahuje hodnot 3000-4000% náležitého bazálního metabolismu, 

v obřím slalomu se hodnoty pohybují okolo 150-250kJ.min-1 a intenzita metabolismu 

dosahuje 2000-3000% náležitého bazálního metabolismu. Z hlediska funkčních nároků 
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pracují alpští lyžaři na úrovni 200% ve slalomu a 160% v obřím slalomu své maximální 

spotřeby kyslíku - VO2max (Veicsteinas et al., 1984). Díky relativně stálé vysoké 

srdeční frekvenci představuje alpské lyžování zátěž jak fyzickou, tak emoční. Výkon 

dále ovlivňují sněhové a povětrnostní podmínky, výšková hypoxie a chlad 

v nadmořské výšce (Heller, 2018). 

Závodní lyžování vyžaduje poměrně široký komplex fyzických a technických 

předpokladů. Průměrné faktory determinující úspěšný výkon jsou  u mužů věk 27-

28let, u žen 25let, tělesná výška 181cm a váha 87kg u mužů. U žen se průměrné 

hodnoty pohybují – tělesná výška 166cm a váha 65kg (Neymar et al., 2003). V anketě, 

která je součást praktické části práce, budeme zjišťovat průměrnou výšku a váhu České 

reprezentace v alpském lyžování. Výsledky poté porovnáme s průměry podle studie 

Neymara et al., 2003. 

U alpských lyžařů jsou kladeny vysoké nároky na anaerobní i aerobní tvorbu energie, 

silovou vytrvalost a rychlostní sílu dolních končetin. Dále se kladou velké nároky na 

koordinaci, udržení rovnováhy, rychlost reakce, obratnost, pozornost a další faktory 

psychomotorické povahy (Karlsonn, 2005). 

Lze říci, že ve všech disciplínách převažují nároky na anaerobní energetické krytí, 

specifický význam se ale přikládá i aerobní vytrvalosti lyžařů. Mnohé studie popisují 

vliv aerobní vytrvalosti na zotavení mezi jednotlivými jízdami a k udržení výkonnosti 

při dlouhém tréninku na sněhu a závodnímu období (Neumayr et al., 2003, Turnbull et 

al., 2008) Impellizzeri et al. (2009) ve své studii uvádí, že u alpských lyžařů má 

VO2max hodnoty v průměru 55-56ml.kg-1.min-1.  

2.1.2. Svalová síla  

Za nejdůležitější faktor se v alpském lyžování udává síla a je rozhodující pohybovou 

schopností sjezdaře. Síla v obecném znění je schopnost člověka působit proti vnějšímu 

odporu (Brody, 1990). Síla patří mezi nejdůležitější pohybové vlastnosti a je také 

základem všech pohybových schopností. Fyziologickým základem síly je napětí, které 

vyvinou svaly v průběhu svalového vztahu. Velikost síly je dána fyziologicky a závisí 

na převažující kontrakci svalu (Brody, 1990).  
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Při měření zátěže byla ve vrcholovém lyžování naměřena hodnota síly působící na 

dolní končetiny až 800kg. Při takové síle je pevnost a dostatečná opora celého těla 

stejně důležitá jako síla dolních končetin. S vývojem lyžařského sportu se čím dál víc 

lyžování přibližuje atletickým silovým sportům. V letech 2000/2001 testovala lyžařská 

federace FIS sílu u vrcholových sjezdařů. Zjistilo se, že síla dosahuje až o 20% vyšších 

hodnot než v období před 12 lety, kdy byla dělaná poslední studie vztahující se k síle. 

Přírůst síly byl způsoben zároveň větším objemem svalové hmoty, kdy se v prvé řadě 

zvýšil silový trénink dolních končetin (Rieder, Fiala, 2006). 

Pro zvládnutí celkového vysokého zatížení v alpském lyžování jsou fyziologické 

předpoklady velmi důležitým faktorem. Dobrá fyzická kondice a technická 

připravenost zajistí správný a přesný průběh pohybu, doprovázené jistotou 

prováděného pohybu. Získáním jistoty se sníží počet situací, které nejsme schopni 

kontrolovat a tím i riziko úrazu. Technika každého lyžaře je individuální a vychází ze 

základního lyžařského postoje. 

2.1.3. Lyžařský postoj 

Podle Jireše a spol. (2016) je ideální takový postoj, který bude nejlepší pro aktuální 

situaci. Situaci vyhodnocujeme na základě stavu sněhu, naší rychlosti a sněhových 

podmínek. Lyžař musí zvládat mnoho stylů jízdy. V závodě se může podložka se 

sklonem měnit a poté je třeba například v půlce trati techniku jízdy přehodnotit.  

Na strmějším kopci se využívá takzvaná technika cross – over, kdy lyžař svoje tělo za 

pomocí kolenních kloubů a pohybu pánve mezi oblouky zvedá směrem nahoru a 

dopředu. Páka, kterou potřebujeme na strmém kopci pro další oblouk je tím pádem 

vyšší a může se lyžím předat větší impuls. Naproti tomu na mírnějších kopcích a 

rovinkách uplatňujeme styl, kterému se říká cross – under. Kolenní klouby necháváme 

pokrčené, tělo je v sníženém postoji, a nohy pod sebou podtahujeme a nasměrujeme do 

dalšího oblouku. Na začátku každého oblouku bychom se měli dostat výrazně dopředu 

celým naším tělem. Dále se postoj mění v závislosti na proporcích lyžaře a opět stavu 

sněhové podložky. (Jireš, 2016). 
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2.1.4. Nejvíce zatěžované svaly ve sjezdovém lyžování 

Sjezdové lyžování vyžaduje velkou sílu zejména v oblasti dolních končetin, břišního a 

zádového svalstva a svalstva paží a pletence ramenního (Broody, 1990). Podle 

Bernacikové (2010) pracují izometricky především extenzory kyčelních kloubů. 

V konkrétních příkladech m. glutaeus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus a m. quadriceps femoris. V zátěži jsou taktéž svaly bérce -  tibialis 

anterior a m. triceps surae. Na aerodynamickém postoji se podílí svaly zad.  

Vlivem vysoké zátěže na svalové struktury dochází k lokálnímu přetěžování svalových 

partií. Vznikat mohou také funkční poruchy pohybové soustavy (Kolář, 2009). Mezi 

nejčastější poruchy pohybové soustavy pak patří svalové dysbalance, vadné držení těla, 

poruchy hybných stereotypů a kloubní pohyblivosti (Čermák, 2000). 

 

 

 
Obrázek 1 Nejvíce zatěžované svaly v alpském lyžování - sjezd (Bernaciková, 2010) 
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Obrázek 2 Nejvíce zatěžované svaly v alpském lyžování - slalom (Bernaciková, 2010) 

 

Nezbytností jsou pro alpské lyžování silné hamstringy. Ty mají roli při ohýbání kolene a 

chrání zkřížené vazy, kdy ruptura ACL je nejčastějším úrazem v alpském lyžování 

(Liebman, 2015). Hamstringy na rozdíl od m. quadriceps femoris bývají oslabené a 

zapomíná se na jejich dostatečné posílení. 

Silové schopnosti na vysoké úrovni, které k alpskému lyžování potřebujeme úzce souvisí 

se silami, které jsou na lyžaře vyvíjeny za jízdy. Jednotlivé síly, si pro lepší představu 

rozebereme v další kapitole.  
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2.2. Síly působící v alpském lyžování 

2.2.1. Vnější síly 

Fg – tíhová síla, působící v těžišti těla 

Fs – reakční síla, působí kolmo k podložce v důsledku tíhové síly 

Fp – pohybová síla, výsledná síla Fg + Fs, na rovině Fp = 0 

Fo – odstředivá síla, která lyžaře v důsledku změny směru tlačí/ táhne ven z oblouku 

FT – třecí síla, odpor sněhu 

Fao – odpor vzduchu 

R – výsledná síla (výslednice Fg a Fo 

2.2.2. Vnitřní síly 

Vnitřní síly působí vzájemně mezi jednotlivými segmenty těla a vznikají kontrakcí svalů 

(Jireš a spol., 2016). Tento proces řídí CNS (Jelen a spol., 2001). Vnitřní svalové síly 

umožňují provádět vzájemný pohyb jednotlivých segmentů. Každá akční síla vytváří 

sílu reakční, stejné velikosti ale opačného směru. V důsledku tohoto pravidla dochází 

ke svalovému přenosu a zároveň se vyvolává řetězec reakčních sil na jednotlivých 

segmentech těla. Výsledná reakční síla ovlivňuje pohyb těžiště (např. při odrazu 

lyžařskými holemi směrem vzad, se lyžař začne pohybovat po svahu vpřed). Kromě 

svalových sil lze pozorovat i elastické síly, které vznikají vlivem nahromaděné energie 

– při ohybu kostí, šlach a vazů. Zmíněné síly jsou vysoké a zároveň působí, díky 

Obrázek 3 Síly působící na lyžaře v oblouku (upraveno podle 

Jireše, 2016) 
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zkracování lyží, po velmi malých drahách. Znalost těchto sil je důležitá hlavně v oblasti 

bezpečnosti např. nastavení hodnoty síly bezpečnostního vázání (Jelen a spol., 2001). 

2.2.3. Síly působící v oblouku 

Síly působící na lyžaře v oblouku a jejich souvislosti jsou komplexnější v důsledku 

změny směru (odklon od spádnice) a nárůstu rychlosti v průběhu oblouku se síly mění 

významně. Nejdůležitější síla, je síla odstředivá, která drží lyžaře v náklonu, když je na 

hranách (Jireš a spol., 2016). Na začátku jízdy je důležité, aby závodník získal potřebnou 

rychlost. Při rozjezdu nám pomáhají dvě síly pohybová a třecí síla. Pohybová síla táhne 

lyžaře směrem z kopce a třecí síla, která vzniká mezi lyží a podložkou umožňuje lyžaři, 

aby se mohl plynule pohybovat. Když má lyžař rychlost, začíná se pomocí kotníků 

naklánět do oblouku. Při náklonu působí odstředivá síla. Kdyby na lyžaře síla 

nepůsobila, při každém pokusu o náklon by spadl. Odstředivá síla vychází z těžiště 

lyžaře, stejně jako síla tíhová. Při náklonu se těžiště nachází mezi oblastí pánve a bederní 

páteře. Tíhovou sílu společně se sílou pohybovou vnímá lyžař jako odpor, který působí 

proti. Pohybová síla působí v oblouku ze spodní strany na lyže závodníka. Při větších 

rychlostech např. při najíždění ze strmé na rovinatou pasáž vzniká díky této síle 

přetížení, které závodníka tlačí dozadu na paty lyží. Pokud se závodník nechá zatlačit 

silou vzad, veškeré síly vstřebává jeho bederní a křížová páteř společně s pánví, to se 

pak přenáší na kolena a kotníky (Jireš a spol., 2016).  

Síly působící v alpském lyžování nemají pouze pozitivní a přínosný vliv na výkon. Jsou 

zde i vlivy negativní, které se ještě násobí pokud se dostane lyžař do nekontrolovatelné 

situace – komprese, nezvládnutý skok, málo zatížená spodní lyže. Všechny tyto situace 

pak vedou k pádu. V nekontrolovatelných situacích by měla pomoci technika, nejvíce 

pak bezpečnostní vázaní, které se seřizuje podle proporcí a výkonnosti. V posledních 

letech se v rychlostních disciplínách také začal využívat speciální airbag, který se 

aktivuje při pádu a chrání závodníka v okolí páteře. V alpském lyžování jsou díky 

vysoké rychlosti a zmiňovaných silách, které vytváří ve spojení s lyží páky, nejvíce 

zranitelné dolní končetiny – kolenní klouby, kotníky. Náchylné jsou především měkké 

struktury (vazy, menisky, chrupavky), ale zároveň i pevné části končetin (kosti, svaly). 

2.3. Zdravotní rizika v alpském lyžování 

Alpské lyžování se řadí do skupiny extrémních sportů. Závodní tratě jsou velmi prudké, 

zároveň se preparují a závodníci mnohdy dosahují rychlosti až 130km/h. Lze dohledat 
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studii, kde Koehle (2002) uvádí, že vývojem lyžařské výstroje a technologií se mění i 

charakteristika možného zranění. Poranění na periferii dolních končetin už nejsou tak časté, 

zatímco daleko frekventovanější úrazy jsou nyní v oblasti měkkého kolene a horních 

končetinách. Zlepšení čísel u poraněních dolních končetin má za následek vylepšení 

technologie již zmiňovaného bezpečnostního vázání (Koehle, 2002). I tak za úrazy kolen 

mohou bezpečnostní vázání až v 50% případů (Koehle, 2002). 

V alpském lyžování hrají také velkou roli vlivy vnějšího prostředí – vítr, tlak, zhoršená 

viditelnost atd. Nízká teplota v kombinaci se silným větrem a rychlou jízdou lyžaře způsobí 

extrémní zimu. Pro upřesnění už při -100C a větru okolo 40km/h se lyžař musí vypořádat 

při jízdě s pocitovou teplotou okolo -310C (Havlíčková, 1993).   

Dalšími zdravotními riziky mohou být funkční poruchy pohybového ústrojí. Ty jsou 

většinou zapříčiněny nesprávnou skladbou tréninku. Zejména při přetěžování, 

nedostatečným kompenzačním cvičením či zanedbanou relaxací vzniká řada dysbalancí, 

jako je nesprávné držení těla, nebo výrazné stranové asymetrie.  

Při vykonávání sportovního výkonu dochází ke změnám, které se projevují v ovlivnění 

cévního zásobení svalu, snížení svalové pružnosti, nekoordinovaném/nepřiměřeném 

pohybu nebo úplnému selhání funkce svalu. Také dochází ke zpomalení látkové výměny, 

která vede k výskytu bolesti ve svalu. Bolest může charakterizovat lokální únavu svalu, lze 

pozorovat zhoršení techniky, soustředění a v horším případě může být příčinou natažení 

svalu, natržení svalu, nebo svalové křeče (Honsová, 2011).  

Proti možným úrazům a zraněním je vždy třeba působit preventivními opatřeními. Zranění 

v mladém věku se často stává významným rizikovým faktorem nového zranění. Opakované 

poranění kolene je hlavním rizikovým faktorem vzniku osteroartrózy. Je známo, že dobrá 

technická úroveň, hbitost a celková fyzická zdatnost jsou důležitými faktory v prevenci 

proti zranění (Ružič, 2011). 

2.3.1. Úrazy v alpském lyžování 

Florens (2009) vypracovával studii na téma zranění world-cupových závodníků ve 

sjezdovém lyžování. Jedná se o jednu z mála rozsáhlých studií v tomto oboru. Zjistilo 

se, že u elitních lyžařů hrozí riziko poranění až dvakrát vyšší než u rekreačního lyžaře. 

Studie ukazuje, že 58% zranění se nachází právě na dolních končetinách a nejčastěji je 

poraněn kolenní kloub – 68%. U 55% se jedná o zranění velmi vážné, kdy je absence 

v tréninkovém procesu větší, než 28 dní. Hodnoty jsou absolutní, bez rozdílu pohlaví, 
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či věku. Druhým nejčastějším zraněním na dolní končetině je poranění kotníku – až 

31,8%. Na druhém místě se obecně umístila hlava a páteř. U páteře pak zejména oblast 

bederní. Dále horní končetina (Florenes, 2009-2012). U horní končetiny je nejčastějším 

zraněním poranění palce, kdy dochází k poranění ulnárního kolaterálního vazu. U 

ramenního kloubu se zranění pohybují okolo 11%.  

Florenes (2009) určil jako nejčastější zranění poranění vazů a kostí. Westin (2012) ve 

své studii uvádí, že poranění vazů a kostí tvoři až dvě třetiny všech úrazů. Toto tvrzení 

platí jak pro závodní, tak pro rekreační lyžaře (Westin, 2012). 

Obecně u vazů se z 44% jednalo o poranění ACL. Jako druhé nejčastější zranění se pak 

uvádí otřesy mozku (Florenes, 2009). 

Vyšší četnost poranění se s rostoucí rychlostí vyskytuje v mužské kategorii. Jako 

nejnebezpečnější disciplínu Florenes stanovil tu nejrychlejší, tedy sjezd dále SG, GS a 

SL (Florenes, 2009).  

2.3.2. Mechanismy úrazů 

Z obecného hlediska lze v alpském lyžování určit až 5 mechanismů úrazu. Za nejčastější 

jednoznačně považujme pád. 

Výčet mechanismů úrazu: 

- Pád 

- Střet s jiným lyžařem 

- Střet s neživou překážkou 

- Selhání sportovního materiálu 

- Jiný mechanismus úrazu 

Podle Hastingse (1979) rozdělujeme poranění kolenního kloubu podle mechanismu 

úrazu na: 

Mediální nestability 

Vznikají násilnou abdukcí a zevní rotací bérce působením přímého násilí na 

kloub ze zevní strany. Dochází k poškození vnitřního postranního vazu, 

kloubního pouzdra a menisků. Patří mezi nejčastější nestability (Dungl, 2005) 
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Laterální nestability 

Méně časté než mediální nestability. Vznikají násilnou addukcí a rotací bérce 

nebo působením přímého násilí na kloub z vnitřní strany. Jako první se poškodí 

zevní postranní vaz, kloubní pouzdro a menisky (Dungl, 2005). 

Hyperextenzní nestability 

Vzácná, zato ale závažná poranění. Vznikají násilnou hyperextenzí. Podle stupně 

násilí se vyskytují kombinovaná poranění (Dungl, 2005). 

Izolované léze zkříženého vazu (ACL,PCL) 

Podle Dungla (2014) vzniká poranění vazivového aparátu nepřímým (častěji), nebo 

přímým mechanismem. Obecně v 70% případů jde právě o sportovní úrazy. Poškozen 

bývá nejčastěji vazivový aparát (vazy zkřížené, postranní vazy, kloubní pouzdro), 

menisky a někdy i kloubní plochy. Hlavní příčinou poranění je nastupující únava a 

porušení techniky pohybového vzorce.  Proto zde hraje velkou roli kondice, která zajistí 

možnost dostatečně intenzivního tréninku a zároveň oddaluje únavu. Čím je kondice 

vyšší, tím únava nastupuje později a nenastává tak velká pravděpodobnost zranění.  

V následující kapitole, si detailněji probereme struktury a uspořádání jednotlivých 

segmentů v kolenním kloubu, to nám zároveň pomůže pochopit jaké změny v kloubu 

nastanou, pokud dojde ke zranění. 

2.4. Anatomie kolenního kloubu 

Kolena jsou při alpském lyžování opravdu v extrémní zátěži a často ji nejsou schopni 

dlouhodobě odolávat. Zejména pak pokud nemáme dostatečnou sílu v okolních svalech, 

nevěnujeme pozornost posílení jejich stabilizátorů, či zapomínáme na dostatečnou 

regeneraci V této kapitole si rozebereme stavbu kolenního kloubu, která nám pomůže 

pochopit co a jak zde funguje. Zároveň proč jsou kolenní klouby nejnáchylnější k úrazům. 

Kolenní kloub je největší složený kloub v těle. Na stavbě se podílejí menisky, kloubní 

pouzdro, vazy, svaly a artikulují zde tři kosti femur, tibia a patella z toho dvě kosti jsou 

nejdelší v těle. Stabilita kloubu je zajištěna především mohutným vazivovým aparátem a 

silnými svaly, které se zde upínají, nebo začínají. Tvar kloubu se na stabilitě podílí 

minimálně. Velmi složitá stavba kloubních vazů společně s potřebou velkého rozsahu 

pohybů a nároky na kloub, jsou příčinou toho, že se s poraněným vazivovým aparátem 

v kolenním kloubu setkáváme téměř denně (Bartoníček, Heřt 2004). 
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Artikulující kosti femur tibia a patela vytvářejí mezi sebou kloub femoropatelární a kloub 

femorotibiální. Ten lze ještě dělit na mediální a laterální (Bartoníček, Heřt 2004). Kloubní 

hrboly stehenní kosti jsou v příčném i předozadním směru složitě zakřiveny. Podle Dylevského 

(2009) se zakřivení kloubních ploch spirálovitě stupňuje směrem vzad. Vzhledem k prostorové 

orientaci a tvaru obou kondylů, není stejné. Zevní kondyl je menší a vyčnívá více dopředu, 

zatímco vnitřní kondyl se k němu spíše předním okrajem stáčí. Kloubní plochy na tibii jsou 

téměř ploché. Kloubní plochy obou kostí jsou tedy velmi rozdílné, jak tvarem, tak velikostí. 

Femur se při pohybu dotýká tibie jen na velmi malé ploše. Proto inkongruenci styčných povrchů 

obou kostí vyrovnávají chrupavčité menisky (Dylevský, 2009). Menisky jsou tvořeny 

vazivovou chrupavkou a mají srpkovitý tvar. Na průřezu je tvar klínovitý. Mediální meniskus 

je o něco větší než meniskus laterální, zároveň je také méně pohyblivý. Menisky jsou důležité 

útvary pro normální funkci kolenního kloubu. Působí jako takzvané tlumiče nárazů, mají funkci 

lubrikační a zlepšují kongruenci kloubních ploch (Dungl a kol., 2014). Podle Dylevského 

(2009) při zátěži absorbují menisky v extendovaném kolenním kloubu až 50% tlaku působící 

na kloub. Při flexi stoupá tato hodnota až na 90%.  

Kloub umožňuje až šest druhů pohybu. Rozlišujeme tři rotační pohyby – flexe/extenze, 

vnitřní/zevní rotace bérce, abdukce/addukce a dále tři translační pohyby – přední/zadní 

translace tibie, komprese/distrakce, mediální/laterální translace tibie (ta je možná pouze při 

poranění vazivového aparátu). Úplně základním pohybem je rotace v sagitální rovině – 

flexe/extenze. Koordinaci těchto pohybů zajišťují zkřížené vazy (Dungl a kol., 2014). 

Oba zkřížené vazy mají přibližně stejnou délku, liší se v síle. Kdy zadní vaz je asi o třetinu 

silnější než vaz přední. Daleko častěji dochází k ruptuře předního zkříženého vazu. Zadní 

zkřížený vaz je zároveň nejsilnějším vazem kolenního kloubu (Dylevský, 2009).  

Zadní zkřížený vaz - lig. cruciatum posterius vějířovitě odstupuje od mediálního předního 

okraje zevní plochy mediálního kondylu femuru, těsně při okraji kloubní chrupavky a od přední 

jámy interkondylické šlachy. Nejslabší je ve své střední části, kaudálně se opět rozšiřuje. Upíná 

se v area intercondylaris posterior (Bartoníček, Heřt 2004). Zadní zkřížený vaz brání posunu 

bérce dozadu a omezuje zevní rotaci (Dylevský, 2009). 

Přední zkřížený vaz - lig. cruciatum anterius začíná na polokruhovitém políčku ležící v oblasti 

dorzální části mediální plochy zevního kondylu femuru. Vaz směřuje kolenem lehce šikmo dolů 

vpřed a lehce mediálně. Upíná se v area intercondylaris anterior (Bartoníček, Heřt 2004). Při 

pohybu omezuje posun hlezenní kosti dopředu a zabezpečuje vnitřní rotaci bérce, při které je 

také vaz nejvíce zatížen (Dylevský, 2009). 
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Obrázek 4 Vazy kolenního kloubu (zdroj:Netter, 2005) 

Podle Dylevského (2009) mají křížené vazy společně s postranními vazy klíčovou roli při 

redukci rotačních pohybů v kolenním kloubu.  Slouží také jako tzv. stabilizátory, kteří zajišťují 

odpovídající pevnost pro správné fungování kolenního kloubu.  

Z funkčního hlediska dělíme stabilizátory na pasivní/statické (vazy a menisky) a 

aktivní/dynamické (kolemkloubní svaly a jejich úpony (Dungl a kol., 2014).  

Dungl a kol. (2014) poukazují na to, že nejdůležitějšími stabilizátory, jsou stabilizátory pasivní: 

- Vnitřní postranní vaz – primární stabilizátor abdukce.  

- Zevní postranní vaz – primární stabilizátor addukce bérce. 

- Přední zkřížený vaz – primární stabilizátor ventrálního posunu tibie. 

- Zadní zkřížený vaz – primární stabilizátor dorzálního posunu tibie (Dungl a kol., 

2014) 

Nejkritičtějším místem alpského lyžování je u stabilizátorů přední zkřížený vaz. To vzniká 

vlivem extrémního zatížení. K poranění pak dochází násilnou abdukcí a zevní rotací tibie a 

fibuli, kdy vaz nevydrží nápor kostí na měkké tkáně.  

2.5. Biomechanika kolenního kloubu 

Základními pohyby kolenního kloubu jsou flexe a extenze. Tyto dva pohyby, vytvářené 

kolenními klouby jsou základem jakéhokoliv pohybu, takže i alpského lyžování. Za pomocí 

flexe a extenze ovlivňujeme techniku jízdy, často rychlost, ale zároveň slouží jako nástroj 



 
24 

pro ovládání lyže a uvedení lyže do fáze točení. Kolenními klouby také tlumíme a vnímáme 

veškeré hrboly, nerovnosti a pomáhají nám tlumit doskoky. Dalšími pohyby jsou zevní a 

vnitřní rotace bérce (Bartoníček, Heřt 2004). 

2.5.1. Biomechanický popis zranění ACL 

Přední zkřížený vaz zajišťuje anteroposteriorní stabilitu kolene, zároveň vzájemnou 

koordinaci všech pohybů v kloubu (posuvný, rotační, valivý). Napětí vazu se s pohyby 

mění. Vaz je zcela napnutý v plné extenzi. Při 150 flexi se vaz začíná pomalu uvolňovat, 

nejvíce uvolněný je pak mezi 300-400. Při vyšší flexi, která může narůstat až do 900, se 

vaz opět napíná. Vzhledem k tvaru kloubu působí napětí na ACL i zevní a vnitřní rotace. 

Při vnitřní rotaci dochází k napnutí, naopak při zevní k relaxaci. 

Primárním stabilizátorem, které zabraňují posunu tibie proti femuru je ACL, jako 

pomocné stabilizátory lze uvést hamstringy. Tyto svaly (m. semitendinosus, m. 

semimembranosus a m. biceps femoris) působí tah tibii směrem dozadu, kdy zadní rohy 

menisků zde mají podpěrnou funkci. Přední stabilita kolene je díky tomu značně vyšší 

při flexi kloubu, kdy je efektivita hamstringů zvýšena, je zde vyšší konvexita 

femorálních kondylů a zlepšená souhra s menisky. Antagonista pro hamstringy a ACL 

je m. quadriceps femoris. Svým tahem způsobuje posun tibie dopředu a zároveň extenzi 

kolenního kloubu (Gross, 2005, Renstrom, 2008). 

Z biomechanického hlediska můžeme usoudit, že v mechanismus úrazu ACL se často 

odehraje rotace v napnutém, či mírně flektovaném koleni, kdy je vaz téměř natažen. 

Velkou roli zde má i celkové postavení dolní končetiny. Na obrázku je vyobrazené 

postavení, při kterém často vzniká zranění ACL při míčových hrách. Jistou podobnost 

ale můžeme vidět i v pohybu prováděném v alpském lyžování, kdy kotníky tlačí do 

oblouku, kolena jsou vkloněna a pánev je přitlačená směrem k podložce. 

 

 

.  

Obrázek 5 Mechanismus poranění Obrázek 6 Ledecká (zdroj: ČTK, isport.blesk.cz) 
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2.6. Poranění předního zkříženého vazu 

Z předchozích kapitol víme že, ruptura předního zkříženého vazu patří k nejběžnějšímu 

poranění mezi lyžaři. Obecně platí, že poranění ACL je u závodního lyžaře větší, než u 

lyžaře rekreačního (Koehle, 2002).  

Při ruptuře ACL je stěžejní odhalení příčiny poranění. Do budoucna nám to pomůže předejít 

dalšímu možnému zranění. Ve své studii stanovil Bere (2011) hlavní situace u kterých 

dochází k jeho poranění. Bere (2011) uvádí jako stěžejní techniku daného lyžaře, 

nedostatečnou kondici, podmínky zevního prostředí (typ sněhu, upravenost sjezdové tratě, 

či viditelnost), nebo strategii jízdy. Poranění předního zkříženého vazu při lyžování vzniká 

nejčastěji násilnou abdukcí a zevní rotací bérce. Při přetržení je slyšitelné jasné prasknutí. 

Bolest je situována do podkolenní. Následně dochází k otoku a koleno se může naplnit krví. 

Mezi hlavní obtíže pak patří pocit nejistoty, nevýkonnost kloubu, podklesnutí kloubu a 

recidivující náplně kloubu (Pilný a kolektiv, 2018). 

V praktické části se budeme v anketě dotazovat na mechanismy poranění našich 

respondentů a jak oni zranění vnímali. Dále budeme porovnávat jejich odpovědi 

s mechanismy obecnými, které popsal ve své studii Bere (2011). 

2.6.1. Mechanismy poranění  

Bere (2011) charakterizoval tři možné mechanismy zranění: 

Slip-catch mechanism 

Slip-catch mechanismus je nejčastější příčina poškození ACL. Vzniká zde ztráta tlaku 

na vnější lyži. V polovině případů závodník nezvládne náročný terén. Dalším důvodem 

zranění je opožděná reakce na přechod z mírného na prudký svah, nebo naopak – kdy 

se závodník dostane do tzv. komprese. Pokud se pasivita ještě navíc spojí s pozdním 

nájezdem na bránu, závodník je nucen použít kompenzační techniku, aby vůbec byl 

schopen bránu projet. Pozdní najetí, a pasivita v přechodu vede k záklonu, který způsobí 

odlehčení vnější lyže a tím valgotizaci kolene, jeho vnitřní rotaci a kompresi (Koehle 

2002, Bere, 2011, Koga 2011). 

Landing back- weighted 

Neboli volně přeloženo „přistání se zatížením na patkách lyží“. Vzniká po skoku, kdy 

závodník nezvládne doskok, nebo špatně vyhodnotí situaci. Již při vzletu dostane celé 

své těžiště výrazně do záklonu, což ve vzduchu znamená tzv. vystřelení. Let se okamžitě 
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stává nekontrolovatelným, závodník dopadá na paty lyží a dochází ke zranění (Bere, 

2011, Koehle, 2002).  

Dynamic snowplow 

V překladu dynamický pluh. Zde končí závodník v pluhovém postavení s nevhodným 

tlakem na vnitřní hranu v momentě zranění. Závodník nezvládne náročnost terénu, lyže 

se dostanou mimo kontrolu a dojde tak ke špatnému zatížení lyží a následnému 

zahranění (Koehle 2002, Bere, 2011).  

2.6.2. Diagnostika 

Pro určení diagnostiky využíváme klinické vyšetření, zobrazovací metody, popřípadě 

artroskopii kolenního kloubu. Při anamnéze se pacienta ptáme na pocit nestability 

kolenního kloubu, který se projevuje dvojím způsobem. První způsob nazýváme „giving 

away“ fenomén. Jedná se o náhlém podklesnutí kolene při stoji, chůzi atd., které 

způsobuje reflexní ochabnutí m. quadriceps femoris. Další pocit nejistoty pociťujeme 

při náhlé změně směru, rotaci na zatížené končetině, či při chůzi po nerovném terénu. 

V klinickém vyšetření hledáme tzv. zásuvkové příznaky, které prokážou patologický 

předozadní pohyb tibie proti femuru. Nestabilitu kolenního kloubu způsobené rupturou 

ACL lze vyšetřit testy stability (SurGalclinic.cz). 

2.6.3. Testy stability 

Existuje mnoho klinických testů, jak vyšetřit stabilitu ACL. Testem se dá předběžně 

určit míra poranění vazu. Jako příklad si uvedeme tři nejvyužívanější testy: 

- Přední zásuvkový test 

Vyšetřuje pevnost ACL 

Končetinu vyšetřujeme ve 450 flexi v kyčli a 900 flexi v koleni 

Stehenní svalstvo musí být při vyšetřování uvolněné 

- Lachmanův test  

Udává se jako nejspolehlivější test při poškození ACL 

Provádí se v leže, koleno flektované do 150 

Posuzuje se posun tibie oproti femuru 
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- Pivot shift test 

Bérec a koleno vytáčeny dovnitř za současného flektování kolena  

Tento test může být problém provést u akutních zranění  

U testů stability vyšetřuje se především aktivní a pasivní rozsah pohybu kolenního kloubu. 

Testy jsou prováděny ihned po úrazu, dokud se neobjeví otok, reflexní svalový spazmus, či 

nenastoupila bolest (Dungl, 2005). Nejvíce využívaným testem je pro svou spolehlivost 

Lachmanův test. 

 
Obrázek 7  Lachmanův test (zdroj: Kolář, 2009) 

2.7. Možnosti nápravy ACL 

Vzniklou nestabilitu kolenního kloubu lze řešit dvěma způsoby – konzervativní a 

operativní. Ve vrcholovém sportu, kde dochází k rychlým změnám směru, rotacím, 

zvýšenému pohybu kolene do stran, klade se nárok na sílu se bude vždy volit možnost 

operativní. Jediný případ, kdy se volí způsob konzervativní je dítě s nedokončeným růstem.  

K operaci by nemělo dojít dříve než šest týdnů po úrazu, kvůli zvýšeným hojivým 

tendencím organismu (hrozí zde ztuhnutí kloubu), (Gallo a kolektiv, 2011). 

Jindy se ale setkáváme s názorem, že je poškozený kolenní kloub lepší operovat hned po 

úrazu. Z vlastní zkušenosti vím, že právě u alpských lyžařů se nečeká téměř nikdy a na 

operaci se chodí do druhého dne od úrazu. Zde záleží na uvážení operatéra a na tom, jaké 

metody vyznává. 
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Základní principy úspěšné náhrady ACL dle Dungla (2005) jsou: 

- Dostatečně pevný štěp 

- Přesné anatomické umístění štěpu 

- Správně napětí štěpu 

- Zamezení impingementu štěpu 

- Pevná fixace štěpu 

- Časný pohyb a funkční rehabilitace 

Dungl (2005) uvádí, že pro rekonstrukci ACL jsou nejčastěji používány štěpy z – 

ligamentum patellae, šlachy musculus semitendinosus a musculus gracilis, šlachy musculus 

quadriceps femoris. Štěp z ligamentum patellae je vybírán především pro mladé pacienty a 

vrcholové sportovce, či sportovce s vysokými nároky. Výraznou výhodou zde je, že 

umožňuje akcelerovanou rehabilitaci, časný pohyb a následnou zátěž. Jako nevýhody lze 

podotknout vznikající obtíže v místě odběru štěpu. Ty se projevují patelární bolestí, či 

bolestí při kleku. 

O pooperační léčbě opět rozhodne lékař, který operaci prováděl a v pacientově stavu se 

orientuje nejlépe. Rozhoduje nejlépe za přítomnosti trenéra a fyzioterapeuta, který se o 

závodníka bude po zákroku starat, jakým směrem se bude vyvíjet rehabilitace a následná 

rekondice. Ke každému novému kroku, či pohybu by měl pacient dostat svolení od lékaře, 

aby končetinu nepřetížil a celý provedený výkon na kolenním kloubu nepoškodil. Realizace 

rehabilitačních a následných rekondičních programů vyžaduje práci speciálně vyškolených 

rehabilitačních a rekondičních pracovníků (Palát, 1984). 

2.8. Postup při rehabilitačním programu po zranění ACL 

Postupy v rekondičním programu musí zohledňovat hned několik zásadních faktorů. 

Programy jsou vždy dělané na míru a nelze použít jeden a ten samý program pro všechny. 

Lze se ale řídit obecnými doporučeními, které doplníme o specifické požadavky, které 

pacient potřebuje k co nejrychlejšímu zařazení zpět do tréninkového cyklu. V prvé řadě 

zohledňujeme úroveň trénovanosti, stav zraněného kolene, psychiku závodníka a trpělivost. 

Odborníci mezi sebou komunikují a vytvářejí závodníkovi po konzultaci s lékařem 

rekondiční programy. Rehabilitační, později tréninková jednotka by měla být sestavena 

vždy tak, aby ji závodník zvládl a měla by přihlížet na jeho aktuální stav. Na začátku 

rekonvalescence jsou základem rehabilitační postupy vykonávané fyzioterapeutem, na 

které navazují postupy rekondiční kdy spojují síly fyzioterapeuti a kondiční trenéři. Pouze 
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při vzájemné spolupráci se dá dopracovat na zlepšení stavu operovaného kolene a celkové 

fyzické kondici, díky které se poté bude moci navázat na speciální přípravu. 

2.8.1. Rehabilitační postup 

Rehabilitace po ACL plastice je nutnou součástí procesu léčení. Časné zahájení cvičení 

a rozvoje pohybu po operaci přispívá k dosažení plného rozsahu pohybu jako tomu bylo 

možné před operací. Hlavním úkolem pro získání zpětné výkonnosti je snaha o obnovení 

síly, flexibility, propriocepce a hbitosti.  

Dále je velmi důležité udržení svalové hmoty. Cviky na udržení svalové hmoty je nutné 

začít cvičit již v prvních dnech po úrazu, neboť svalovina začíná oslabovat velmi rychle. 

Je prokázáno, že týden nečinnosti stehenních svalů u trénovaného sportovce znamená 

snížení svalové hmoty odpovídajícím asi dvěma měsícům tréninku (Pilný a kolektiv, 

2018). 

Při vstupním vyšetření na rehabilitační kliniku, či do jiného rehabilitačního institutu je 

prvně zjišťován stupeň funkčního deficitu, kterému je následně věnována největší 

pozornost a postupně se pracuje na jeho odstranění. Pro správnou rekonvalescenci je 

důležitá i celková fyzická kondice. Zásadní roli zde ale hraje přístup pacienta k celému 

procesu (Školníková, 2000). 

Rehabilitační program je soubor technik, které slouží k obnově fyzické samostatnosti. 

Jednotlivé techniky se používají cílevědomě s ohledem na úraz a zranění (Palát, 1984). 

Na začátku rehabilitačního programu je vhodné si stanovit cíl, kterého chci při ukončení 

programu dosáhnout. Stanovení cíle musí zároveň vycházet z co možná nejpřesnější a 

nejobjektivnější diagnózy a prognózy (Javůrek, 1999). 

Hlavní cíle rehabilitace 

a) Statická a dynamická síla pohybu 

b) Obnova svalové síly 

c) Obnova rozsahu pohybu 

d) Obnova předoperační kondice 

S rehabilitací operovaného kolene je nejlepší začít hned první den po operaci. Včasný a 

správně nastavený pohybový program umožní zmírnit nežádoucí následky operovaných 
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tkání. Rekonstruovaný kolenní kloub vyžaduje jemný, postupně rozvíjející program 

(Kolář, 2009).  

2.8.2. Fáze rehabilitace 

Podle koláře (2009) rozdělujeme celý program rehabilitace do několika fází, kdy vše 

závisí na průběhu rehabilitace: 

I. Fáze – předoperační 

II. Fáze – 0.-2. týden po operaci 

III. Fáze – 3.-5. týden po operaci 

IV. Fáze- 6.-8- týden po operaci 

V. Fáze – po 8. týdnu od operace (Kolář, 2009) 

První fáze  

Podle Koláře (2009) rehabilitační péče začíná ve chvíli úrazu - poškození ACL a 

možných dalších struktur kolenního kloubu.  

Nejdůležitější je zvládnutí poúrazového otoku a zachování plného rozsahu pohybu. 

Zvláště důležité je udržení/ docílení plné extenze kloubu. Pro tyto účely používáme 

pasivní pohyb, polohování, relaxaci svalů, modifikovaná aktivní cvičení v sedě a ve 

stoji. Po odeznění akutní poúrazové fáze se snažíme o návrat k normálnímu chůzovému 

mechanismu a svalové práci. Pacienti obvykle chodí s oporou. Plně zatížení není 

doporučováno a kloub je často fixován ortézou. Ortézu odkládáme při aktivních 

cvičeních. Berle se doporučují odložit, jakmile je pacient schopný normální chůze bez 

kulhání. Po odložení berlí dále aktivně pokračujeme ve cvičení. Nejdříve na pevných, 

poté na nestabilních plochách (bossu, ježek). Až když se pacient dostane do fáze, kdy 

cítí, že je kloub stabilní začínáme silový trénink. Cílem této fáze je připravit pacienta na 

rekonstrukční výkon tak, aby byl kolenní kloub bez otoku a byly zhojeny další defekty 

měkkých tkání (Kolář, 2009). 

Druhá fáze  

Druhá fáze začíná prakticky již na operačním sále, kdy sám operatér kontroluje plný 

rozsah pohybu v kolenním kloubu. V této fázi se setkáváme s pojmem akcelerovaná 

rehabilitace, která zahrnuje pět důležitých parametrů: 
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a. Udržovat plnou extenzi 

b. Kontrola pooperačního otoku klidem a elevaci dolních končetin 

c. Umožnit hojení operačních ran 

d. Udržení aktivity m. quadriceps femoris 

e. Na konci období docílit 90o flexe v kloubu (Kolář, 2009) 

Dle možností pacient elevuje končetinu, přidávají se ledové obklady, nebo jiný druh        

kryoterapie. Součástí péče v prvních dnech po operaci by mělo být mobilizace pately, 

uvolňování měkkých tkání v okolí kloubu, lymfodrenáž a izometrická aktivita 

extenzorové skupiny stehenního svalstva. Pacient je propuštěn 3.-4. den po operaci 

(Kolář, 2009). 

V druhé polovině fáze zahajujeme řízenou rehabilitaci. Denní cvičení, které se provádí 

s fyzioterapeutem. Uvolňování měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu, nenásilným 

pasivním pohybem zvyšujeme rozsah pohybu. V domácím prostředí poté provádíme 

izometrickou kontrakci extenzorů, aktivní cvičení s extendovaným kolenním kloubem 

v minimálním rozsahu, míčkování, automasáž stehenního svalstva (Kolář, 2009). 

Pacient stále používá pro chůzi oporu a kolenní ortézu s rozsahem 30 – 60o. Rehabilitaci 

doplňujeme o elektrostimulaci stehenního svalstva, biostimulační fototerapii na jizvy a 

stále aplikujeme kryoterapii (Kolář, 2009). 

Abychom se mohli přesunout do další fáze léčby, je potřeba zvládnout několik úkonů: 

Flexe kolenního kloubu 90o 

Minimální otok 

Zřetelná izometrická aktivita kolenního kloubu 

Plná extenze- tato podmínka není absolutní (Kolář, 2009) 

Třetí fáze 

V tomto období pokračujeme v nacvičování zvětšování rozsahu kolenního kloubu do 

flexe. Dále nezapomínáme na uvolňování měkkých tkání a uvolňování vzniklé jizvy 

v okolí štěpu. Ve cvičení pokračujeme ve stabilizačními cvičeními v sedě a ve stoji na 

zemi se symetrickým zatížením obou končetin v kombinaci cvičení na míči. Po dosažení 

flexe 100-110o zařazujeme jízdu na stacionárním ergometru. Zprvu volíme pouze 

minimální zátěž s krátkým intervalem, aby bylo zřejmé, jak měkké tkáně reagují na 
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cyklický pohyb. Pokud je vše v pořádku, tak v závislosti na fyzické kondici pacienta 

zvyšujeme zátěž společně s intervalem. Zpravidla volíme 10-15 minut a 2-3 intervaly 

(Kolář, 2009). 

Z hlediska rozsahu kloubu je nutné, aby již v polovině této fáze bylo možné koleno plně 

extendovat. Jako účinná se zde nabízí fyzikální terapie – hydroterapie např. výřivka, 

chůze v bazénu s teplou vodou (36-37o). Na konci třetího období očekáváme kolenní 

kloub bez otoku, normální stereotyp chůze a navrácení stability v oblasti operovaného 

kloubu (Kolář, 2009). 

Čtvrtá fáze 

Zde již pacient zvládá koordinačně náročná i silová cvičení v polohách na nestabilních 

plochách. Je schopen nezávisle pracovat horními končetinami (vyhazování/ chytání 

míčků). Sportovci mohou začít s běžeckým tréninkem na běžícím páse, nebo měkkém 

povrchu. Teprve po zvládnutí těchto úkonů se doporučuje zařadit opět silový trénink 

v uzavřeném pohybovém řetězci. Stále ale platí, že u žádného cviku se nesmí projevovat 

výrazná bolestivost, či otok). S ukončením 4. fáze končí i ambulantní a rehabilitační 

péče (Kolář, 2009). 

Pátá fáze 

Při ukončení ambulantní části rehabilitační péče by měl být každý pacient instruován o 

zásadách cvičení, je mu doporučen denní režim. U sportovců je velmi důležitá souhra 

trenérů a fyzioterapeutů. Po takto náročném zákroku je potřeba vyladit tréninkový plán 

a nastavit postupné zvyšování zátěže (Kolář, 2009). 

Po celou dobu rehabilitace je důležité dbát na několik zásad - cvičení by se mělo 

provádět pomalu, v pravidelném tempu, soustředěně a uvolněně. Při cvičení je důležitá 

také komunikace mezi fyzioterapeutem a pacientem. Toleruje se bolest a cvičí se 

zásadně do hranice bolestivosti (Školníková, 2000).  

2.9.  Rekondiční program 

Po rehabilitaci přijde proces rekondice. Rehabilitace bývá s rekondicí často zaměňována, či 

spojována, oba obory se ale odlišují. Cílem rehabilitace je urychlit léčbu zraněného 

sportovce a vrátit ho co nejrychleji do tréninkového procesu. Je to také první krok o vrácení 

zraněné části těla do původního funkčního stavu a rozsahu. Rekondice navazuje na 

rehabilitaci po jejím skončení, nebo i v průběhu fáze. Cílem rekondičního programu je 
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obnova úrovně pohybových schopností s následným postupným zapojením do tréninkové 

jednotky (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017). Dbáme na rozvoj a opětovnou aktivaci utlumených 

specifických schopností – frekvence pohybu, reakční rychlost, speciální síla, obecná 

vytrvalost, koordinace, rovnováha. Obnovujeme jednotlivé schopnosti, které nemohou být 

po dobu zranění dostatečně rozvíjeny (Kaplan, 2006). 

Sportovcovo zranění často nedovoluje účastnit se společných soustředění, proto je nutné, 

aby absolvoval svůj tréninkový plán, který je přizpůsoben zdravotnímu stavu a vhodně 

reaguje na aktuální potřeby hráče (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017). 

Jako vhodné prostředky zařazujeme do rekondičních programů cyklistické ergometry, 

hůlky pro nordic walking, elastické opory jako – therabandy, expandéry, dále posilovací 

stroje, posilovací pomůcky, balanční pomůcky nebo vodní prostředí (Jebavý, Hojka, 

Kaplan, 2017). 

V rámci rekondice se zaměříme na obnovení svalové síly, a to zejména v oblasti dolních 

končetin. Postupně budeme obnovovat dominující složky kondiční přípravy pro alpské 

lyžování jako je- síla, rychlost, vytrvalost, dynamika, rovnováha, nebo prostorová orientace. 

Cílem rekondice je i opětovné získání důvěry.  

Z morfologického hlediska je v procesu rehabilitace a rekondice nejpodstatnější, aby se 

koleno správně zahojilo. Z funkčního hlediska je potřeba odhadnout vhodnou dobu, kdy lze 

kolenní kloub znovu plně zatěžovat. Končetina nesmí být plně zatěžována, pokud není 

dostatečně doléčena. Průběh programu hodnotí ortoped a fyzioterapeut, ti řeknou, kdy je 

vhodný plný návrat do tréninku.  

 
Obrázek 8 Schéma postupu pří přetržení ACL (zdroj: Dingenen, Gokeler, 2017) 
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2.10. Tréninkové metody užívané po plastice ACL 

Senzomotorická stimulace 

Senzomotorika je vysvětlována jako příjem informací významných pro pohyb, jejich 

zpracování a integrace v CNS až po výstup a projev svalové činnosti. Senzomotorická 

stimulace vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. V prvním stupni se 

snažím ovládnout nový pohyb a vytvořit funkční spojení. Výrazně se zde podílí mozková 

kůra a oblast senzorická a motorická. Pohyb na této úrovni je velmi pomalý a únavný – 

vyžaduje velké soustředění. Proto se náš systém snaží pohyb přesunout a zautomatizovat 

do podkorového centra. Cíl SMS je dosáhnout automatické odpovědi, aby pohyby 

nevyžadovaly vyšší volní kontrolu. Významnou roli hraje rychlost a aktivace svalové 

kontrakce, která je důležitá právě pro ochranu kloubů. Technika SMS obsahuje cvičení 

prováděná v různých posturálních polohách. Cviky jsou založeny na vychylování sportovce 

z rovnovážného postavení. Účinně tak aktivují proprioceptory, příslušné nervové dráhy a 

centra. Hojně využívané jsou zde vzpřimovací rovnovážné a obranné reflexy. Nestabilní 

kolenní kloub je tedy jednou z hlavních indikací SMS (Janda, Vávrová, 1992). 

Sensomotorická stimulace je důležitá hlavně pro obnovení správné osy kyčle – koleno – 

kotník. Pokud zde dojde k fyziologickým změnám mění se dynamické stereotypy, celkově 

se změní poloha kolenního kloubu a celá rekonvalescence je delší případně může hrozit i 

poškození měkkých tkání. 

Příklady cvičení SMS po operaci ACL:  

- Nácvik malé nohy - receptory plosky nohy facilitujeme aktivací m. quadratus 

plantae, což vede ke změně postavení prakticky všech kloubů nohy a změněnému 

rozložení tlaků v kloubech.  

- Rytmická stabilizace svalů kolem kolenního kloubu 

- Chůze po nerovném terénu 

Trénink dynamické stabilizace 

Od statické stabilizaci kloubu se postupuje ke stabilizaci dynamické, později se přechází až 

do labilizace. Dynamickou stabilizaci kolena je nejlepší nacvičovat při cvičení 

v uzavřených kinematických řetězcích. Cvičení je také šetrné pro ligamentózní aparát. Po 

zvládnutí cviků v uzavřeném kinetickém řetězci se zařazuje cvičení v otevřeném 

pohybovém řetězci (Smékal a spol., 2004). 
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Plyometrické cvičení 

Plyometrická metoda je výborná tréninková metoda pro obnovu ztracené síly, dynamiky a 

rychlosti kontrakce svalových vláken. Plyometrie zrychluje reakce jedince a tím i 

nervosvalovou aktivitu (www.brianmac.co.uk). Podstatou plyometrického tréninku je 

brždění svalu s následným zkrácením svalu. Tedy excentrická dekontrace (například seskok 

z lavičky) následována koncentrickou aktivací (výskok na druhou lavičku). Po operaci je 

nutné dbát na to, aby sportovec necvičil na tvrdé podlaze, nebo na boso (Smékal a spol., 

2004). 

2.11. Shrnutí 

Alpské lyžování je energeticky i funkčně velmi náročný sport. Kladou se zde velké nároky na 

sílu dolních končetin, stabilitu a pevnost středu těla (coru), rovnováhu, rychlost reakce nebo 

prostorovou orientaci.  

Vlivem vysokých rychlostí a krátkých lyží, které se v posledních letech zkracovaly, riziko pádu 

u tohoto sportu stále vzrůstá. Máme zde již popsané opakující se pády a mechanismy úrazů, 

které jsou v práci zmíněné.  

Přetržení předního zkříženého vazu je v posledních letech velice aktuální téma. ACL patří ke 

stabilizátoru kolenního kloubu. Jeho úkolem je bránit koleni ve vnitřní rotaci a zamezit posunu 

tibie vpřed. Dojde-li u vazu k jeho přetržení, nastane v organismu velký zásah do stability, který 

může poškodit i základní pohybové návyky. Všechny tyto věci je potřeba po úrazu obnovit 

v rehabilitačním procesu promyšleným a strukturovaným plánem, který provádím 

s fyzioterapeutem. Po fázi rehabilitace přecházíme plynule do fáze rekondice. V rekondici už 

nás řídí hlavně kondiční trenér, vše je ale stále vhodné konzultovat s fyzioterapeutickým 

pracovníkem.  

V teoretické části práce jsme pro rekondici popsali několik tréninkových metod. V praktické 

části si uvedeme konkrétní cvičení, které do tréninkové metody patří a které jsou vhodné 

zařadit.  
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3. Praktická část 

3.1. Cíle a úkoly práce 

3.1.1. Cíl práce 

Cíl mé bakalářské práce je na základě teoretických poznatků, ústních konzultací a literární 

rešerše sestavit rekondiční program pro alpského lyžaře se zraněním ACL. 

3.1.2. Hypotézy 

a) H1 - Předpokládáme, že u většiny alpských lyžařů se někdy stal úraz, který 

způsobil poranění předního zkříženého vazu 

b) H2 - Předpokládáme, že po operaci předního zkříženého vazu bude závodník              

spolupracovat s týmem lékařů, fyzioterapeutem a kondičním trenérem  

c) H3 - Předpokládáme, že po skončení rehabilitačního a rekondičního plánu se 

závodník vrátí do plného závodního režimu bez větších komplikací 

3.1.3. Úkoly práce 

Pro možné splnění cíle mé práce jsem s vytyčila několik úkolů: 

a) Literární rešerše v oblasti problematiky úrazu předního zkříženého vazu 

b) Zjistit nejčastější mechanismy poranění ACL v alpském lyžování 

c) Výskyt četnosti daného zranění v u reprezentačního družstva alpského lyžování 

v ČR – formou ankety 

d) Sestavení vhodného rehabilitačního a rekondičního plánu pro bezpečný návrat 

do lyžařského tréninku 
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3.2. Metodika práce 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretické – která v úvodu stručně popisuje alpské 

lyžování, jeho nutné fyziologické předpoklady a energetickou náročnost. Dále jsem uvedla 

nejčastější mechanismy poranění kolenního kloubu. V druhé polovině jsem se zaměřila na 

anatomii a mechaniku kloubu. Tyto dvě kapitoly nám pomohou lépe porozumět, proč ke zranění 

dochází. Ke konci práce jsem nastínila popis rehabilitačního postupu a možnosti využívaných 

tréninků po zranění. Tréninky slouží i jako prevence zranění.  

Na teoretické práci jsem pracovala na základě literární rešerše, kdy jsem pracovala s odbornou 

literaturou z oblasti alpského lyžování, anatomie, fyziologie, rehabilitace, či kondice. Abych 

správně porozuměla mechanice kolenního kloubu hledala jsem často v knihách s lékařskou 

tématikou, kterou jsem čerpala převážně z knihovny a studovny UK FTVS. V době 

coronavirové pandemie jsem používala také elektronické knihy, databáze a knihovnu, která 

nám fakulta zpřístupnila. 

 scholar.google.cz 

 kramerius-vs.nkp.cz 

Klíčová slova, podle kterých jsem vyhledávala:  

alpské lyžování, poranění ACL, poranění předního zkříženého vazu, operace ACL, 

rehabilitace ACL, zranění ve sportu, sportovní úrazy 

Výzkumný soubor práce je kvalitativní, kdy v první půli praktické části se za pomocí ankety 

dotazuji reprezentantů ČR v alpském lyžování na četnost zranění a jejich zkušenosti. Anketa 

čítá osmnáct otázek. Otázky byly otevřené i uzavřené. Anketu jsem sestavila pomocí 

nastudované literatury a vlastního uvážení. 

3.2.1. Sběr dat 

 

Anketa byla vytvořena v aplikaci survio.com tak, aby svým zněním vyhovovala cíli 

bakalářské práce, kdy cílem byl sbě dat o problematice ACL u alpských lyžařů. Dále 

byla anketa rozeslána mezi jednotlivé reprezentanty, kontakty jsem sháněla u trenérů, 

nebo jsem je již měla. Na anketu reagovalo 25 z 34 oslovených respondentů. Výsledky 

jsem zhodnotila v praktické části práce.  Na anketu navazoval soubor cviků, který jsem 

vypracovala v návaznosti na dobu po operaci ACL. 
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3.2.2. Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor studie bakalářské práce je tvořen ženami a muži ve věku 17-35let let. 

Probandi jsou profesionální alpští lyžař. Závodníci trénují 6x týdně. Trénink trvá v průměru 1,5 

hodiny. Během sezony se účastní mnoha tréninků a kondičních a lyžařských soustředění. Za 

rok absolvují až 40 závodů někdy i na několika kontinentech světa. Výběr probandů a 

probandek je záměrný, kdy kritérium výběru podléhá skutečnosti, že sportovec prodělal 

plastiku předního zkříženého vazu.  

Ve výsledcích se nacházejí data získaná vyhodnocením ankety. Odpovědi na otázky jsou 

zpracovány do kruhových diagramů, které vyjadřují procentuální rozložení odpovědi. Odpověď 

je poté slovně okomentována. 

Dále v praktické části sestavuji konkrétní rehabilitační a rekondiční plán. Informace pro 

rehabilitační plán byly získány literární rešerší, odbornými články, rozhovory s fyzioterapeuty. 

Také jsem čerpala ze svých vlastních zkušeností a zkušeností mých soupeřů, které se 

momentálně po úraze zotavují.  

Jednotlivá cvičení jsem doplnila o fotografickou dokumentaci, kterou jsem sama vypracovala. 

Práce slouží jako obecný návod pro navrácení do závodního lyžování po úrazu. Je ale potřeba 

si uvědomit, že vždy je nutné vycházet z individuality člověka, respektovat aktuální stav, 

charakter zranění, zdatnost člověka a výkonnostní úroveň. 
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3.3. Výsledky 

Anketa poukazující na počet zranění RDA, RDJ, RDB a související problémy po 

zranění 

Anketu, kterou jsem zpracovala, byla vytvořena elektronickou formou a cílena na určitou 

skupinu. Každému respondentovi jsem dotazník záměrně zaslala.  

Jednalo se o reprezentanty České republiky v alpském lyžování, a to jak juniory, tak dospělé. 

Dotazník jsem rozeslala 34 reprezentantům, zpět se mi vrátilo 25 validních odpovědí (83%). 

Celkem dotazník otevřelo 30 (100%) respondentů, kdy 5 (17%) dotazník nedokončili. 4 

respondenti na dotazník nereagovali.  

Anketa čítala 18 otázek. Obsahovala otevřené i uzavřené odpovědi. 

V prvních čtyřech otázkách jsem se dotazovala na pohlaví, výšku, váhu, v jakém týmu se nyní 

respondenti nachází (RDA, RDB, RDJ). Reprezentace je genderově velmi vyvážená a 

momentálně čítá 17 mužů+ juniorů a stejně tak žen a juniorek. V dotazníku nám odpovědělo 

12 mužů a 13 žen.  

Z ankety vyšlo, že průměrná hmotnost u dotazovaných mužů byla 82kg a výška 181cm. U žen 

byla průměrná váha 68kg a výška 169cm. Jak už bylo zmíněno výše faktory determinující 

úspěšný výkon jsou – u mužů tělesná výška 181cm a váha 87kg. U žen se hodnoty pohybují – 

tělesná výška 166cm a váha 65kg (Neymar et al., 2003). Dá se tedy poukázat na fakt, že 

fyziologické faktory jsou v alpském lyžování nezanedbatelným udavatelem dobré výkonosti.  
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Obrázek 9 otázka č. 5 

Otázka číslo pět se věnovala dotazu, jak dlouho se respondent věnuje alpskému lyžování. 

Jelikož více odpovídali juniorští závodníci odpověď se nejvíce pohybovala mezi 10-20lety 

života. Všichni respondenti se již pohybují v období vrcholového tréninku. Ten se projevuje 

vysokým objemem a intenzitou s úkolem rozvoje funkční, kondiční a psychické připravenosti.  

 

 

Obrázek 10 otázka č. 6 

Z 25 respondentů došlo u šesti k poranění předního zkříženého vazu. To je 25% z celého 

reprezentačního družstva. 
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U otázky číslo sedm pokračovalo už pouze 6 respondentů. Otázka zněla kolikrát se zranění 

závodníkovi stalo – odpověď byla jednotná a všichni odpověděli, že problém s ACL se jim stal 

jednou. Výjimkou ale není ani to, že mají závodníci kolena operované např. 3x-4x. 

 

 

Obrázek 11 otázka č. 8 

Otázka číslo osm se ptala, jaká byla podle respondenta příčina vzniku úrazu. Odpovědi byly 

rozdílné, často se zde ale udávala odpověď spojená s rychlostní disciplínou.  

 

 

Obrázek 12 otázka č. 9 

V otázce číslo devět jsem se dotazovala, ve kterém období ke zranění došlo. Zde byla odpověď 

téměř jednotná a pouze v jednom případě se stalo, že ke zranění došlo v tréninkovém období. 

Jinak se zranění stalo v závodním období. V závodě je nejvyšší možné nasazení, to v kombinaci 

s únavou ze sezony, nebo neznalostí trati může vést až k takto vážnému zranění.  

Desátá otázka se vázala k předchozí otázce. Otázka zněla, v které fázi RTC ke zranění došlo. 

V případě jedné odpovědi, kdy se zranění stalo v tréninku došlo ke zranění v přípravné fázi na 
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ledovci. V ostatních případech v závodech. Další možnost byla v jarní fázi, kdy se jezdí na 

ledovce, trénuje se hlavně technika a jezdí se relativně pomalu, zranění proto není tak časté. 

 

Obrázek 13 otázka č. 11 

Jedenáctá otázka se vázala k operaci ACL. 50% uvedlo, že šlo na operaci ihned po úrazu. 33,3% 

poté šlo na operaci po 6 týdnech od zranění a 16,7% čekalo na dokončení růstu. 

 

Obrázek 14 otázka č. 12 

Průměrná rekonvalescence společně s navrácením na lyže trvala respondentům v rozmezí půl 

až jednoho roku. Tyto hodnoty odpovídají obecným doporučením. U jednoho případu, to bylo 

4-5 měsíců. Ne všichni mohli na tuto otázku odpovědět, protože jsou momentálně v procesu 

rehabilitace a stále pracují na návratu do tréninkového procesu.  
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Obrázek 15 otázka č. 13 

V další otázce jsme se věnovali bolestivosti v oblasti kolenního kloubu po operaci. Zde se 

odpovědi lišily. Záleží zde na času od operace. Jako velmi pozitivní vidím, že zde byla i 

odpověď, že respondent nemá žádné problémy a koleno je v dobré kondici, to je pro vrcholový 

sport velmi důležité. Nejčastější odpověď byla, že respondenti pociťují bolestivost, pokud jsou 

unavení či přetrénovaní.  

 

Obrázek 16 otázka č. 14 

60% respondentů uvedlo, že po zranění pociťuje strach v nekontrolovatelných situacích na 

lyžích. Při návratu na lyže je potřeba postupovat vždy postupně od malých rychlostí, volných 
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jízd, krátkých lyží a následně vyšší rychlost, volná jízda delší lyže a nakonec plné tréninkové 

nasazení. 

 

Obrázek 17 otázka č. 15 

Většina respondentů má obecně po operaci problém s dosednutím na paty. Tento stav je často 

způsobem i díky okamžité operaci, kloub poté ztuhne víc, než by měl.  

 

Obrázek 18 otázka č. 16 

Svůj postoj k rehabilitaci hodnotí závodníci velmi kladně a zodpovědně. Většina uvedlo, že 

cvičili hned od prvního dne po operaci, tak jak jim lékař s fyzioterapeutem nařídili a plnili 

všechny příkazy. Osobní přístup sportovce je v tomto období zásadní, pokud se rehabilitační 

fáze zanedbá, již nikdy nemusí dojít k obnově kolenních struktur. 
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Otázka číslo sedmnáct zněla, zda cvičí závodníci se svými fyzioterapeuty cíleně stabilizátory 

kolenního kloubu. 100% respondentů odpovědělo, že ano, což je velmi pozitivní. I po důkladné 

rehabilitaci ale vidíme uváděné problémy jako strach, nemožnost sedu na paty, která souvisí se 

ztuhlostí kloubu a nedostatečnou hybností, nebo bolest při únavě. 

Osmnáctá otázka byla formována pro vlastní doplňující komentáře jednotlivých účastníků.  

Anketa čítala dohromady 25 odpovědí. Cílem ankety bylo potvrdit vysokou četnost tohoto 

zranění u alpského lyžování. Abych pravdu řekla, mne samotnou výsledky dotazníku 

překvapily. Očekávala jsem větší zastoupení ve zranění. Potvrdilo se, jak uvádí některé 

literatury, že toto zranění je častější u žen, jak u mužů.  

Výsledky nemohou být považovány jako obecně platný vztah, zkoumaný vzorek je statisticky 

nesignifikantní, zatížen výběrovou chybou. Výběrový vzorek je příliš malý. Jde spíše o názorný 

pohled vybrané skupiny respondentů. Vzorek také není reprezentatvní – není zvoleno 

dostatečné množství respondentů, nejsou vybrány osoby se shodným věkem, mají ale stejné 

prostředí a  podmínky.  

Obecný rehabilitační program:  

Obecný rehabilitační a rekondiční postup si zde rozdělíme do 5 částí a časových fází. Nastavení 

časových fází jsem konzultovala s lékařem (Mudr. Daniel Horáček), fyzioterapeutkou (Bc. 

Kateřina Michaljaničová), která působila u reprezentačního družstva alpských lyžařů, dále 

s fyzioterapeutem (Mgr. Matej Vlašič, PhD), který působí zároveň jako kondiční trenér. Dále 

jsem sbírala informace a poznatky od samotných závodníků, kteří momentálně prochází 

rehabilitačním či rekondičním obdobím a na základě ankety zpracovávala výsledky a 

sestavovala vhodný plán. 

Navrhovaný plán se bude odvíjet týden po týdnu. Po každém týdnu je potřeba udělat kontrolu, 

zda vše probíhá podle plánu. Pokud se objeví např. bolest bude potřeba zvolnit tempo 

rehabilitace, pokud naopak bude vše v pořádku, lze zátěž přidat. Tyto změny a rozhodnutí je 

ale vždy nutno dělat s přihlédnutím zodpovědné osoby tj. – lékař, fyzioterapeut, nebo kondiční 

trenér. Záleží, v jaké části léčebného procesu se zrovna závodník nachází. 

1. Časná pooperační fáze 1-2 týden 

2. Svalová síla a CORE stabilita 

3. Svalová síla a kontrola 

4. Síla, agility a plyometrický trénink 
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5. Návrat k plnému sportovnímu zatížení 

Cviky jsem vybírala z dostupných internetových zdrojů, odborné literatury, dále jsem čerpala 

z vlastních zkušeností, poznámek a zkušeností dotazovaných sportovců. Vše jsem pečlivě 

prokonzultovala s fyzioterapeuty a odborníky. 

Fáze 1-2 týden 

První dny jsou u každého velmi individuální. Jakékoliv cvičení kromě izometrických 

cviků by se mělo začít řešit až po sundání ortézy. Někdo nedostane ortézu vůbec, jiný ji 

má. To vše záleží na operatérovi a posouzení stavu svalů stehna, polohy čéšky atd. Po 

celou dobu rehabilitační fáze je důležitá péče o jizvu, které ovlivňuje také polohu 

kolenního kloubu, svalů okolo, a hlavně další procesy v rehabilitaci a rekondici. 

1- 4 den po operaci: 

Nácvik chůze o berlích, chození ze schodů, do schodů 

Střídání plantární a dorzální flexe v hleznu, cirkumdace (pomáhá také jako prevence 

proti tromboembolické nemoci) 

 

 

  

Obrázek 20 Cirkumdace hlezna 
Obrázek 19 Cirkumdace hlezna 
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Izometrická kontrakce m. quadriceps femoris 

 

Od 4. dne lze začít s lehkým cvičením a protahováním. Začínáme s malým počtem opakováním, 

krátké cvičení cca 2x-3x denně. Počty postupně přidáváme a časy prodlužujeme. Vždy je 

důležitý osobní pocit. Nikdy necvičíme přes bolest! 

a) Rozsah pohybu 

Flexe- v leže sunu patu po podložce směrem k sobě 3x5 postupně zvyšuji až 3x15 

 

         Obrázek 24 Sun paty k hýždím 

Extenze – ručník pod kotník, pasivně nechat propínat koleno 2‘(postupně až 5‘) 

 

Obrázek 25 Pasivní propínání 

Obrázek 21 Povolené svalstvo Obrázek 22 Zatnuté svalstvo 

Obrázek 23 Propnuté DKK 
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Sed na židli, flexe kolenního kloubu „pod židli“ (lze dopomoci druhou nohou) 

 

Obrázek 27 Ohyb s dopomocí druhé nohy 

 

b) Síla DKK 

Izometrická kontrakce m. quadriceps femoris (viz obrázek 22,23) 

Aktivní cvičení na posílení m. quadriceps femoris, abduktory, adduktory, flexory – 

kolenního a kyčelního kloubu, 3x5 postupně zvyšuji až 3x15 

V sedě na lehátku, nohy spuštěné dolu, elevace bérce za pomocí m. quadriceps femoris 

3x 15s – zvyšovat zatížení až 3x 1min 

 

Obrázek 29 Elevace pomocí m. quadriceps femoris 

 

Obrázek 26 Ohyb kolene pod židli 

Obrázek 28 Nohy spuštěné 
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Elevace extenzované končetiny 3x5 postupně zvyšuji až 3x15  

 

 

 

 

 

 

 

Abdukce v kyčelním kloubu 3x5 postupně zvyšuji až 3x15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na břiše - elevace extenzované končetiny nad podložku 3x5 postupně zvyšuji až 3x15 

 

Obrázek 30Propnuté DKK Obrázek 31 elevace DK 

Obrázek 33 Propnuté nohy Obrázek 32 Abdukce v KYK 

Obrázek 35 Propnuté nohy Obrázek 34 Elevace na břiše 
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c) Strečink 

Střídání plantární a dorzální flexe v hleznu, cirkumdace (pomáhá také jako prevence 

proti tromboembolické nemoci), (viz obrázek 20,21) 

Protažení m. biceps femoris – za pomocí therabandu 3x 30s    

 

Obrázek 36 Protahování s therabandem 

Fáze 3-5 týden 

Nácvik správného stereotypu chůze – přes patu, odvíjení plosky 

a) Rozsah pohybu 

Flexe- v leže sunu patu po podložce směrem k sobě 3x10 postupně zvyšuji až 3x30 (viz. 

Obrázek 24,25) 

Extenze – ručník pod kotník, pasivně nechat propínat koleno 2 minuty, postupně až 5 

minut (viz obrázek 26) 

Sed na židli, flexe kolenního kloubu „pod židli (viz obrázek 27,28) 

b) Síla DKK 

Izometrická kontrakce m. quadriceps femoris (viz obrázek 22,23) 

Aktivní cvičení na posílení (lze přidat zátěž, manžeta 2kg) m. quadriceps femoris, 

abduktory, adduktory, flexory – kolenního a kyčelního kloubu, 3x10 postupně zvyšuji 

až 3x30 

Chůze v bazénu 30 minut 2x týdně 

Plavání – kraul – kraulové nohy- 2x týdně, cca 10x 25m, lze postupně zvyšovat 

Stacionární ergometr 5’lehká zátěž – 1x denně (postupně zvyšovat 15-20‘2-3x denně) 
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c) Core 

Dýchání do oblasti dutiny břišní: 

Leh na zádech, bedra tlačím do podložky, dlaně podél těla vzhůru – dech 1min 

Leh na zádech, bedra tlačím do podložky, kolena zvednutá 900/ lze ze začátku opřít např. 

lehátko, židle  - dech 1min 

 

  

Obrázek 37 Dýchání na zádech 

Obrázek 39 Dýchání Obrázek 38 Dýchání s dopomocí 
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Leh na zádech, bedra tlačím do podložky, kolena zvednutá 900/ lze ze začátku opřít 

např. lehátko, židle, ruce nad hlavou drží předmět – např. činka (nádech spustím za 

hlavu, výdech vrátím zpět) 1min 

d) Strečink 

Střídání plantární a dorzální flexe v hleznu, cirkumdace (pomáhá také jako prevence 

proti tromboembolické nemoci), (viz obrázek 20,21) 

Protažení m. biceps femoris – za pomocí therabandu 3x 30s, (viz obrázek 37) 

Fáze 5-8 týden 

Od 5. týdne lze odložit berle, je zde kladen velký důraz na správný stereotyp chůze. Berle 

lze odložit pouze bez kulhání. 

a) Síla DKK 

Aktivní cvičení na posílení (lze přidat zátěž, manžeta 2kg) m. quadriceps femoris, 

abduktory, adduktory, flexory – kolenního a kyčelního kloubu 

Chůze v bazénu 30 minut, 2x týdně 

Plavání – kraul – kraulové nohy 15x 25m, lze postupně zvyšovat 

Stacionární ergometr 30’ střední zátěž (Od 6 týdne lze zařadit jízdu venku po rovině) 

  

Obrázek 41 Dýchání se zátěží Obrázek 40 Dýchání se zátěží + dopomoc 



 
53 

Nácvik dřepu (poddřep) – s oporou/ bez opory, 10x 5s výdrž, lze postupně zvyšovat 

 

Dřep s therabandem na stehnech, 10x 5s výdrž, lze postupně zvyšovat 

 

 

  

Obrázek 46 Stoj s therabandem 

Obrázek 42 Stoj s oporou Obrázek 43 Poddřep s oporou 

Obrázek 44 Poddřep s therabandem Obrázek 45 Dřep s therabandem 
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Stoj - výpon (s oporou/ bez opory), 3x 5s výdrž, lze postupně zvyšovat 

 

Obrázek 48 Výpon 

Abdukce v kyčelním kloubu s therabandem, 10x 5s výdrž, lze postupně zvyšovat 

 

Obrázek 50Abdukce KYK 

Extense v kyčelním kloubu s therabandem, 10x 5s výdrž, lze postupně zvyšovat 

 

Obrázek 52 Extense v KYK 

Obrázek 47 Stoj s oporou 

Obrázek 49 Leh na boku 

Obrázek 51 Leh s therabandem 
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Výpad na BOSSU 2x 10 L,P 

 

Obrázek 54 Výpad na BOSSU 

b) Core 

Pozice medvěd – dech, 1 min 

 

Obrázek 55 Medvěd 

Pozice medvěd – noha vzad do propnutí – využití FLOWIN (klouzavý povrch), 1 min 

 

Obrázek 57 Propnutí DK 

  

Obrázek 53 Stoj 

Obrázek 56 Medvěd FLOWIN 
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Pozice na 4, zvednu kolena nad podložku – dech, 1 min 

 

Obrázek 58 Kolena nad podložkou 

Pozice na 4, zvednu kolena nad podložku, dynamické přenášení váhy HKK (viz obrázek 

59) 

c) Strečink 

Protahování převážně DKK – m. quadriceps femoris, m. biceps femoris, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus, m. triceps surae 

d) Propriocepce 

Stoj – oči zavřené 

Stoj na jedné noze – oči otevřené – zavřené 

Chůze přes kuželky vpřed/vzad 

Chůze vysoká kolena vpřed/vzad 
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Dřep na nestabilní podložce – foam block- polštář – ježek - BOSSU) 10x 5s výdrž, lze 

postupně zvyšovat 

 

Obrázek 60 Dřep na nestabilní podložce 

Stoj na nestabilní podložce – foam block – polštář – ježek), 5x 25s výdrž, lze postupně 

zvyšovat 

 

Obrázek 61 Stoj na nestabilní podložce 

Cvičení pro SMS 

Formování „malé nohy“ – aktivace svalů chodidla stažením a následným uvolněním. Pro nácvik 

chůze je dobré si krokový cyklus rozfázovat. Operovaná dolní končetina dělá krok v před, a 

opět se vrátí zpět. Pokud je výchozí dolní končetinou operovaná noha – dopadá se na nohu 

zdravou, nakračuje se operovanou dolní končetinou a zpět. 

Obrázek 59 Stoj na BOSSU 
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Rekonvalescenční fáze 

Období: konec 12. Týdne – plný funkční návrat 

Od 3. měsíce lze aktivně provozovat horskou cyklistiku. Při cyklistice volíme pro doplnění 

svalové síly - těžké převody, kopce a výjezdy „ze sedla“. Začínáme také s cvičením v posilovně 

– legpress, předkop, zákop, dřepy. 

Trénink v posilovně na DKK 

U tréninku v posilovně dbáme především na správné nastavení zátěže a intenzity. 

V pyramidách od nejnižší zátěže po nejvyšší a zase zpět. Intenzita se odvíjí od zátěže. Čím 

vyšší zátěž, tím vyšší intenzita a naopak. Pauza mezi sériemi je nastavená tak aby došlo 

k obnovení ATP. Pro hypertrofii svalových vláken cvičíme 3-4 série, 8-12 opakování. Po 

silovém tréninku je třeba svalům dát delší čas pro obnovu a regeneraci, zvlášť když se stále 

nacházíme v době po úrazu a svalová síla není stoprocentní. Silový trénink se zde zařazuje 2x-

3x týdně a je doplňován cviky na ostatní partie těla. 

Legpress 

Předkop 

Zákop 

Dřep s činkou 

Mrtvý tah 

Bulharský split squat 

Běžecký trénink, agility trénink 

Mezi 3.- 4. měsícem lze začít s běžeckým tréninkem. Nejdříve rovné úseky, bez brždění, změn 

směru. Postupně zvyšovat rychlost, brždění, změny směru a lze běhat i po nerovném terénu. 

Nesmí ale dojít k rotaci kolene. Do tréninkového plánu se poté zařazuje takzvaný agility trénink 

– sestava různých běhů, skoků, lze využít náčiní jako žebřík, kuželky, bedny, jde zde hlavně o 

získání rychlosti a zároveň vytrvalosti trénink je zároveň zábavný, většinou vedený formou hry. 

a) Žebřík 

Žebřík nám výborně poslouží k frekvenčním cvičením. Cílem je nejen rychlost ale také 

přesnost prováděného pohybu. Dále lze provádět odrazová nebo koordinační cvičení. 

Koordinace bývá po zranění narušená, a proto je důležité ji obnovit. 
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b) Poskoky 

K poskokům lze využít obyčejnou lajnu na hřišti. Sestava různých poskoků a běhu 

popředu, pozpátku je velmi užitečná. Při cvičení dochází k posílení hamstringů, které 

poté napomáhají k stabilizaci kolenního kloubu. 

c) Agility 

Za pomocí agility se trénuje především rychlost, a to formou herní. Podněty 

v tréninkové jednotce obsahují rychlé lokomoční změny do strany, vzad, ve vertikálním 

i horizontálním směru s maximální intenzitou pohybu. Pro agility se využívá 

nejrůznějších pomůcek – kužely, překážky, míče, žebříky. 

Plyometrický trénink 

Plyometrický trénink se využívá hlavně pro optimalizaci výbušné síly. Ze začátku se 

zařazují 1-2 tréninkové jednotky týdně po 15-30 minutách nižší intenzity. Série obsahuje 

mezi 80-120 skoky, pauza je 3-4 minuty. K plyometrickému tréninku lze využít pomůcky, 

jako je plyometrická bedna různé výšky, stepper, nebo různé překážky. Dělat se dá ale i 

zcela bez pomůcek. 

Pro plyometrický trénink je nutné díky jeho náročnosti dodržovat několik zásad: 

- Svalstvo musí být před zahájením plyometrického tréninku posílené, jinak nelze 

plyometrické cviky vykonat správně 

- samotnému tréninku musí předcházet důkladné zahřátí „warm up“ a rozcvičení, po 

tréninku je zas nutností „cool down“ a protažení 

- plyometrický trénink nikdy necvičit unavený 

- intenzitu je potřeba nastavit tak, aby bylo možné cviky provádět správně 

- vždy postupuji od lehčího cvičení k těžšímu 

- mezi plyometrickými tréninky dodržuji minimální odpočinek 48h 
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a) Bez pomůcek 

Dřep s výskokem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřep s výskokem, ve dřepu setrvám 2s (viz obrázek 63, 64) 

Přeskakované výpady 

 

Obrázek 64 Výpad 

  

Obrázek 63 Dřep Obrázek 62 Výskok 



 
61 

Poskoky do strany (Sáblíková)  

 

Obrázek 66 Přeskok Sáblíková 

Klek -> výkok do dřepu 

 

Obrázek 68 Výskok z kleku 

Lze obměňovat a zvyšovat obtížnost: klek -> výkok do dřepu + výskok do výšky, klek 

-> výskok na levou/pravou nohu, klek na jedné noze, skok do strany + do dřepu + 

výskok, klek na jedné noze, skok do strany do dřepu + skok vpřed 

  

Obrázek 65 Přeskok Sáblíková 

Obrázek 67 Klek 
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b) S plyometrickou bednou/stepperem 

(obtížnost lze regulovat pomocí výšky) 

Výstupy na bednu 1 nohou 

 

Obrázek 70 Výstup na stepper 

Seskok z bedny 

 

Obrázek 72 Seskok 

 

  

Obrázek 69 Výstup 

Obrázek 71 Pozice na stepperu 
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Výskok na bednu 

 

Obrázek 74 Výskok 

Výskok na bednu -> seskok + skok vpřed (snožmo, levá/ pravá noha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seskok z malé bedny-> výskok na druhou vyšší 

Obrázek 73 Stoj 

Obrázek 76 Stoj 
Obrázek 75 Výskok Obrázek 78 Seskok 

Obrázek 79 Malá bedna Obrázek 80 Seskok Obrázek 76 Výskok na vysokou 

bednu 
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Výskok na bednu stranou 

 

Obrázek 78 Výskok 

Sed na bedně -> výskok levá/pravá do stoje 

 

Obrázek 80 Výskok na jedné DK 

  

Obrázek 77 Stoj 

Obrázek 79 Sed 
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Klek -> výskok do dřepu -> skok na bednu rovný/stranou 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Běžecké překážky 

(náročnost cvičení se zde dá opět regulovat výškou překážek) 

 

Obrázek 84 Tréninkové překážky (zdroj: insportline.cz) 

Přeskok překážky doleva-doprava snožmo 

Přeskok překážky doleva-doprava levá/pravá noha  

Přeskok překážky vpřed/vzad snožmo 

Přeskok překážky vpřed/vzad levá/pravá noha 

Přeskok překážek snožmo 

Obrázek 83 Klek Obrázek 82 Výskok Obrázek 81 Výskok na bednu 
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Přeskok překážek levá/pravá noha 

Přeskok překážek stranou snožmo 

Přeskok překážek stranou levá/pravá 

Přeskok překážek snožmo, leva/pravá/stranou – na konci výskok na plyometrickou 

bednu 

Kříž z překážek -> různé variace skoků dopředu/dozadu/do stran -> navázat  

Zhodnocení rehabilitace: 

Pokud nenastanou žádné komplikace bude závodník po dokončení rehabilitační fáze tzn. po 

konci 8. týdne řádné rehabilitaci schopen normální symetrické chůze. V kolenním kloubu je 

obnovena hybnost, koleno by již nemělo otékat. Závodník chodí plavat, zvládá jízdu na kole i 

venku. Začíná chodit do posilovny/tělocvičny, aby se plně obnovila svalová síla a postupnými 

kroky přidává zátěž do svých tréninkových jednotek.  

Po 8. týdnu končí období rehabilitace a začíná období rekondice. Je získána opětovná důvěra 

k operované noze. Trénink je soustředěn na sílu, rychlost, která se odehrává v přímém směru. 

Je nabrána také vytrvalost, bez které nelze budovat kvalitní fyzickou kondici. 

Po 6. měsíci je závodník schopen provozovat téměř všechny sportovní aktivity postupnými 

kroky od menší k větší energii cvičení. Stále ale musí myslet na fakt, že teprve po jednom roce 

od operace dojde k plné přestavbě vazu a až dva roky může trvat vyplnění defektu, který vznikl 

z důvodu odebrání štěpu (Maurer, 2011). 

Po dokončení rekondice navrhovaného intervenčního programu by operovaná noha měla být 

silná a dostatečně posílená. Svalová síla by se měla nacházet na úrovni před operací a lepší. 

Závodník by se svým fyzioterapeutem měl ve cvičení pokračovat i po skončení 

rekonvalescenční fáze. Setrvání v posilování kolenních stabilizátorů nám poskytne menší 

pravděpodobnost, že by se zranění mohlo stát opakovaně.  
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4. Diskuze 

Téma ruptury a následné operace předního zkříženého vazu v profesionálním sportu je 

v posledních letech čím dál tím častější. Nároky na sportovní výkonnost se stále zvyšují. Na 

sportovce je ze strany okolí vyvíjen obrovský tlak, často se končetina nestihne správně zaléčit, 

tím pak vzniká bolest na dané končetině, opakující se problémy, nebo celá zranění. 

Stav operované končetiny pro bezpečný návrat na lyže lze ověřit pomocí testové baterie, která 

byla sestavena speciálně pro kontrolu výkonnosti jedince po operaci ACL. Testová baterie, 

která má pomoci k bezpečnému návratu byla vyvinuta v roce 2015 profesorem Hildebrantem a 

jeho kolegy. Testová baterie obsahuje sedm cviků – stabilita na obou dolních končetinách 

testována pomocí MFS S3 check, stabilita na jedné dolní končetině (OL-ST), výskok na obou 

dolních končetinách (CMJ), one leg test (CMJ), plyometrický výskok, speedy test a quick feed 

test. Všechny testy vykazují vysoké procento spolehlivosti. Pro test na jedné končetině byl 

vypočítán tzv. index symetrie končetiny (LSI). Tuto baterii je před návratem vhodné provést 

s fyzioterapeutem, který danou situaci společně s výsledky zhodnotí. 

H1: První hypotéza předpokládala, že u většiny alpských lyžařů, kteří se pohybují v lyžování 

na vrcholové úrovni, (u nás jsme zkoumali reprezentační družstvo ČR) někdy prodělala úraz, 

který vedl k přetržení předního zkříženého vazu. Odpověď byla, že zranění utrpělo 25% 

respondentů. Pokud pak pohlédneme na genderové zastoupení, tak kladně odpověděly pouze 

ženy a juniorky. Žádní z mužů, kteří se do ankety zapojili neměli s předním zkříženým vazem 

problémy. Obecně se v literatuře udává, že ženy jsou pro toto zranění náchylnější. Náš vzorek 

respondentů je ale tak malý, že nelze úplně tvrdit, že se nám to zde potvrdilo.  

Příčiny úrazu byly také hodně rozdílné. Respondenti sami popisovali své zkušenosti. Několikrát 

se ale opakovala odpověď spojená se sjezdem, nebo super-G. Pád ve vysoké rychlosti, po 

skoku, nebo v cíli. Bohužel podmínky pro trénování těchto disciplín v ČR jsou nedostačující. 

Naši reprezentanti se tedy za tréninkem musí vydávat do Rakouska, Itálie, nebo Francie. V létě 

potom například do Chile. I tak často chybí jistota a vyježděnost pro závody a úroveň tratí 

v zahraničí.  Objevila se zde i únava, nedostatek fyzické kondice, nebo přetrénovanost. 

V probíhající sezoně opravdu není moc času na odpočinek. Závodní bloky jsou dlouhé, do toho 

musí lyžař zvládat ještě trénovat, chodit do školy. Dlouhé přesuny autem, či letadlem, změna 

časových pásem. To všechno vede k pozdějším úrazům. I při takto nabitém programu je stále 

třeba nezapomínat na dny regenerace a odpočinku. Tato hypotéza se nepotvrdila. 
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H2: Druhá hypotéza měla zaznamenat, jak moc závodník bude po operaci spolupracovat 

s odbornými pracovníky. Tady je odpověď jednoznačná a hypotéza se potvrdila. Všichni po 

zranění navštěvují fyzioterapeuty, spolupracují s lékařem a kondičním trenérem. Mít kolem 

sebe kvalitní tým odborníku nám zajistí správný postup u rekondice a pomůže správně určit 

dobu pro návrat k lyžování. Po plastice ACL je doba u každého jedince velice individuální, 

nelze proto stanovit jednotnou dobu návratu pro každého. Často se bohužel stává, že okolí tlačí 

na co nejrychlejší návrat. Ať už to jsou sponzoři, rodiče, trenéři, či samotný sportovec. 

Rozhodnout o době návratu musí vždy lékař nebo fyzioterapeut, který se závodníkem tráví po 

operaci nejvíce času. Pokud se návrat uspěchá, je zde velké riziko, že se zranění bude opakovat, 

nebo se zcela nedoléčí a zůstanou nám přetrvávající problémy. Pro první měsíce je typická 

zejména ztráta svalové síly (jedná se hlavně o m. quadriceps femoris), omezení rozsahu 

jednotlivých pohybů, snížená koordinace a celková funkčnost kolenního kloubu. Tyto 

problémy u pacientů mohou přetrvávat půl roku až rok, a to i navzdory aktivní rehabilitace 

(Whiteová, 2013)  

H3: Třetí hypotéza diskutuje o návratu závodníka zpět do závodního režimu. Protože závodníci 

byli všichni mladí a zranění se vyskytlo poprvé, všichni usilovně pracovali na návratu zpět na 

svahy. Hypotéza se tedy potvrdila. Průměrná doba návratu je přes půl roku, spíše rok. Návrat 

je vždy těžký a jak se ukázalo souvisí s ním několik problému, které vyšly ze zkoumání. Jsou 

zde překážky jako strach, bolest nebo nedůvěra. Tyto stavy pak úzce souvisely se stavem, kdy 

se závodník cítí unavený, nebo přetrénovaný. Proto je stále nutné otevřeně mluvit o pocitech a 

na těchto věcech pracovat od samého začátku.  

Navržený pooperční plán je sestavený tak, aby odpovídal postupnému zatěžování končetiny. 

Od jemných, pomalých, statických cviků se cca po dvanácti týdnech dostaneme k silovému 

cvičení do tělocvičny. Po 3-4 měsících k běžeckému a agility tréninku, který je doplněn 

nejrůznějšími pomůckami. V počátcích je nutno dávat pozor na změny směru u cviků. Po 9 – 

12 měsících bychom se po konstruovaném plánu, který poctivě dodržujeme, měli být schopni 

navrátit na lyže. To lze otestovat pomocí baterie sestavené profesorem Hildebrantem a jeho 

kolegy (2015) viz výše. Dále je nutné kontrolovat průběh zatížení a hlídat, zda koleno nebolí, 

či neotéká. Na to by měl dohlížet fyzioterapeut nebo lékař. Pokud zde nebude žádný problém, 

lze postupovat v přidávání zátěže. 

Navzdory veškerým technikám a cvičením vyvinutých pro návrat do vrcholového sportu, 

Hildebrantova studie udává, že pouze zhruba 60-65% sportovců se po plastice ACL vrátí do 

vrcholového sportu. Ze všech sportovců zahrnutých ve studii, kteří podstoupili plastiku ACL 
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se k závodnímu sportu vrátilo 65%. Pouze 24% sportovců byli schopni návratu na původní 

úroveň, kterou měli před zraněním. Jsou zde ale i tací konkrétně 11%, kteří vrcholového sportu 

zcela zanechali (Ardern, 2011) 

Dále ze studií vyplývá, že i po 18 měsících jsou znatelné rozdíly v síle a stabilitě kolenního 

kloubu oproti zdravému kolenu (White, 2013).  Je důležité, aby se obnovila jistota prvně 

v základních pohybech jako jsou – chůze, běh, skok. Dále se závodník může postupně vracet 

na lyže. Opět je důležité, aby veškerý průběh šel postupně. Začít volnou jízdou – 

kontrolovanou, v pomalé rychlosti. Rychlost postupně zvyšovat, stejně jako čas strávený na 

lyžích. V poslední fázi se závodník vrací zpět do bran a začíná opět závodit. Celý proces má 

individuální průběh i dobu trvání.  

Pozornost musíme zaměřit i na psychiku sportovce, která hraje v rekondičním procesu 

významnou roli. Důležitá je vysoká motivace, vnímání co nejvíce pozitivních subjektů a 

samozřejmě vysoká míra sebevědomí. Pokud bude u sportovce přetrvávat strach z opětovného 

zranění, nikdy se nevrátí na původní úroveň, ve které se nacházel před zraněním. Pokud je zde 

problém pomůže sportovní psycholog, který pomůže usměrnit sportovcovi emoce a jeho 

sebevědomí (Dingenen, Gokele, 2017). Zranění bývá ve sportovní kariéře zlomový moment, 

ale nemusí mít vždy pouze negativní dopad. Sportovec může v průběhu rekonvalescence nabrat 

sebevědomí a vrátit se silnější (Joyce, Lewindon, 2016).  

Pro uspokojivý průběh celé rehabilitace a rekondice není důležité pouze cvičení, ale i výživa a 

kvalitní spánek. Klíčové je sledovat skladbu jídelníčku, aby obsahoval všechny potřebné živiny, 

minerály a vitamíny. Nutný je přísun množství vlákniny, plnohodnotných bílkovin a tuků 

(Bernaciková, 2013). Se zvyšující se zátěží je také dobré aktivně doplňovat potřebnou energii. 

Sportovec může užít různé doplňky stravy podporující regeneraci např. BCAA nebo 

magnezium (Joyce a Lewindon, 2016). 

Jako limity práce je zde potřeba zmínit malý počet dotazovaných respondentů v anketě. 

V rehabilitaci a rekondici také mohou nastat různé individuální komplikace se kterými v práci 

nepočítáme – špatné hojení, otoky končetiny, špatné uchycení štěpu atd. Doby přechodů mezi 

jednotlivými zotavnými fázemi se tedy mohou u jednotlivců i výrazně odlišovat. Je tedy potřeba 

ke každému jedinci přistupovat individuálně a jeho zdravotní stav neustále kontrolovat. 

Tréninková cvičení lze opět upravit individuálně podle věku, výkonnosti, fyzickému stavu, 

nebo pohlaví. Vždy a na vše musí dohlížet odborný pracovník – lékař/fyzioterapeut. 

Tréninkový proces  se nesmí zahájit předčasně, protože by zde mohlo dojít k opětovnému 

poškození operovaných struktur a doba rekonvalescence by se tak opět prodloužila. 



 
70 

5. Závěr 

Z práce jsme se dozvěděli, že 25% reprezentačního týmu alpských lyžařů ČR ve svém životě 

prodělalo operaci ACL.  

Jak již bylo zmíněno doba po operaci, než je lyžař schopný plné tréninkové zátěže trvá asi 6. 

měsíců, návrat na svahy potom 9-12 měsíců. Tento údaj ale nutno posuzovat individuálně – u 

někoho to může být doba o něco kratší u jiného jedince zase delší.  

Hlavním úkolem celého procesu po operaci je posílit flexory a extensory kolenního kloubu tak, 

aby se operované končetina co nejvíce podobala končetině zdravé a neměla problém zvládat 

situace, které zvládala před zraněním. 

U cvičení je třeba dbát na dodržování jednotlivých fází, správně provádět cviky, dodržovat 

počet opakování, a hlavně nikdy nechodit přes bolest. Stejně tak sledovat stav kolenního kloubu 

podle signálů, které nám dává – otok, výpotek, horkost kolene. Pokud se cokoliv objeví, ve 

cvičení je třeba polevit. 

Soubory cviků jsem vybrala a sestavila na základě vlastních zkušeností, zkušeností lyžařů, kteří 

se se zraněním setkali a po konzultaci s fyzioterapeuty, proto by měl být výše zmíněný program 

optimálně nastavený pro úspěšný návrat do sportovní kariéry. Rekonvalescenci nelze uspěchat 

a jakákoliv snaha o její urychlení často povede akorát k tomu, že se nám zranění stane znovu. 
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Obrázek 34 Elevace na břiše .................................................................................................... 49 

Obrázek 35 Propnuté nohy ....................................................................................................... 49 

Obrázek 36 Protahování s therabandem ................................................................................... 50 

Obrázek 37 Dýchání na zádech ................................................................................................ 51 

Obrázek 38 Dýchání s dopomocí ............................................................................................. 51 

Obrázek 39 Dýchání ................................................................................................................. 51 

Obrázek 40 Dýchání se zátěží + dopomoc ............................................................................... 52 
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file://///Users/martinasulcova/Documents/bakalářka/BC%20šulcová.docx%23_Toc45654127
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file://///Users/martinasulcova/Documents/bakalářka/BC%20šulcová.docx%23_Toc45654155
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