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Abstrakt 

Autor: Michal Neuwirth 

Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta po implantaci totální endoprotézy 

kolenního kloubu 

Cíle: Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice totálních náhrad 

kolenního kloubu a zpracování  kazuistiky pacienta, který implantaci kloubní náhrady 

prodělal.  

Metody: Tato práce se skládá z obecné a speciální části. Část obecná se zabývá anatomií 

a kineziologií kolenního kloubu, osteoartrózou, příčinami jejího vzniku,  diagnostikou, 

epidemiologií a léčbou. Dále potom implantací kloubních náhrad jako jednou z metod v 

léčbě  osteoartrózy používané a  metodami  fyzioterapie  užívaných v rehabilitaci těchto 

pacientů. Speciální část má formu kazuistiky, obsahuje anamnézu, vstupní kineziologické 

vyšetření, popis terapeutických jednotek a výstupní kineziologické vyšetření. V terapiích 

byly použity techniky měkkých tkání podle Lewita, mobilizace podle Lewita, 

postizometrická  relaxace  podle  Lewita,  senzomotorická  stimulace  podle  Jandy 

a Vávrové, cvičení podle svalového testu a proprioreceptivní neuromuskulární facilitace 

podle Kabata. 

Výsledky:  Stav  pacienta  se po terapiích zlepšil, přesné srovnání stavu pacienta před 

a po terapiích nabízí kapitola Zhodnocení efektu terapie.  

Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza, osteoartróza, kazuistika, fyzioterapie 

   



 
 

Abstract 

Author: Michal Neuwirth 

Title: The case study of the physiotherapeutic care of a patient with total endoprothesis 

of a knee joint 

Objectives: The main objective of this thesis is to summarize the theoretical knowledge 

on the issue of total knee replacements and the elaboration of a case report of a patient 

who underwent joint implantation. 

Methods: This thesis consists of a general and a special part. The general part deals with 

the  anatomy  and  kinesiology  of the  knee  joint,  osteoarthritis,  its  causes,  diagnostics, 

epidemiology  and  treatment.  Furthermore,  implantation  of joint  replacements  as one 

of the methods used  in the  treatment of osteoarthritis and physiotherapy methods used 

in the  rehabilitation  of these patients.  The  special part  takes  the  form  of a case  report, 

contains  anamnesis,  initial  kinesiological  examination,  description  of therapeutic  units 

and final kinesiological examination. The therapies used soft tissue techniques according 

to Lewit, mobilization according to Lewit, postisometric relaxation according to Lewit, 

sensorimotor  stimulation  according  to Janda and Vávrová, exercises according to the 

muscle test and proprioceptive neuromuscular facilitation according to Kabat 

Results: The patient's condition has improved after the therapies, an accurate comparison 

of the  patient's  condition  before  and  after  the  therapies  is provided  in the  chapter 

on evaluating the effect of the therapy. 

Keywords: knee joint, total endoprosthesis, osteoarthritis, case report, physiotherapy 
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1 Úvod 
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o osteoartróze (dále 

OA),  o totální  endoprotéze  (dále TEP) kolenního  kloubu  a  o  postupech  fyzioterapie 

používaných v pooperační  rehabilitaci. Dále potom zpracování kazuistiky konkrétního 

pacienta po prodělané implantaci kolenního kloubu. 

  Obecná část je věnována teoretickým poznatkům, které se vztahují  k diagnóze 

pacienta.  Nejprve  se  zaměřuje na  anatomii,  kineziologii  a  biomechaniku  kolenního 

kloubu, dále osteoartrózu, její etiopatogenezi, epidemiologii, diagnostiku a konzervativní 

i chirurgickou  léčbu. Větší prostor je věnován implantaci kloubních náhrad, konkrétně 

indikacím a kontraindikacím zákroku, předoperační přípravě a případným komplikacím, 

které mohou implantaci totální endoprotézy postihovat. V neposlední řadě se obecná část 

věnuje rehabilitační péči následující  po zákroku, jednotlivým fázím procesu a stručně 

i popisu některých metod v rehabilitační péči užívaných. 

  Obsahem speciální části je kazuistika  pacienta  po implantaci TEP kolenního 

kloubu. Zpracování kazuistiky probíhalo od 11.1.  2021  do 22.1.  2021  na oddělení 

lůžkové rehabilitace zařízení Vršovická zdravotní a.s.  pod odborným dohledem 

supervizora.  Kazuistika  se skládá z anamnézy, vstupního kineziologického vyšetření, 

krátkodobého a dlouhodobého plánu terapie, jednotlivých terapeutických jednotek, 

výstupního vyšetření a zhodnocení efektu terapie. 

  Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 

014/2021. Kazuistika byla zpracována s informovaným souhlasem pacienta.   
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2 Obecná část 
Tato část práce pojednává o kolenním kloubu, jeho anatomii,  kineziologii 

a biomechanice. Dále potom o osteoartróze jako o nemoci, která kolenní kloub postihuje 

a léčebných postupech aplikovaných na toto onemocnění, mezi které patří i implantace 

totální endoprotézy (dále TEP) kolenního kloubu. Poslední kapitola této části se věnuje 

rehabilitaci pacientů po prodělané implantaci TEP a krátce i metodám používaných 

v terapii. 

2.1  Kolenní kloub (anatomie, kineziologie, biomechanika) 

2.1.1  Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub je největší a nejsložitější kloub v lidském těle (Kolář, 2009). Jedná 

se o kloub složený, což znamená, že v něm spolu komunikují více než dvě kosti nebo dvě 

kosti a kloubní disk nebo meniskus. Konktrétně v případě kolenního kloubu jsou to tibie, 

femur a patella. Mezi kloubními plochami femuru a tibie jsou uloženy menisky. Samotný 

kolenní kloub je tvořen dvěma skloubeními,  a to femoropatelárním a femorotibiálním 

skloubením. Tvarem je spojení patelly a femuru kloub plochý, kloubní jamku tvoří dvě 

fasety  patelly  (facies  articularis  patellae)  a hlavici  facies  patellaris  femoris.  Druhým 

spojením v kolenním kloubu je articulatio femorotibialis. Oválné condyly femuru se ale 

svým tvarem značně liší od téměř plochých kondylů tibie. Samotná styčná plocha mezi 

femurem  a tibií je tím pádem velmi malá, kontakt těchto dvou kostí proto 

zprostředkovávají menisky, které tuto nesourodost ve tvaru styčných ploch kolenního 

kloubu vyrovnávají. (Čihák, 2016; Drake a kol., 2005; Naňka a kol., 2009) 

Menisky nejen vyrovnávají tuto nesourodost kloubních ploch, ale jsou také 

důležitou strukturou pro ochranu kloubních chrupavek před opotřebením a vznikem 

osteoartrózy. Prostřednictvím menisků je zátěž rovnoměrně rozložena na celé koleno 

a nedochází tak  k asymetrickému zatěžování.  (Messner  a Gao,1998)  Menisky  jsou 

tvořeny vazivovou chrupavkou, laterální meniskus má podobu téměř uzavřeného kruhu, 

zatímco mediální meniskus má poloměsíčitý tvar a připomíná spíše písmeno C.  Oba 

menisky se upínají na tibii, do area intercondylaris v přední i zádní (anterior et posterior) 

části. Uskřinutí menisků braní tahy  za jejich zadní cíp m. semimembranosus 

u mediálního menisku a m. popliteus u laterálního menisku. Při flexi v kolenním kloubu 

se menisky posouvají směrem nazad (posteriorně), s tím že tento  pohyb  je výraznější 

u laterálního menisku, který na rozdíl od mediálního menisku není uchycen do kloubního 
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pouzdra.  Menisky jsou anatomickou strukturou, která je velmi náchylná ke zranění, 

a to zejména při sportu (Čihák, 2016; Hudák a Kachlík, 2017; Kapandji,1987). 

Kloubní pouzdro je prstenec  vaziva  s průběhem od distálního konce femuru, 

vyjma jeho epikondylů, kam jsou připojeny vazy a svaly, po proximální části tibie. Tvoří 

tak přímé spojení tibie a femuru a ohraničuje kloubní prostor. Samotné kloubní pouzdro 

má dvě vrstvy, vnější membrana fibrosa a vnitřní membrana synovialis. (Čihák, 2016; 

Kapandji, 1987) 

Zesilující vazivový aparát kloubního pouzdra tvoří vazy. Můžeme je dělit na vazy 

kloubního pouzdra a vazy nitrokloubní. Postranní vazy zesilují kloubní pouzdro laterálně 

a mediálně a zajišťují stabilitu kolenního kloubu při extenzi a při průběhu pohybu 

do částečné flexe.  Dalšími vazy kloubního pouzdra jsou úpon m. quadriceps femoris – 

ligamentum  patellae  a retinaculum  patellae, které udržuje čéšku v plytkém žlábku 

femuru.  Z nitrokloubních vazů zmíním dva,  a to ligamentum  cruciatum  anterius 

a ligamentum  cruciatum  posterius.  Tyto  vazy  hrají velkou  roli  v zajištění pevnosti 

a stability kolenního kloubu. Probíhají z area  intercondylaris  tibie  na condyly  femuru 

a v průběhu, jak napovídá jejich název, se vzájemně kříží. Kloubní vazy obecně jsou 

pasivními (primárními) stabilizátory kolenního kloubu. (Abulhasan a Grey, 2017; Čihák, 

2016) 

Cévy zásobující koleno přicházejí do kloubu  z a.  femoralis  a a.  politea  a tvoří 

bohatou kloubní síť rete articularis. Na přední stranu kloubu přichází a. descendens 

genus, a. circumflexa femoris lateralis, obě z a. femoralis, dále pak a. superior medialis 

genus,  a.  superior  lateralis  genus  z a. poplitea. Přes zadní stranu kloubního pouzdra 

probíhá a.  media  genus,  pod  caput  mediale  m.  gastrocnemii  na vnitřní stranu kloubu 

probíhá a.  inferior  medialis  genus  a pod  laterální hlavou m. gastrocnemii probíhá a. 

inferior  lateralis  genus.  Patella  má kromě rete articularis ještě vlastní zásobení z rete 

patellare. Žíly kolenního kloubu vytvářejí periartikulární pleteň, z níž odcházejí podél 

přívodných tepen kolena. (Čihák, 2016; Hudák a Kachlík, 2017) 

Inervace kolenního kloubu (kloubního pouzdra) je rozdílná pro přední stranu a pro 

zadní mediální a laterální stranu. Pro přední stranu kloubního pouzdra přichází z n. 

femoralis n. saphenus, cestou svalových vláken čtyřhlavého stehenního svalu přicházejí 

větve n.  femoralis  do stěn recessus suprapatellaris.  Zadní mediální strana kolene 

je inervována n. tibialis a laterální strana n. fibularis communis. Vlákna inervující kloubní 
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pouzdro dosahují i k meniskům a nitrokloubním vazům. (Čihák, 2016; Hudák a Kachlík, 

2017) 

2.1.2  Kineziologie a biomechanika kolenního kloubu 

  Pro správné fungování kolenního kloubu je nutné, aby byly splněny dva ve své 

podstatě protichůdné požadavky,  a to stabilita při současné mobilitě. Důležitou funkcí 

kolenního kloubu je to, že umožňuje přizpůsobovat délku končetin potřebám lokomoce a 

měnit vzdálenost trupu od terénu, po kterém se pohybujeme.  Do postavení kolenního 

kloubu se promítá i tvarování nožní klenby, nastavení v kyčelních kloubech a 

prostřednictvím iliotibiálního traktu i dlouhé svalové řetězce. To je důležité hlavně proto, 

že výrazná odchylka od osového postavení spojená s decentrací a chybným zatěžováním 

kloubu se může projevit rozvojem strukturálních změn kloubu a výskytem OA. Kolenní 

kloub umožňuje pohyby v rovině sagitální (flexe a extenze)  a také pohyby rotačního 

charakteru. (Kolář, 2009; Véle, 2006) 

 Pro lepší popis těchto pohybů je nejprve nutné vysvětlit pojmy odemknutí 

a uzamčení kolene. Při uzamčení naléhá femur na tibii a kloub je v tzv. stabilní poloze. 

Toto uzamčení vyvolávají napjaté postranní vazy a všechny vazy na zadní straně 

kloubního pouzdra. Odemknutí kolenního kloubu je podmínkou pro provedení flexe 

a děje se při prvních pěti stupních celkového rozsahu flexe. Je vyvoláno malou rotací tibie 

dovnitř (při fixované noze femuru zevně), při které se uvolňují postranní vazy a přední 

zkřížený vaz. Po tomto odemknutí probíhá dále flexe jako valivý pohyb kondylů femuru 

po meniscích a tibii,  tedy v meniskofemorálních kloubech. Se zvětšujícím se rozsahem 

flexe  se zmenšuje plocha kontaktu femuru s tibií  a menisky.  V závěrečných stupních 

dochází k posuvnému pohybu kondylů společně s menisky  dozadu  po  tibii. Tato fáze 

flexe v kolenním kloubu se odehrává převážně v meniskotibiálním spojení s výraznějším 

pohybem zevního menisku. Při flexi hrají důležitou roli zkřížené vazy, které brání 

nežádoucím posunům artikulujících kostí.  Patella při pohybu do flexe klouže směrem 

distálně a při extenzi naopak, tedy proximálně. (Dylevský, 2009; Kolář, 2009) 

Při extenzi v kolenním kloubu probíhají jednotlivé fáze opačně a v závěru rotuje 

tibie zevně, čímž dojde k opětovnému uzamknutí kolene. Pohybu do hyperextenze brání 

svým napnutím přední zkřížený  vaz, posteromediální část zadního zkříženého vazu, 
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dorzální část pouzdra, flexory kolenního kloubu spolu s m. gastrocnemii, ale také 

nalehnutí kondylů femuru na přední rohy obou menisků. (Dylevský, 2009; Kolář, 2009) 

 

Rozsah  flexe  v kolenním kloubu je ovlivněn napětím m.  quadriceps  femoris 

a to hlavně m. rectus femoris, který má tendenci ke zkrácení. Rozsah je dán i objemem 

stehna a lýtka a v případě aktivního pohybu i svalovou silou flexorů v koleni. Konečný 

rozsah  flexe  se obecně uvádí v rozmezí od 120  do 140 stupňů. Jako extenzi chápeme 

pohyb  z flekčního zpět do nulového postavení a další extenzi z nulového postavení 

označujeme jako hyperextenzi. Sachse  hodnotí tento pohyb jako hypermobilitu. 

V rozmezí od 0 do 10 stupňů se dle něj jedná o lehce hypermobilní rozsah a od 10 stupňů 

a více jde o výraznou hypermobilitu. Rozsah pohybu kolenního kloubu do rotací 

je závislý na stupni  flexe.  Při nulovém postavení  a zamknutém koleni nejsou rotace 

možné, a naopak největší rotační hodnoty rozsahu  jsou  ve flexi  v rozmezí 

od 45 do 90 stupňů.  Tlak  do kloubu  snižuje rozsah rotací,  a  tak  má vliv  na rotační 

hodnoty  rozsahu  kloubu  i zatížení.  Véle a Kolář uvádějí rozsahy 10 stupňů pro rotaci 

vnitřní a maximum  40 stupňů pro rotaci vnější.  (Dylevský, 2009; Kolář, 2009; Lewit, 

2003; Masouros a kol., 2010; Véle, 2006) 

Jak již bylo zmíněno pohyby kolenního kloubu jsou flexe,  extenze  a rotace. 

Svalem umožňující extenzi je m. quadriceps femoris. Jak napovídá název, tento sval 

má čtyři hlavy, a to sice m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis a m. 

vastus intermedius. Jednokloubové vasti spojují femur s tibií a jejich  funkcí je pouze 

extenze  v kolenním kloubu (m.  vastus  lateralis  má  i malou rotační komponentu). 

Obr. č. 1: Flexe v kolenním kloubu (Masouros a kol., 2010) 
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M. rectus femoris, který má svůj začátek na pánvi,  se podílí mimo extenze v kolenním 

kloubu i na flexi v kloubu kyčelním.   Všechny části čtyřhlavého stehenního svalu mají 

společný úpon na tuberositas tibiae společnou šlachou s vmezeřenou patellou. Dle Véleho 

se jakékoliv nociceptivní dráždění  v kolenním kloubu projevuje nejprve  ochabnutím 

čtyřhlavého svalu stehenního, konkrétně mediálního vastu. (Véle, 2006) 

 Další svalovou skupinou umožňující pohyb v kolenním kloubu je skupina 

flexorů. Jsou to m. biceps femoris, m. semimemranosus a m. semitendinosus které někdy 

bývají souhrnně nazývány jako hamstrings. Tyto svaly s výjimkou krátké hlavy m. biceps 

femoris začínají na pánvi a upínají se na tibii, tudíž jsou to svaly dvoukloubové. Nejde 

tedy pouze o flexory v kolenním kloubu, ale jejich funkcí je i extenze v kloubu kyčelním. 

Na flexi v koleni se podílejí i mm. gastrocnemii, přestože se primárně jedná o plantární 

flexory. (Abulhasan a Grey, 2017; Véle, 2006) 

Svalů, které se větším nebo menším dílem podílejí na rotačních pohybech 

v kolenním kloubu, je celá řada. Dělí se na mediální a laterální rotátory a většina z nich 

má kromě rotace i další funkce. Zmíním proto pouze sval, jehož hlavní funkcí je právě 

rotace mezi tibií a femurem. Tímto svalem je m.  popliteus, který začíná na laterálním 

kondylu femuru, probíhá přes kloubní pouzdro a upíná se na zadní straně horního okraje 

tibie. Flexe v kolenním kloubu je vždy spojena s mediální rotací tibie, tento jev nazýváme 

jako odemčení kolene a je spojem právě s aktivitou m. popliteus. (Véle, 2006) 

Při vzpřímení ze sedu do stoje nebo při dřepu, kdy extendujeme koleno, nedochází 

pouze  k aktivitě extenzorů, ale v rozporu  se zásadou reciproční inhibice jsou aktivní 

i flexory.  Tento  jev  se nazývá Lombardův paradox.  Popsaná  kokontrakce antagonistů 

je důležitým stabilizačním mechanismem, a kromě dolní končetiny je tomu tak například 

i na páteři. (Véle, 2006) 

2.2  Osteoartróza 

  Osteoartróza (dále  OA)  je degenerativní, primárně nezánětlivé  kloubní 

onemocnění. Nemoc  se vyznačuje  degradací  kloubní chrupavky, subchondrální 

sklerózou, tvorbou osteofytů a změnami synoviální membrány, kloubního pouzdra, vazů 

a svalů. Patří  mezi  jednu  z nejčastějších nemocí pohybového aparátu u dospělých 

a má tak  dopad  na jedince,  ale  i na celou společnost.  Uvádí se,  že náklady spojené 

s OA jsou ve vyspělých zemích mezi 1 a 2 ,5 procenty HDP. (Dungl, 2014; Gallo, 2011; 

March a Bachmeier, 1997) 
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2.2.1  Epidemiologie 

  Klouby nejčastěji postižené osteoartrózou jsou drobné klouby ruky, koleno, kyčel 

a kloubní spojení páteře, ale může se vyskytnout u kteréhokoliv jiného kloubu, například 

u ramen, zápěstí a hlezenních kloubů.  Vzhledem  k častému postižení váhonosných 

kloubů může neléčená OA vést až k imobilitě nemocného. (Gallo, 2011) 

  V prevalenci  onemocnění artrózou není výrazných rozdílů mezi etnickými 

skupinami nebo částmi světa. Z hlediska  prevalence  je důležité, jestli  jsou artrotické 

změny hodnoceny na základě radiologických snímků nebo klinických příznaků. Studie 

zkoumající výskyt artrotických změn kolene u probandů ve věku od 63 do 74 let 

stanovila  radiologickou  prevalenci  na 33 %, zatímco  symptomatickou  OA trpělo 9 % 

z celého vzorku.  Lze říci, že onemocnění artrózou je závislé  na věku pacienta. První 

radiologické známky artrózy je možné pozorovat už ve věku 40 let, Dungl uvádí výskyt 

artrózy  u 15 %  pacientů starších 65  let  a až u 80 % pacientů starších 75 let  z veškeré 

populace. (Dungl, 2014; Felson a kol., 1987) 

2.2.2  Etiopatogeneze 

  Vznik  OA je podmíněn mechanickými a biologickými faktory, které narušují 

homeostázu kloubního aparátu. Může se tak stát buď působením abnormální zátěže 

na normální kloub, nebo vystavením stigmatizoveného kloubu normální zátěži. Jak bylo 

zmíněno,  OA postihuje celou řadu tkání kloubu, ale ohniskem vzniku je hyalinní 

chrupavka  a subchondrální kost. Chrupavku tvoří extracelulární hmota a buňky zvané 

chondrocyty.  Chondrocytů, které zajišťují integritu chrupavky, je relativně malé 

množství, zbytek  je složen ze sítě kolagenních vláken, proteoglykanů, dalších proteinů 

a vysokého obsahu vody (souhrnně tvoří tyto složky extracelulární hmotu neboli matrix).  

Chrupavka není cévně zásobena a její výživa  je zajištěna difuzí ze synoviální tekutiny 

stimulované  pohybem.  Právě tato absence cévního zásobení chrupavky vyúsťuje 

ve špatnou tendenci ke zhojení a některé defekty mohou přetrvávat až po dobu 6 měsíců 

a velmi pravděpodobně i déle. (Dungl, 2014; Gallo, 2011; Krasnokutsky a kol, 2007) 

  Podle  Dungla  je pro  rozvoj  OA fundamentální proces,  kdy  v chrupavce vzniká 

dysbalance mezi katabolickými a anabolickými  pochody.  Popisuje  ho tak, 

že mezibuněčná hmota je enzymově degradována a chondrocyty nestačí matrix 

obnovovat. Tento stav označovaný jako preradiologické stadium vytváří společně 

s mechanickými vlivy podklad pro vznik závažnějších změn, to je spojeno také s vyšším 
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zadržováním vody chrupavkou,  se změnou jejích vlastností a vznikem  trhlin.  Trhliny 

se nestačí hojit, rozšiřují se k subchondrální tkáni a sekundárně v kloubu vzniká zánět, 

který destrukci chrupavky  ještě více zhoršuje.  Zánětlivými procesy je zasažena 

i synoviální membrána.  Se změnou biomechanických vlastností kloubu nastávají 

adaptační změny subchondrální kosti (densifikace  a apoziční růst) označované jako 

subchondrální skleróza.  Popsanými změnami a tvorbou osteofytů se mění celkový tvar 

a architektonika kloubu a platí za radiologické charakteristiky OA. (Dungl,2014; Gallo, 

2011) 

  Stavy  a nemoci  mající souvislost s předčasným rozvojem OA nazýváme jako 

preartrózy. Nelze říci, že artróza vzniká na základě jednoho faktoru, ale pravděpodobně 

jako důsledek souhry celé řady okolností a má tedy multifaktoriální etiopatogenezi. 

Nezpochybnitelný vliv má věk a genetické dispozice, ale přesný mechanismus působení 

stárnutí na vznik  OA ani gen pro artrózu není znám.  Existují  náznaky,  že za vznik 

OA u kolenního a kyčelního kloubu je spoluzodpovědný gen označovaný Smad3. 

Dalšími rizikovými stavy pro vznik OA jsou předchozí nitrokloubní zranění, obzvlášť 

byloli nesprávně zhojeno, nebo abnormality tvaru kloubů jako dysplazie kyčelního 

kloubu, coxa vara, morbus Perthes atd. V neposlední řadě mohou být preartrózami vlivy 

související se zvýšenou chronickou zátěží kloubu. Proto je výskyt OA častý u těžce 

pracujících nebo obézních jedinců. Obezita neovlivňuje OA pouze  na mechanickém 

podkladě, ale působí i biologicky na kloubní homeostázu. Do tohoto výčtu je také nutno 

zařadit zvýšené riziko vzniku OA při neuromuskulárních poruchách nebo při 

metabolických a endokrinních onemocněních. (Dungl,2014; Gallo, 2011; Valdes a kol., 

2010) 

 

2.2.3  Diagnostika 

  Metodami  pro  diagnostiku  OA jsou zobrazovací metody (nejčastěji rentgen) 

a klinické vyšetření. Objevují se i možnosti diagnostiky pomocí biochemických markerů 

nemoci. (Gallo, 2011) 

  Každé vyšetření u jakéhokoliv onemocnění by mělo začít odebráním anamnézy 

a u vyšetření OA tomu není jinak. Zde pacient udává chronické bolesti při startovací fázi 

pohybu  i déle trvající zátěži a vazbu bolestí na změnu počasí. Odpočinek přináší 

pacientovi úlevu.  Období těžko ztišitelných, ostrých bolestí nazýváme obdobím 
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dekompenzace, ale původ těchto bolestí není známý.  Typická je i ranní ztuhlost, která 

by na rozdíl  od zánětlivých revmatologických onemocnění neměla trvat déle než 

30 minut.  Aspekčním nálezem jsou otoky, změny tvaru a deformace  kloubu  dané jak 

hypertrofií kostní tkáně, tak  i změnami měkkých tkání. Dalšími nálezy klinického 

vyšetření jsou zhoršení funkce artrotického kloubu, omezení jeho hybnosti a krepitus. 

V počátečních fázích je krepitus měkký a jemný, ale s progresí OA, úbytkem chrupavčité 

tkáně a zvětšujícím se kontaktem  mezi  kostmi  se mění v drásoty a vrzoty.  V kloubu 

je přítomen výpotek, který má při punkci slámové zbarvení a je čirý. (Gallo, 2011) 

  Zobrazovací metody se kromě diagnostiky OA používají také k vyhledávání 

preartrotických stavů, zjišťování komplikací nebo zhodnocení léčebné intervence. 

Nejpoužívanější je bez  pochyby  RTG  kvůli své  ceně a dostupnosti.  Zároveň je pro 

většinu pacientů  i metodou dostačující.  Používá se i vyšetření magnetickou rezonancí 

(dále MR) nebo spirální výpočetní tomografií (dále SCT). Použití těchto metod 

má význam v časných stadiích OA nebo  ve výzkumných pracích. Na RTG snímku 

sledujeme šířku kloubní štěrbiny, tvorbu osteofytů, subchondrální sklerózu a přítomnost 

kloubních cyst. K hodnocení stupně artrózy se používá klasifikace  dle  Kellgren  – 

Lawrence.  Tato klasifikace rozděluje artrózu podle závažnosti na čtyři stupně 

a je pomocným nástrojem při volbě léčby. Kloub  je považován za artrotický od stupně 

dva a výše.  

Stupeň 0 – Kloub bez přítomnosti artrotických změn. 

Stupeň I. Nepatrné zúžení kloubní štěrbiny, počínající osteofyty. 

Stupeň II. – Jisté osteofyty a zúžení kloubní štěrbiny. 

Stupeň III. –  zřetelné, někdy vícečetné osteofyty, značné zúžení kloubní štěrbiny, 

subchondrální skleróza, někdy deformace kloubní kontury. 

Stupeň IV. – osteofyty, zaniklá kloubní štěrbina, skleróza a deformace kloubní kontury 

(Gallo, 2011; Kohn a kol., 2016)  
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2.2.4  Klasifikace 

V případě OA jedná o vcelku heterogenní skupinu onemocnění, proto  ji lze 

klasifikovat  na základě více kritérií. Nejpoužívanějšími principy  pro  klasifikaci 

je anatomický princip, dělení na základě etiologie a podle specifických rysů. Dříve bylo 

používáno dělení na primární a sekundární  OA.  U primární neboli idiopatické artrózy 

není v pacientově  anamnéze přítomná událost nebo nemoc spojená s onemocněním 

OA a dále se dělila podle anatomické lokalizace na jednotlivé klouby. U sekundární 

OA je naopak příčina známá a z toho vyplývá i její další dělení podle původní příčiny. 

Touto  příčinou  může být  například předchozí trauma kloubu, vrozená nebo vývojová 

vada, kloubní nebo kostní porucha jako avaskulární nekróza nebo revmatoidní artritida 

a jiná metabolická onemocnění. Dnes už se od dělení na primární a sekundární 

OA upustilo,  protože každá artróza má nějaký vyvolávající faktor.  Anatomická 

klasifikace  nemusí být omezena pouze na kloub, ale může být ještě konkrétnější,  kdy 

například u kolene můžeme postižení rozlišit na medialní a laterální kompartment. Při 

současném postižení více kloubů se jedná o oligoartikulární artrózu. Podle  tvorby 

osteofytů lze OA dělit na hypertrofickou nebo atrofickou a dle dalších specifických rysů 

existují další dělení. Za zmínku určitě stojí klasifikace z hlediska prognózy 

Obr. č. 2: Stupně artrózy (Kohn a kol., 2016) 
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na stacionární, postupně se zhoršující a progresivní formu artrózy.  (Harris a Crawford, 

2015; Gallo, 2011) 

2.2.5  Gonartróza 

  Oblast kolenního kloubu patří mezi místa s vůbec nejčastější lokalizací OA. 

U gonartrózy převažují v praxi dva typy pacientů. Prvním jsou starší pacienti s nadváhou, 

častěji ženy, u nichž je OA bilaterálně na obou kolenních kloubech.  Druhým jsou mladší 

pacienti, u kterých  se artróza objevuje jako následek předchozího traumatu zkřížených 

vazů nebo menisků. Artrózu u kolenního kloubu lokalizujeme ve třech segmentech, které 

můžou být postiženy každý zvlášť nebo současně. Těmito kompartmenty jsou mediální 

a laterální část femorotibiálního kloubu a spojení femoropatelární. Mediální 

kompartment bývá postižen častěji než laterální a obvykle s přidruženou femoropatelární 

artrózou. Klinické projevy a rizikové faktory pro rozvoj gonartrózy se výrazněji neliší 

od OA s jinou lokalizací. Komplikací je vznik instability, nekróza mediálního femuru 

nebo velké úhlové deformity. (Lohmander a kol., 2007; Pavelka a Rovenský, 2003) 

2.2.6  Konzervativní léčba 

  OA  lze léčit konzervativně i chirurgicky. Chirurgické léčbě a implantaci  TEP 

je v této práci věnována samostatná kapitola, a proto se v této části budu věnovat léčbě 

konzervativní, a to jak farmakologické,  tak  i nefarmakologické. Základním 

předpokladem pro úspěšnou léčbu OA je včasná diagnostika a správná klasifikace. Jeli 

artróza sekundárním následkem jiného onemocnění, je nutné nejprve eliminovat tuto 

primární příčinu a až následně léčit  OA. Při konzervativní terapii by měla  pomyslnou 

základnu pyramidy posloupnosti léčby tvořit edukace pacienta, režimová opatření, 

redukce hmotnosti a pravidelné cvičení. Dalším krokem je péče fyzioterapeuta, aplikace 

fyzikální terapie, případně užívání slabých analgetik. Dalším krokem je užívání 

nesteroidních antirevmatik (dále NSA), dalších medikamentů  a intraartikulární léčba. 

Chirurgická léčba by měla být metodou poslední volby. Tato posloupnost se samozřejmě 

odvíjí od progrese  OA.    Cílem léčby je seznámit pacienta s povahou onemocnění, 

odstranit nebo alespoň zmírnit bolest a eliminovat či předejít vzniku funkčního deficitu. 

(Dungl, 2014; Gallo, 2011; Pavelka a Rovenský, 2003) 

  Ke zlepšení kvality života pacienta s OA je nutné ho nejprve  informovat 

o podstatě nemoci, alternativách dalšího vývoje, možnostech léčby a zdůraznit jeho 

aktivní podíl na průběhu léčby. Vhodné je také zbavit pacienta obav z rychlého zhoršení 
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nemoci, imobility a nutnosti operace. V režimových opatřeních hraje u obézních pacientů 

velkou roli redukce hmotnosti, zejména u postižení kolenních nebo kyčelních kloubů. Při 

cvičení je nutné se vyvarovat přetěžování kloubu a velkých nárazů na kloub,  k nimž 

dochází například u běhu. Vhodná jsou tzv. low impact exercise jako kolo, rotoped nebo 

plavání. Ukazuje se, že na projevy artrózy má vliv i síla svalů v okolí postiženého kloubu. 

Studie zkoumající vliv silového tréninku na pacienty s OA kolenního kloubu prokázala 

zlepšení síly a funkce kloubu, redukci bolesti a celkové zvýšení kvality života pacienta. 

Nejdůležitější je cvičení provádět dlouhodobě a pravidelně.  K odlehčení bolestivého 

kloubu  se používají ortopedické pomůcky jako berle nebo hole.  Rehabilitační cvičení 

je důležité pro udržení trofiky a prevenci svalových kontraktur postiženého kloubu a pro 

zmírnění bolesti, udržení funkce  a zlepšení psychického stavu.  Dominuje pohybová 

terapie, která se vyznačuje  výborným  poměrem  nákladů ku užitku.  K udržení rozsahu 

pohybu mohou být použity pohyby aktivní i pasivní, případně i reflexní stimulace. 

Svalová síla může být stimulována jak izotonicky,  tak  i izometricky. Více než vhodné 

je cvičení  ve vodním prostředí, jehož hlavním benefitem je odlehčení segmentů. 

Fyzikální terapie je využívána hlavně pro její analgetický efekt. V praxi  je hojně 

využívaná diatermie na svaly kolem kloubu, dále galvanický proud nebo magnetoterapie. 

Vhodná je aplikace Priesstzova obkladu. (Baker a kol., 2001; Dungl, 2014; Gallo, 2011; 

Pavelka a Rovenský, 2003) 

  Co se týče medikamentózní léčby, v počátečních stádiích OA pacient užívá pouze 

slabší analgetika jako paracetamol. Později jsou nasazeny NSA (ibuprofen, diclofenac), 

které mají tu výhodu, že působí analgeticky i protizánětlivě. Problémem jsou jejich 

nežádoucí účinky. NSA mají negativní vliv na metabolismus chondrocytů a mohou vést 

k poškození GIT, poruše ledvin a jater nebo peptickému vředu. Při užívání analgetik 

je důležité myslet na to, že jde o léčbu symptomatickou. Bolest má signální a ochranný 

význam a když je úplně odstraněna, snadněji dochází k přetížení kloubu. Další skupinou 

medikamentů užívaných k léčbě OA jsou  pomalu působící léky na artrózu –  tzv. 

SYSADOA.  Jde  například o chondroitin sulfát a kyseliny  hyaluronovou.  Kyselina 

hyaluronová zlepšuje vlastnosti synoviální tekutiny.  Chondroitin sulfát stimuluje 

produkci kolagenu. U obou se obecně udává analgetický a protizánětlivý efekt.  Kyselina 

hyaluronová se podává intraartikulárně, stejně jako jiné hojně používané léky, jimiž jsou 

kortikosteroidy. Kortikoidy mají v léčbě OA své místo, ale kvůli svému katabolickému 
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působení by neměly být nadužívány.  (Dungl, 2014; Gallo, 2011; Pavelka  a Rovenský, 

2003) 

2.3  Operativní léčba a náhrady kolenního kloubu 

  Cíle operační léčby se v zásadě neliší od léčby konzervativní, rozdílem je výběr 

použitých prostředků. Operace je možné rozdělit na zákroky ošetřující kloubní povrch, 

upravující biomechaniku kloubu a odstraňující poškozený kloub. Do první kategorie patří 

zákroky,  při nichž probíhá čištění kloubu a řadí se sem artroskopická laváž neboli 

výplach, artroskopické odstranění defektů chrupavky  a debridement,  což je odstranění 

volných kloubních tělísek. Při změně osového postavení kloubu je cílem změna rozložení 

zátěže a úprava biomechaniky kloubu. A konečně operace odstraňující poškozený kloub, 

tedy jeho náhrady. Tyto  metody nahrazují těžce destruovaný kloub a mají za sebou 

desítky let dlouhý vývoj chirurgických technik, biomechanických konceptů 

a materiálových studií, který  nebudu blíže rozebírat.  Za vše mluví výsledky těchto 

operací, které udávají, že až 95 % kloubních implantátů je funkčních i 10 let po operaci 

a počet ročně vykonaných náhrad jen kolenního kloubu se pohybuje  v řádech mnoha 

tisíců. I přes velmi dobré výsledky implantací je důležité si uvědomit, že náhrada 

nesupluje funkci normálního kloubu  úplně. Důvodem je absence proprioceptivních 

informací z předního zkříženého vazu a alterace funkce zádního zkříženého vazu, jeli 

zachován. (Dungl, 2014; Gallo, 2011; Trnavský a Rybka, 2006; Vavřík a Rybka, 1993) 

 

2.3.1  Typy kloubních náhrad 

  Při postižení pouze mediálního nebo laterálního kompartmentu kolenního kloubu 

s minimální osovou odchylkou lze použít unikompartmální neboli unikoldylární náhradu. 

Výhoda spočívá v nižším zatížení pacienta a jednodušší rekonvalescenci a rehabilitaci 

po zákroku ve srovnání s implantací totální endoprotézy. Nevýhodou hemiartroplastiky 

je,  že neřeší případné postižení femoropatelárního kloubu a více podléhá opotřebení 

materiálu z přetížení. Následkem tohoto opotřebení musí většina pacientů, obzvlášť jsou

li mladšího věku, po několika letech podstoupit výměnu za totální endoprotézu. 

Předpokladem pro tento implantát je zachování ligamentózních stabilizátorů kolene.  

Použité materiály se v zásadě nijak neliší od těch vyžívaných u totální endoprotézy 

a budou popsány v dalších řádcích. (Dungl, 2014; Gallo, 2011; Trnavský a Rybka, 2006) 
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   Totální kloubní náhrada obsahuje vždy minimálně dvě komponenty a variabilně 

komponentu třetí. Komponenty jsou velmi tenké a kompaktní a imitují tvar kondylů tibie 

a femuru. Resekce kosti  je nutností, ale je snaha,  aby byla  co nejmenší kvůli případné 

reoperaci. Materiálem používaným pro výrobu femorální komponenty je chromkobaltová 

slitina, vzácněji keramika nebo jiný kov.  Keramické komponenty přinášejí výhody 

v podobě lepší snášenlivosti organismu vůči tomuto materiálu. Nevýhodou je, 

že vyžadují speciální manipulaci  a stále jde o relativně mladý typ náhrad.  Tibiální 

komponenta může být celopolyetylenová nebo složena z kovové části pro usazení 

do kosti  a polyetylenové kontaktní plochy pro kondyly  femuru. Dorzální strana pately 

bývá rovněž opatřena polyethylenovou  komponentou.  (Bergschmidt  a kol.,  2012; 

Trnavský a Rybka, 2006; Vavřík a Rybka, 1993) 

 

  K fixaci  komponent  do kosti jsou používány dva způsoby.  Jedním je využití 

kostního cementu (polymetylmetaakrylát), jehož výhodou je téměř okamžitá fixace 

a menší riziko uvolnění. Dalším je použití vysoce porézního materiálu a jeho přímý vrůst 

do kosti. Proti druhému způsobu hovoří vyšší finanční náklady a delší rehabilitace, ale 

benefity  takto fixované náhrady jsou  lepší životnost, nižší riziko infektu a snazší 

reoperace. (Gandhi a kol., 2009; Trnavský a Rybka, 2006; Vavřík a Rybka, 1993) 

Obrázek 3: Příklad endoprotézy s keramickou 
komponentou (Bergschmidt a kol., 2012) 
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  Pro  typ  použité endoprotézy je důležitý stav vazivového aparátu kolenního 

kloubu, zejména kolaterálních vazů. Při poškození vazů se používá endoprotéza 

s mechanickou zarážkou, jejíž živostnost je velmi nízká, a proto je vhodná spíše pro starší 

pacienty. Při reoperacích a vážnějších destrukcích kloubu je nutné použít komponenty 

opatřené dříky nebo stabilizačními mechanismy pro lepší fixaci.  (Trnavský a Rybka, 

2006; Vavřík a Rybka, 1993) 

 

2.3.2  Indikace a kontraindikace 

Indikovat  pacienta  k operaci  by měl lékař na základě  anamnézy, subjektivních 

obtíží pacienta, objektivního vyšetření, rentgenového nálezu a postoje  pacienta 

k operačnímu zákroku. Je nutné zvážit, zda odkladem operace nedojde ke zvýraznění 

osových odchylek, čímž by se zhoršily podmínky operace. K operaci  by se mělo 

přistoupit až ve chvíli, kdy selhaly konzervativní metody terapie. Samozřejmostí 

by i v případě chirurgické léčby OA měla být změna životního stylu, konkrétně redukce 

hmotnosti obézního pacienta. Vyšší hmotnost pacienta je problematická nejen z důvodu 

větší zátěže artrotického kloubu, ale i kvůli obtížnějšímu operačnímu přístupu, 

zhoršenému hojení rány a vyššímu mechanickému zatížení komponent. (Dungl,  2014; 

Trnavský a Rybka, 2006) 

Primární a hlavní indikací implantace kloubní náhrady kolenního kloubu 

je gonartróza pokročilého stupně rezistentní na všechny prostředky konzervativní terapie. 

Kromě již zmíněných faktorů je nutné zvážit i věk a stav pacienta a zátěž zákroku pro 

jeho  organismus.  Speciálními indikacemi jsou zánětlivá revmatická onemocnění jako 

revmatoidní artritida nebo morbus Bechtěrev, systémové poruchy pohybového aparátu, 

vrozené vady a poúrazové stavy,  především stavy po nitrokloubních zlomeninách, 

chronické nestabilitě a poúrazové deformitě. (Dungl, 2014; Trnavský a Rybka, 2006) 

Absolutní kontraindikací je přítomnost infekčního ložiska dolních končetin 

i chronické infekce urogenitálního traktu a horních cest dýchacích, kvůli riziku 

pooperačního infektu kloubní náhrady. Dále vážná kardiopulmonální onemocnění kvůli 

znemožnění anestezie operovaného, ischemická onemocnění tepen dolních končetin 

a stavy znemožňující spolupráci pacienta při rehabilitaci jako závažná psychická 

onemocnění a strukturální změny CNS. (Dungl, 2014; Trnavský a Rybka, 2006) 
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 Relativními kontraindikacemi jsou věk pacienta, příliš nízký i příliš vysoký, těžší 

formy  diabetu  a morbidní obezita. Z ortopedického hlediska jsou to deformity  nad 

50 stupňů, výrazný funkční deficit kolaterálních vazů, maligní nádorové afekce kolena 

a poruchy kostní tkáně znemožňující fixaci komponent. V těchto případech je nutné volit 

individualizovaný přístup a použít jiné chirurgické řešení než klasickou kondylární 

náhradu. (Dungl, 2014; Trnavský a Rybka, 2006) 

2.3.3  Předoperační příprava 

  Klinické vyšetření před provedením implantace TEP v podstatě není rozdílné 

od vyšetření před jiným chirurgických zákrokem. Případný interní nález je důležitý 

zejména po eliminaci komplikací operace a pro indikaci anestezie. Kvůli riziku infektu 

komponent kloubní náhrady musí před zákrokem proběhnout sanace jakýchkoliv 

infekčních agens. V dokumentaci  je nutné uvést vše o druhu  infektu,  typu  a dávce 

antibiotika nebo chemoterapeutika, kdy byl infekt léčen a jak dlouhou dobu. Pro operatéra 

je nutné provést předoperační rentgenologické vyšetření. Kromě standartního 

předozadního a bočního snímku je zde  k bližšímu odhalení změn femuru proveden 

snímek v zátěži, axiální snímek pro posouzení změn patelly a dlouhý předozadní snímek, 

na kterém je zobrazen  kyčelní, kolenní a hlezenní kloub pro stanovení osy dolní 

končetiny a zhodnocení deformit. (Dungl, 2014; Trnavský a Rybka,2006) 

Samozřejmostí by měla být  i předoperační rehabilitace zahrnující instruktáž pacienta, 

cviky na posílení čtyřhlavého stehenního svalu a uvolnění kontraktur, nácvik hlubokého 

dýchání a expektorace, seznámení se stereotypem chůze o berlích s úplným odlehčením 

nebo částečným zatížením dolních končetin.  Vhodná předoperační rehabilitace může 

zkrátit dobu rekonvalescence a pooperační rehabilitaci.  Pooperační péči a rehabilitaci 

je věnována samostatná kapitola. (Cikánková, 2010; Trnavský a Rybka, 2006) 

2.3.4  Komplikace 

Implantace kloubní náhrady je stejně jako  všechny ostatní chirurgické zákroky 

spojena  s řadou možných komplikací. Na životě ohrožující je riziko  vzniku 

tromboembolické choroby, u kolenního kloubu je toto riziko o něco vyšší než u operace 

kyčelního kloubu. Prevencí je aktivní cvičení aker dolních končetin, hydratace, využití 

kompresních punčoch nebo užívání antikoagulancií. Další velmi závažnou komplikací, 

která může skončit až amputací končetiny, je infekce. Může vzniknout i v řádu let 

od operace a terapií je v lepším případě užití antibiotik, v tom horším chirurgický zákrok. 
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Dalšími komplikacemi jsou zlomeniny, porucha hojení rány, bolesti femoropatelárního 

kloubu, uvolnění komponent a další. (Dungl, 2014; Trnavský a Rybka, 2006) 

 

2.4  Rehabilitace po implantaci náhrady kolenního kloubu 

  Náhrada kolenního kloubu je velkým ortopedickým zákrokem, který mnoha 

pacientům zajišťuje život bez bolesti a omezení. Úspěch této terapie nespočívá pouze 

v operačním zákroku, ale i v důkladné rehabilitaci,  bez které by jen těžko došlo 

k obnovení plné funkce  kloubu.  Rehabilitace  by měla být rozdělena na předoperační 

a pooperační fázi. Předoperační fáze, zmíněna výše, je důležitou složkou rehabilitace, 

která by neměla být opomíjena. Tato část se věnuje pouze fázi pooperační. (Cikánková, 

2010) 

2.4.1  Pooperační fáze 

  V začátcích této fáze je naší snahou zmírnit pooperační bolesti, předejít riziku 

tromboembolické nemoci, redukovat otok, urychlit regeneraci měkkých tkání a zabránit 

vzniku kontraktur. S větším odstupem od operace je věnována větší pozornost mobilizaci 

patelly,  péči o jizvu  a odstranění poruch pohybových stereotypů. Při posilování 

oslabených svalů je nutné se vyvarovat přetěžování operovaného kloubu.  Obecně 

je nutné zohlednit doporučení operatéra a individuální specifika jako věk, trénovanost 

jedince nebo přidružená onemocnění. (Cikánková, 2010; Kolář, 2009) 

  Už hodiny  po operaci  je možné aplikovat fyzikální terapii,  a to sice  kryoterapii 

gelovými nebo ledem naplněnými sáčky. Od prvního pooperačního dne se věnujeme 

prevenci TEN využitím dechových cvičení a aktivními pohyby prstů u nohou 

a v hlezenních kloubech. Kvůli prevenci kontraktur kolenní kloub polohujeme střídavě 

v intervalu dvou hodin do extenze a mírné flexe. Na operované dolní končetině pacient 

izometricky posiluje m. quadriceps femoris, je možné cvičit svalstvo druhostranné dolní 

končetiny, trupu a horních končetin. Ke zvětšování pasivního rozsahu je využívána 

motodlaha. (Cikánková, 2010; Kolář, 2009) 

V dalších dnech přistupujeme k aktivnímu cvičení flexe a extenze  v kolenním 

kloubu  nejprve  s dopomocí  a později i proti  odporu, důraz je kladen  na plnou  extenzi. 

Izometrické posilování v terapii zůstává.  Probíhá vertikalizace do sedu  a stoje 

a v případě, že pacient zvládá stoj, nacvičujeme i chůzi. Zatěžování operovaného kloubu 
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je indikováno operatérem. U chůze dbáme na správné nastavení holí, dodržování 

indikovaného zatížení a bezchybný stereotyp. Průběžně uvolňujeme svaly, měkké tkáně 

a  po vytažení stehů i jizvu.  Po vytažení stehů je možná i mobilizace  patelly  a cvičení 

na břiše. Pacient by měl být schopen flexe v koleni alespoň 90 stupňů. Minimální doba 

hospitalizace je 14 dní. (Cikánková, 2010; Kolář, 2009) 

   

2.4.2  Fáze posthospitalizační 

  Základním předpokladem pro propuštění pacienta z příslušného zdravotnického 

zařízení by mělo být zvládání samoobslužných aktivit, nejlépe bez dopomoci jiné osoby. 

Neníli pacient schopný tyto aktivity zvládat, měla by být zajištěna péče v instituci jako 

rehabilitační ústav, ošetřovatelský ústav nebo léčebna dlouhodobě nemocných. Variantou 

může být i péče rodiny nebo jiná forma zajištění sociálních služeb. Proto je nutné brát 

v úvahu psychosociální aspekty jako rodinné zázemí. Rozsah operovaného kloubu, chůze 

s odlehčením dolní končetiny a v případě potřeby i chůze po schodech jsou další věci, 

kterých je nutné si všímat při propouštění do domácí péče. Pacient by měl být vybaven 

kompenzačními pomůckami a instruován k domácímu cvičení a zatěžování kloubní 

náhrady. Zatěžování závisí především na indikaci operatéra, ale obecně je udáváno, 

že po 6 týdnech může pacient zatěžovat náhradu polovinou své váhy a po 3 měsících 

od operace smí postupně začít zatěžovat dolní končetinu plnou vahou.  Co se týče aktivit 

po implantaci náhrady, nejsou doporučovány podřepy, dřepy klek na kolenou  nebo 

míčové hry. Naopak vhodná  je jízda na rotopedu, kole a cvičení v odlehčení například 

pomocí vodního prostředí. Dříve byla kloubní náhrada kontraindikací vyšetření 

magnetickou rezonancí a magnetoterapie, dnes záleží na použitých materiálech 

komponent  a o indikaci těchto procedur rozhoduje operatér. (Cikánková, 2010; Kolář, 

2009) 

  Formou pokračování rehabilitace může být ambulantní péče. Na fázi hospitalizace 

navazuje  i v použitých metodách a postupech. Věnuje se terapii patologických změn 

měkkých tkání a jizvy, zlepšování rozsahu kloubu a svalové síly a zajištění stability 

kolenního kloubu a pánevního pletence prostřednictvím senzomotorického tréninku. 

(Cikánková, 2010; Kolář, 2009) 
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2.4.3  Lázeňská léčba 

  Na lázeňskou péči má pacient nárok po dobu  3  měsíců  od provedeného 

operačního výkonu, s výskytem pooperačních komplikací se tato doba prodlužuje na 6 

měsíců. V případě gonartrózy a koxartrózy může tuto péči indikovat ortoped, revmatolog 

nebo rehabilitační lékař od III. stupně dle Kellgrena, od II. stupně jednáli se o bolestivou 

formu  s rychlou  progresí  nebo tehdy,  že nemoc  způsobuje dlouhodobou pracovní 

neschopnost. (Kolář, 2009; MZČR, 2020) 

2.5  Fyzioterapeutické postupy 

  Tato kapitola se věnuje stručnému popisu fyzioterapeutickým postupů nejčastěji 

používaných v rehabilitaci pacienta po implantaci TEP kolenního kloubu.    

2.5.1  Techniky měkkých tkání 

  Vztah měkkých tkání k pohybové soustavě nelze zpochybnit. Pro správnou funkci 

je nutná jejich protažitelnost a posunlivost, která bývá narušena nejčastěji jako 

sekundární následek poruch svalových nebo kloubních. (Lewit, 2003) 

Terapie kůže, podkoží a fascií 

  Při terapii všech vrstev měkkých tkání je nutné nejprve dosáhnout tzv. předpětí 

neboli bariéry a následně, bez změny našeho působení, vyčkat  na tzv.  release.  Délka 

fenoménu uvolnění je různá a předčasným ukončením techniky se můžeme připravit 

o kýžený efekt terapie. Kůži lze uvolnit jejím protažením v podélném směru, působením 

tlakem nebo protažením pojivové řasy působíme i na hlubší vrstvy měkkých tkání. Pro 

uvolnění fascií jsou používány Lewitem definované techniky, pro oblast cervikotorakální 

a oblast končetin užíváme rotačních pohybů. (Lewit, 2003) 

Terapie jizvy 

Jizva po operacích prochází všemi vrstvami měkkých tkání a při špatném zhojení 

vede k tvorbě adhezí neboli omezení vzájemné pohyblivosti jednotlivých vrstev. Takto 

špatně zhojená jizva může být příčinou dalších obtíží s pohybovým aparátem. Pro léčbu 

můžeme zvolit techniky měkkých tkání nebo vhodnou formu fyzikální terapie. (Lewit, 

2003) 
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Postizometrická relaxace 

  Postizometrická relaxace (dále PIR) je metoda určená pro léčbu zvýšeného 

svalového napětí a spoušťových bodů ve svalu.  Při této technice je pacient  uveden 

do polohy, ve které má příslušný sval největší délku, ale není protahován. Poté je vyzván, 

aby  v této poloze sval aktivoval, izometricky, nikoliv maximálně. Po asi  10 vteřinách 

je dán pokyn k uvolnění a nastává svalová relaxace jejíž doba je individuální. Celý postup 

opakujeme třikrát až pětkrát, pro zvýraznění efektu je využíváno fáze dechu a pohybu 

očí. K protažení pojivové tkáně svalu lze využít Jandovu techniku PIR s protažením. 

(Lewit, 2003) 

2.5.2  Kloubní mobilizace dle Lewita 

Kloubními mobilizacemi dle Lewita se  rozumí techniky, které slouží k obnovení 

normální hybnosti v kloubech, včetně kloubní vůle. Tyto techniky mají mnoho obecných 

zásad. Jsou jimi poloha pacienta, který musí být uvolněn, správné postavení terapeuta, 

fixace, výchozí postavení kloubu a dosažení předpětí. (Lewit, 2003) 

2.5.3  Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

  V metodě Senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové jde o ovlivnění pohybu 

a vyvolání reflexního svalového stahu při určitém pohybovém stereotypu facilitací 

proprioceptorů, zejména plosky nohy. Facilitace je docíleno i aktivací hlubokých svalů 

nohy  a formováním cvičebního prvku  zvaného  Malá noha. Dále tato metoda využívá 

nejrůznějších labilních ploch. Cílem cvičení je například zlepšení svalové koordinace, 

zrychlení nástupu svalové kontrakce pomocí proprioceptivní aktivace vyvolané změnou 

postavení v kloubu nebo úprava poruch rovnováhy. (Janda a Vávrová, 1992; Kolář, 2009) 
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2.5.4  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (dále PNF) je metoda,  za jejímž 

vznikem stojí americký lékař dr. Herman Kabat. Podstatu této metody vystihuje už její 

název, využívá facilitaci nervosvalové aktivity pomocí aferentních signálů ze svalových, 

šlachových a kloubních proprioceptivních receptorů. Facilitace je dále umocněna 

informacemi  z taktilních, sluchových a zrakových receptorů. Souhrnně facilitačními 

mechanismy jsou: 

 ـ protažení 

 ـ maximální odpor 

 ـ manuální kontakt 

 ـ povely 

 ـ trakce a komprese 

Tohoto velkého počtu stimulů se využívá zejména tehdy, je – li patologicky zvýšen práh 

dráždivosti některých neuronů a malý počet vzruchů nevyvolá synaptický impuls. 

(Holubářová a Pavlů, 2017; Kolář, 2009) 

  Pohyby jsou uspořádány do tzv. sdružených pohybových vzorců a odehrávají 

se ve více kloubech a rovinách za  účasti mnoha svalů. Nejedná se tedy  o analytické 

pohyby, které probíhají v jednom kloubu a rovině za účasti menší svalové skupiny.  Flexe 

nebo extenze společně s addukcí nebo abdukcí zajišťují diagonální složku pohybového 

vzoru  a rotace složku spirální. Tyto vzory jsou popsány pro hlavu a krk  i  pro  trup 

a končetiny. Lze je používat v různých variacích a polohách. Indikační spektrum využití 

PNF je velmi široké. (Holubářová a Pavlů, 2017)  

2.5.5  Fototerapie – Laser 

Po operačním zákroku a vytažení stehů z jizvy bývá pacientovi aplikována fototerapie, 

konkrétně laser. Přestože tato procedura nabízí řadu benefitů, není hrazena zdravotní 

pojišťovnou.  Laserový paprsek má specifické vlastnosti jako polarizaci, 

monochromatičnost, nondivergenci a koherenci, díky kterým má vysokou energii. Účinky 

na  organismus  jsou  termický, biostimulační, analgetický a protizánětlivý efekt. U 

pacientů po implantaci endoprotéz je používán pro urychlení hojení rány  a  prevenci 

vzniku tzv. keloidní jizvy, které by v budoucnu mohla být zdrojem dalších obtíží.   
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3 Speciální část 

3.1  Metodika práce 
  Tato bakalářské práce byla napsána na základě souvislé odborné praxe. Praxi jsem 

plnil  ve zdravotnickém zařízení Vršovická zdravotní a.s. pod odborným dohledem 

supervizora. Docházel jsem tam po  dobu  4  týdnů, od 11.1.  2021  do 5 .2 .2021, vždy 

od 8 do 14 hodin. 

  Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral  pacienta  po TEP kolenního kloubu.  

Terapie probíhaly od 11.1 .2021 do 21.1. 2021, a to každý den kromě jednoho víkendu. 

Celkově jsem s pacientem  absolvoval  9 terapeutických jednotek o délce přibližně 

40 minut. Součástí první terapeutické jednotky bylo odebrání anamnézy a provedení 

vstupního kineziologického vyšetření, proto trvala o něco déle. Poslední den pacientovy 

hospitalizace, tedy 21 .1 .2021, bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření.  

  Všechny metody použité v terapii i vyšetření byly aplikovány neinvazivně. Jedná 

se o metody míčkování dle Jebavé, aktivní pohyby, techniky měkkých tkání dle Lewita, 

PIR  dle  Lewita,  PIR  s protažením dle Jandy, mobilizační techniky dle Lewita, 

izometrické posilování, PNF dle Kabata  a  senzomotorickou  stimulaci  dle  Jandy 

a Vávrové. Při terapiích i vyšetření jsem využil řady pomůcek, konktrétně krejčovský 

metr, plastový goniometr, neurologické kladívko, overball, ježek pro stimulaci nohou 

a molitanový míček.  

  Zpracování kazuistiky probíhalo po podepsání informovaného souhlasu 

pacientem a schválení žádosti Etickou komisí FTVS UK. Obojí je součástí příloh. 
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3.2  Anamnéza 
Pacient: F. S., muž 

Rok narození: 1950 

Diagnóza:   

•  primární  st. p. implantaci TEP pravého kolenního kloubu pro gonartrózu, M170

Primární gonartróza oboustranná,  Z966Přítomnost ortopedických kloubních 

implantátů 

•  I10esenciální hypertenze 

•  M100idiopatická dna 

Osobní anamnéza:  

Dřívější onemocnění: Pacient  prodělal běžné dětské nemoci, 1997 –  operace 

varixů, st.  p.  ulceraci  duodena  –  2013  provedena  gastroskopie,  kolonoskopie, 

polypektomie, operace katarakty, bez vážných úrazů. 

Nynější onemocnění:  Pacientovi  byla  dne  4.1. 2021 voperována totální 

endoprotéza pravého kolenního kloubu z důvodu pokročilého stadia artrózy. Zákrok, 

který byl kvůli pandemii nemoci Covid19 odkládán po dobu asi jednoho roku, provedl 

MUDr.  Rejda.  Dnes,  tedy  11 .1 .2021,  je pacient hospitalizován na oddělení lůžkové 

rehabilitace, kam byl přeložen z ortopedického oddělení po sedmi dnech od operace. Dále 

pacient dlouhodobě trpí dnou, dyslipidemií a hypertenzní nemocí. Už před operací 

pacientovi otékaly kotníky oboustranně a po operaci  se tento stav nezměnil. V ranních 

hodinách jsou otoky menší, v průběhu dne a při zátěži se zvýrazňují.   

Rodinná anamnéza: Ve vztahu k diagnóze nevýznamná. 

Farmakologická anamnéza: Orcal  5mg  100,  Milurit  200  mg 100,  Fraxipan, 

Omeprazol 20 mg 100, Zodac dle potřeby 

Alergologická anamnéza: pyl a prach 

Pracovní a sociální anamnéza: nyní v důchodu, dříve řidič autobusu, bydlí v 1. patře 

rodinného domu s rodinou 

Sportovní anamnéza: nyní cyklistika  (elektrokolo,  rotoped),  v mládí fotbal 

a příležitostně různé sporty 

Abusus: Alkohol příležitostně, nekuřák 

Předchozí rehabilitace: Pacient dříve nedocházel na žádnou rehabilitaci. 

Indikace  k rehabilitaci:  Individuální LTV po TEP kolenního kloubu dex.,  1x denně 

motodlaha 
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 11 .1 .2021 
 

Status praesens: 

a)  Subjektivní: Pacient si ztěžuje na bolest operovaného kolenního kloubu, 

která se oproti předchozímu dni zhoršila kvůli větší zátěži při přesunu 

na jiné oddělení. 

b)  Objektivní:  Pacient  je klidný, spolupracuje, je orientovaný časem, 

místem i osobou.  Od operace  (4 .1 .2021)  uplynulo sedm dní a dnes 

(11 .1 .2021) byl pacient přeložen z ortopedického oddělení na oddělení 

lůžkové rehabilitace. Z důvodu prevence tromboembolické nemoci (dále 

TEN) nosí kompresní punčochy na obou dolních končetinách. Operovaný 

kloub  je výrazně oteklý, kotníky jsou oteklé oboustranně. Přesuny na 

lůžku a vertikalizace do sedu  a stoje  jsou bez obtíží, pacient  je  schopen 

samoobsluhy  a chůze  o dvou  francouzských holích  s částečným 

odlehčením.  

Váha: 96 kg  

Výška: 178 cm  

BMI: 30 ,3  nadváha 

TK: 135/87  

Vyšetření stoje aspekcí: 

  Vyšetření bylo provedeno ve stoji  o dvou francouzských holích (dále jen FH) 

kvůli nutnosti částečného odlehčení operované DK,  pacientovy byly ponechány 

kompresní punčochy z důvodu prevence tromboembolické nemoci.  

Zezadu: Stoj stabilní, rozšířená stojná báze. PDK vytočená špičkou ven – zevně 

rotovaná v kyčelním kloubu,  otok  kotníků oboustranně. Popliteální rýha vlevo více 

sešikmená,  varózní postavení kolenních kloubů, výrazný otok pravého kolene. 

Subgluteální rýha vpravo níž,  hypotrofie hýžďového svalstva na pravé straně,  pánev 

v rotaci doprava dozadu a v elevaci na pravá straně. Úklon trupu doleva, postavení hlavy 

symetrické, ramenní klouby v elevaci. 
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Z pravého boku: Kolenní klouby v mírné flexi,  v sagitální rovině pánev bez 

výraznějších odchylek od neutrálního postavení. Prominující břišní stěna, hyperkyfóza 

hrudní páteře, hyperlordóza krční páteře, hlava v předsunu. Ramena v protrakci. 

Z levého boku: Kolenní klouby v mírné flexi, v sagitální rovině pánev bez výraznějších 

odchylek od neutrálního postavení. Prominující břišní stěna, hyperkyfóza hrudní páteře, 

hyperlordóza krční páteře, hlava v předsunu. Ramena v protrakci. 

Zepředu: Hallux valgus na obou DK. Valgózní postavení kotníků, otok kotníků 

stranově symetrický, otok pravého kolena. Jizva překryta sterilním krytím, zevní rotace 

v pravém kyčelním kloubu. Sešikmená pánev vpravo nahoru, úklon trupu k levé straně. 

Tajle hlubší na pravé straně, nádechové postavení hrudníku, ramena ve vnitřní rotaci. 

Speciální testy a dynamické vyšetření stoje neprovedeny kvůli nutnosti odlehčení pravé 

DK. 

Palpační vyšetření pánve:  

SIAS vpravo výš 

SIPS vpravo výš 

 crista iliaca vpravo výš 

 pánev sešikmená vpravo nahoru 

Vyšetření chůze:  

Třídobá chůze o dvou FH s částečným zatížením PDK (dle indikace operatéra 30 procent 

váhy). Délka kroku stejná u obou DK, pravá DK při chůzi zevně rotovaná, chybí odvíjení 

chodidla  a odraz palce. Vázne extenze v kyčelním kloubu na pravé straně, rotace 

a sešikmení pánve při odrazu z pravé DK. Ramenní klouby v protrakci a elevaci. Chůze 

je stabilní a pacient je schopen ujít střední vzdálenost bez známek únavy. 

Vyšetření dechového stereotypu: 

Hrudník v kraniálním  postavení,  dechová vlna postupuje  kaudokraniálně  při inspiriu 

i expiriu,  s menším rozvíjením v dolním hrudním sektoru. Při nádechu nedochází 

k zapojení pomocných nádechových svalů. 

Vyšetření stabilizačních schopností páteře: 

Brániční test –  Pacient dokázal aktivovat břišní svaly proti odporu pouze mírně 

a nedocházelo k laterálnímu rozšíření hrudníku. 
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Antropometrické vyšetření dolních končetin: 

 

Délky  L (cm)  P (cm) 

Funkční délka  92   92  

Anatomická délka  91   91  

Délka stehna  48   48  

Délka bérce  42   42  

Délka nohy  23   23 ,5  

Tabulka 1: Antropometrie DK, délky (vstupní vyšetření) 

   

Obvody  L (cm)  P (cm) 

Stehno 15 cm nad patellou  55   60  

Stehno 10 cm nad patellou  54   58  

Koleno přes patellu  48   52  

Bérec přes tuberositas 

tibiae 

43   43  

Lýtko v nejširší části  43 ,5   44 ,5  

Kotník  31   31  

Nárt  37   36  

Hlavičky metatarzů  27   26  

Tabulka 2: Antropometrie DK, obvody (vstupní vyšetření) 

Goniometrické vyšetření: 

  Pasivní pohyb  Aktivní pohyb 

  LDK  PDK  LDK  PDK 

Kyčelní kloub  S: 50110 

F :60010  

R :30010  

S: 5075 * 

F :60–0 10  

R :25010  

 

S: 50105 

F: 50010  

R:20010  

S: 0065 * 

F: 4505  

R: 20010  

Kolenní kloub  S: 05135  S: 01075   S:05130  S: 01070  

Hlezenní kloub  S: 5035  

R: 20015  

S: 0025  

R: 25015  

S :0030  

R: 15010  

S :0020  

R :20010  

Tabulka 3: Goniometrie kyčelního, kolenního a hlezenního kl. (vstupní vyšetření) 
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Orientační vyšetření svalové síly dle Jandy: 

LDK  Kyčelní kloub  PDK 

5   Flexe  3 * 

3   Extenze  3  * 

3   Abdukce  3  

5   Addukce  3  

4   Zevní rotace  3 *** 

5   Vnitřní rotace  5 *** 

LDK  Kolenní kloub  PDK 

4   Extenze  2 + * 

5   Flexe  3 ** 

LDK  Hlezenní kloub  PDK 

5   Flexe  5  

4   supinace s dorzální  

flexí 

3  

5   Supinace  s plantární 

flexí  

 

4  

4   plantární pronace   4  

Tabulka 4: Svalový test DK (vstupní vyšetření) 

* U vyšetření přítomna bolest. 

** Pohyb nebyl proveden v plném rozsahu. 

*** Odpor proximálně na tibii kvůli páce na kolenní kloub. 
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Vyšetření zkrácených svalů: 

 

  LEVÁ  PRAVÁ  

Svalová skupina/ svaly  0   1   2   0   1   2  

M. triceps surae 
 

x    
 

x    

m. gastrocnemius 
 

x    
 

x    

m. soleus 
 

x    
 

x    

Flexory kyčelního kloubu             

m. iliopsoas    x         x  

m. rectus femoris    x         x * 

m. tensor fasciae latae   
 

x    
 

x  

Adduktory kyčelního kloubu             

krátké adduktory  x       x      

dlouhé adduktory  x       x      

Flexory kolenního kloubu    x         x  

m. piriformis  x      
 

x    

m. quadratus lumborum  x      
 

  x  

Paravertebrální zádové svaly      x       x  

Tabulka 5: Vyšetření zkrácených svalů DK (vstupní vyšetření) 

*U vyšetření přítomna bolest. 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Stereotyp  extenze  v kyčelním kloubu:  Pohyb začíná oboustranně aktivitou 

paravertebrálních svalů a lordotizací bederní páteře, zapojení hamstringů a m.  gluteus 

maximus minimální.  

Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu: Na pravé DK výrazný kvadrátový mechanismus, 

kdy pacient pohyb iniciuje elevací pánve, ale lze zde pozorovat i tensorový mechanismus. 

U levé DK dominuje tensorový mechanismus s flexí a zevní rotací DK v kyčelním 

kloubu. 
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Neurologické vyšetření:  

Šlachookosticové reflexy 

Reflexy DK   LDK  PDK 

Patelární reflex  normoreflexie  neprovedeno 

Reflex Achillovy šlachy  normoreflexie  normoreflexie 

Medioplantární reflex  normoreflexie  normoreflexie 

Tabulka 6: Šlachookosticové reflexy (vstupní vyšetření) 

Vyšetření čití 

  LDK  PDK 

Povrchové čití 

Taktilní  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Termické  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Algické  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Hluboké čití 

Pohybocit  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Polohocit  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Tabulka 7: Vyšetření čití (vstupní vyšetření) 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

  LDK  PDK 

     

Patella  Patologická bariéra kaudálně 

a laterolateráně. 

Patologická bariéra 

kaudálně. 

Hlavička fibuly  Patologická bariéra 

dorzoventálně. 

Bez patologické bariéry. 

Talocrurální kloub  Nevyšetřeno kvůli otoku.  Nevyšetřeno kvůli 

otoku 

Chopartův kloub  Nevyšetřeno kvůli otoku.  Nevyšetřeno kvůli 

otoku 

Lisfrankův kloub  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

MTP klouby  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

IP klouby proximální  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

IP klouby distální  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

Tabulka 8: Vyšetření kloubní vůle DK (vstupní vyšetření) 

 

Vyšetření reflexních změn na dolních končetinách: 

Kůže – V distální části stehna, na koleni, v podkolení jamce a v proximální časti bérce 

na PDK zvýšené napětí a teplota kůže, omezená posunlivost i protažitelnost všemi směry. 

Na obou DK na kotnících zvýšené napětí a teplota kůže kvůli otoku. 

Podkoží – tuhé, není možné nabrat Kiblerovu řasu, výrazný otok kolenního kloubu 

Fascie  –  Patologická bariéra fascií do rotací na stehně a lýtku PDK, LDK bez 

patologického nálezu. 

Sval  –  Spoušťové body v m.  rectus  femoris  a biceps  femoris,  hypotonie  m.  vastus 

medialis  na PDK. Oboustranně zvýšené napětí Iliotibiálního traktu a hypotonie 

gluteálního svalstva. 

Periost – mírná bolestivost hlavičky fibuly na PDK 

Jizva  –  ventrálně na pravém koleni, dlouhá 18 cm, svorky nevytaženy, v jizvě strupy, 

kůže v okolí zarudlá, posunlivost a protažitelnost bude vyšetřena po vytažení svorek. 
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Závěr vyšetření: 

  Pacient týden po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu, 

subjektivně si stěžuje na vyšší bolest po přesunu z ortopedického oddělení. Indikován 

lékařem k třídobé chůzi o dvou francouzských holích a zatížení operované DK na 30 % 

tělesné váhy. U pacienta pozorujeme patologický stereotyp chůze, kdy při odrazu z pravé 

DK chybí odvíjení chodidla a odraz palce, vázne extenze v kyčelním kloubu  a pánev 

výrazně rotuje pravou stranou dopředu. Patologický stereotyp může být následkem 

dlouhodobého odlehčování kvůli bolesti před operací. Ve stoji pacient stabilní, otok 

kotníků a pravého kolenního kloubu, varozita kolenních kloubů. Ve stereotypu chůze se 

odráží patologická změna stereotypů abdukce a extenze v kyčelním kloubu. U extenze 

převaha aktivity paravertebrálního svalstva. U abdukce  na pravé  DK převažuje 

quadratový mechanismus s elevací pánve, na levé DK výraznější tensorový mechanismus 

s flexí a zevní rotací. Na obou dolních končetinách zkráceny flexory kyčelního kloubu 

a flexory kolenního kloubu,  mm. gastrocnemii. Zkrácení m. quadratus lumborum, m. 

piriformis a na pravé straně.  

  Oslabení hlubokého stabilizačního systému páteře, dechový stereotyp 

s nedostatečným rozvíjením v dolním hrudním sektoru.  

 Při antropometrickém vyšetření nebyly zjištěny rozdíly v délkách dolních 

končetin, obvodové míry vyšší na pravé DK kvůli otoku.  Otok sahá od distální části 

stehna po koleno. 

 Omezení rozsahu aktivního i pasivního pohybu v pravém kolenním kloubu jak 

do flexe, tak i do extenze, v kyčelním kloubu snížený rozsah extenze oboustranně a při 

vyšetření flexe pravého kyčelního kloubu přítomna bolest kolene, snížená hybnost 

hlezenních kloubů může být způsobena otoky.  

Na pravé DK snížena svalová síla, zejména při extenzi kolenního kloubu, kdy 

pacient nebyl schopen provést tento pohyb třikrát proti odporu zemské tíže. Na obou 

DK snížena síla gluteálního svalstva jak při extenzi, tak i při abdukci v kyčelním kloubu.  

Vyšetření kloubní vůle značně zkomplikoval otok kotníků, který znemožnil 

vyšetření malých kloubů nohy od talokrurálního po Chopartův kloub. Blokáda hlavičky 

fibuly na pravé straně dorzoventrálně a patelly laterolaterálně a kaudálně, vlevo potom 

omezení kloubní vůle pately kaudálně.  
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Reflexní změny kůže, podkoží i fascií v distální části stehna, kolene a proximální 

části bérce na pravé DK. Zvýšená teplota a zarudnutí kůže, omezená posunlivost ve všech 

vrstvách tkání v okolí jizvy. Zvýšené napětí m. rectus femoris, ischiokrurálního svalstva 

a iliotibiálního traktu hlavně na operované DK.  Tyto změny mohou mít souvislost 

s otokem kolenního kloubu. 

Neurologické vyšetření bez patologického nálezu.  

 

3.4  Krátkodobý a dlouhodobý plán terapie 
 

3.4.1  Krátkodobý plán: 

•  prevence tromboembolické nemoci po operaci TEP pravého kolene 

•  redukce otoku kolene na operované DK a kotníků obou DK  

•  uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého kolene a uvolnění jizvy 

•  relaxace hypertonických svalů 

•  protažení zkrácených svalů 

•  obnova joint play pravé fibuly a patelly oboustranně 

•  zvýšení rozsahu omezeného aktivního i pasivního pohybu 

•  posílení oslabených svalových skupin 

•  úprava stereotypu extenze v kyčelním kloubu a abdukce  v kyčelním 

kloubu 

•  aktivace HSS páteře a úprava dechového stereotypu 

•  korekce stereotypu chůze  s dvěma francouzskými holemi, edukace 

pacienta při chůzi po schodech 

3.4.2  Dlouhodobý terapeutický plán: 

•  zlepšení celkové kondice pacienta 

•  edukace pacienta k autoterapii 

•  péče o jizvu  

•  správný stereotyp chůze bez kompenzačních pomůcek 

•  stabilita kolenního kloubu 

•  lázeňská péče 

•  návrat pacienta k běžným činnostem a sportu bez omezení  
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3.5  Terapie 

Terapie probíhaly od 11.1. 2021 do 22.1. 2021 na oddělení lůžkové rehabilitace 

Vršovické zdravotní a.  s. Pacient sem byl přeložen týden po operaci  z ortopedického 

oddělení stejného zařízení. Následně byl pacient propuštěn domů a indikován k lázeňské 

péči.  

3.5.1  Terapeutická jednotka č. 1–11.1.2021  

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient cítí oproti předchozímu dni vyšší bolest operovaného kolenního 

kloubu. Tento stav dává za vinu větší námaze při přesunu z ortopedického na lůžkové 

rehabilitační oddělení. Subjektivně uvádí i zvětšení otoku kolene. 

Objektivně: Pacient orientovaný časem místem i osobou, otok kotníků a pravého 

kolenního kloubu,  7.  den  po operaci. Kvůli prevenci TEN  pacient nosí kompresní 

punčochy, jizva překryta sterilním krytím, stehy nevytaženy.  

Cíle terapeutické jednotky: 

•  prevence tromboembolické nemoci 

•  odebrání anamnézy 

•  provedení vstupního kineziologického rozboru 

•  korekce stereotypu chůze o dvou francouzských holích 

•  redukce otoku pravého kolene a kotníků 

•  mobilizace hlavičky fibuly a patelly 

•  uvolnění měkkých tkání na operované DK  

•  posílení m. quadriceps femoris 

•  zvětšení aktivního i pasivního rozsahu operované DK  

Návrh terapie: 

•  odebrání anamnézy  

•  provedení vstupního kineziologického rozboru 

•  cvičení aker DKK pro prevenci TEN 

•  míčkování operovaného kolene a kotníků pro redukci otoku 

•  techniky měkkých tkání operovaného kolene 

•  mobilizace hlavičky fibuly a pately operované DK dle Lewita 



42 
 

•  analytické posilování m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  nácvik chůze o FH  

•  Fyzikální terapie: mechanoterapie – motodlaha, negativní termoterapie – chladivý 

gelový sáček 

Průběh terapie: 

•  odebrání anamnézy 

•  provedení vstupního kineziologického vyšetření 

•  TMT: míčkování v okolí jizvy a v podkolenní jamce disto – proximálním směrem 

pro  zmírnění otoku,  protažení kůže v  okolí jizvy a podkolenní, uvolnění kůže 

a podkoží pravého stehna, uvolnění fascií stehna a bérce do rotací dle Lewita 

•  mobilizace hlavičky fibuly dorzo – ventrálně a patelly laterolaterálně dle Lewita 

•  aktivní cvičení aker DK pro prevenci TEN – dorzální a plantární flexe, kroužení 

v hlezenních kloubech, izometrické posilování m. quadriceps femoris vleže 

na zádech, aktivní flexe v kyčelním a kolenním kloubu s podložením paty pomocí 

overballu pro zvýšení aktivního rozsahu pohybu 

•  nácvik chůze o FH, instruktáž pacienta ke správnému zatížení operované 

DK pomocí váhy, slovní instruktáž ke správnému odvíjení chodidla a manuální 

korekce patologických souhybů pánve  

•  aplikace chladícího gelového sáčku pro redukci otoku a zmírnění bolesti 

•  aplikace motodlahy na pravý kolenní kloub, pasivní rozsah do flexe 75 stupňů, 

extenze 0 stupňů, délka aplikace 30 minut 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní:  Pacient  po terapii  pociťoval únavu, při aktivním cvičení flexe kolenního 

kloubu  přítomna bolest v krajním rozsahu zejména v místě jizvy, po terapii  pacient 

operovaný kloub vnímal jako „volnější“. 

Objektivní: Pacient po terapeutické jednotce projevoval známky únavy. Po korekci 

zlepšení stereotypy chůze, hlavně odvíjení pravého chodidla, patologické souhyby pánve 

přetrvávají, ale v menší míře. Pacient instruován k aplikaci chladícího gelového sáčku. 

Z důvodu provedení vstupního vyšetření byla terapie prodloužena na 1 hodinu 30 minut.  
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3.5.2  Terapeutická jednotka č. 2–12 .1 .2021 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí lépe než předchozí den, uvádí občasné „píchnutí“ v pravém 

koleni, jinak je bolest přítomna hlavně v krajním rozsahu pohybu.  

Objektivně: Otok kolene i kotníků beze změny.  Rozsah pohybu kolenního kloubu bez 

výraznějších změn, 8. den po operaci, jizva překryta sterilním krytím, stehy nevytaženy, 

kompresní punčochy pro prevenci TEN, při chůzi patologické souhyby pánve do rotace. 

Cíle terapeutické jednotky: 

•  prevence TEN 

•  redukce otoku 

•  obnovení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání  

•  relaxace  a protažení hypertonického a zkráceného svalstva –  flexory kyčelního 

kloubu, flexory kolenního kloubu, m. quadratus lumborum, m. triceps surae 

•  mobilizace hlavičky fibuly operované DK a patelly oboustranně  

•  posílení m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  korekce stereotypu chůze 

Návrh terapeutické jednotky: 

•  cvičení aker DKK pro prevenci TEN 

•  míčkování kotníků a operovaného kolene proti otoku 

•  TMT – uvolnění kůže, podkoží a fascií v okolí operovaného kolene 

•  PIR  s protažením na flexory kolenního kloubu, flexory kyčelního kloubu, m . 

triceps surae 

•  mobilizace patelly oboustranně a hlavičky fibuly na pravé DK  

•  relaxační techniky PNF pánve pro uvolnění m. quadratus lumborum 

•  analytické posilování m. quadriceps femoris a mm. glutei 

•  instruktáž pacienta k autoterapii 

•  korekce stereotypu chůze 

•  Fyzikální terapie – negativní termoterapie, motodlaha 
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Průběh terapie: 

•  terapie  zahájena  aktivními pohyby aker DK pro  prevenci  TEN  –  dorzální 

a plantární flexe v hlezenním kloubu 

•  TMT  –  míčkování v okolí jizvy a v podkolenní jamce disto –  proximálním 

směrem pro zmírnění otoku, protažení kůže v okolí jizvy a podkolenní, protažení 

kůže a podkoží stehna, uvolnění fascií stehna a bérce do rotací dle Lewita 

•  PIR  s protažením na flexory kolenního kloubu, flexory kyčelního kloubu, m. 

triceps surae 

•  mobilizace  patelly  laterolaterálním směrem  na pravé DK, kaudálně na levé 

DK a hlavičky fibuly dorzoventrálně na pravé DK  

•  PNF: Anteriorní deprese pánve, relaxační technika výdrž – relaxace pro uvolnění 

pravého m. quadratus lumborum 

•  extenze v kolenním kloubu s podložením overballem pro posílení m. quadriceps 

femoris, flexe v kolenním a kyčelním kloubu s podložením paty overballem pro 

zvětšení aktivního  rozsahu  pohybu  operované DK, bridging, analytické 

posilování abdukce v kyčelním kloubu dle svalového testu s vyloučením 

gravitace 

•  pacient instruován k aktivnímu cvičení aker DK,  k izometrickému cvičení m. 

quadriceps femoris a aplikaci chladícího gelového sáčku na pravé koleno 

•  korekce stereotypu chůze – nácvik správného odvíjení chodidla a odrazu prstů, 

manuální a slovní korekce patologických souhybů pánve 

•  mechanoterapie – motodlaha na pravý kolenní kloub, rozsah do flexe 80 stupňů, 

rozsah do extenze 0 stupňů, délka aplikace 30 minut 

•  aplikace chladícího gelového sáčku pro redukci otoku a zmírnění bolesti 

Závěr terapeutické jednotky: 

Subjektivně: Pacient po terapii cítí mírnou únavu a bolest svalů, udává že kolenní kloub 

vnímá jako „volnější“ a lépe se mu chodí.  

Objektivně: Zlepšení stereotypu chůze, pacient projevuje mírné známky únavy. Po terapii 

zvýšení  pasivního  rozsahu  pohybu  v kolenním kloubu do flexe  (S 01080).  Pacient 

instruován k autoterapii a aplikaci negativní termoterapie.  
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3.5.3  Terapeutická jednotka č. 3–13 .1 .2021 

Status praesens: 

Subjektivně:  Pacient  se cítí dobře, bolest v krajním rozsahu pohybu. Popisuje pocit 

tuhosti v okolí jizvy, hlavně v podkolenní jamce. Dále pacient uvádí, že se mu lépe chodí 

a bez obtíží zvládá chůzi na střední vzdálenost. 

Objektivně: Otok pravého kolenního kloubu beze změny (obvod přes patellu 52 cm), otok 

kotníků také přetrvává, jizva překryta sterilním krytím, stehy nevytaženy,  posunlivost 

kůže, podkoží a fascií –  patologická bariéra, pacient nosí kompresní punčochy pro 

prevenci TEN. Mírné zvýšení aktivního i pasivního kloubního rozsahu pravého kolene 

(aktivně – S 01075, pasivně – S 01085).  

Cíle terapeutické jednotky: 

•  prevence TEN 

•  zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání v okolí pravého kolenního 

kloubu 

•  redukce otoku 

•  protažení flexorů v kyčelním kloubu, m. biceps femoris, m. semimembranosus, 

m. semitendinosus, m. triceps surae, m. piriformis 

•  obnovení joint play patelly a hlavičky fibuly 

•  zvýšení aktivního i pasivního rozsahu pohybu pravého kolene do flexe i extenze 

•  relaxace a protažení m. quadratus lumborum 

•  kondiční cvičení 

•  posílení gluteálního svalstva a m. quadriceps femoris 

•  kontrola a korekce stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

•  aktivní cvičení aker DK  

•  TMT: míčkování, protažení a uvolnění kůže, podkoží a fascií v okolí 

operovaného kolenního kloubu 

•  PIR  s protažením  na m.  biceps  femoris,  m.  semimembranosus,  m. 

semitendinosus, m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  mobilizace patelly a hlavičky fibuly dle Lewita 

•  relaxační techniky PNF k uvolnění m. quadratus lumborum 
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•  analytické posilovaní m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  kondiční cvičení s overballem 

•  nácvik správného stereotypu chůze o francouzských holích 

•  Fyzikální terapie –  mechanoterapie  –  motodlaha, negativní termoterapie – 

chladivý gelový sáček 

Průběh terapie: 

•  Terapie zahájena aktivními pohyby aker DK pro  prevenci  TEN  –  dorzální 

a plantární flexe v hlezenním kloubu, rotace v hlezenních kloubech. 

•  TMT  –  míčkování v okolí jizvy a v podkolenní jamce disto –  proximálním 

směrem pro zmírnění otoku, protažení kůže v okolí jizvy a podkolenní, protažení 

pojivové řasy v oblasti  m.  rectus  femoris  a ischiokrurálního svalstva, uvolnění 

fascií stehna a bérce do rotací dle Lewita 

•  PIR  s protažením na flexory kolenního kloubu, flexory kyčelního kloubu, m. 

triceps surae, m. piriformis 

•  mobilizace pravé patelly laterolaterálním směrem, levé patelly směrem kaudálně 

a hlavičky fibuly dorzoventrálně na pravé DK  

•  PNF: Anteriorní deprese pánve, relaxační technika výdrž – relaxace pro uvolnění 

pravého m. quadratus lumborum 

•  extenze v kolenním kloubu s podložením overballem pro posílení m. quadriceps 

femoris, flexe v kolenním a  kyčelním kloubu s  podložením paty overballem pro 

zvětšení aktivní hybnosti operované DK , bridging s therabandem kolem kolen, 

analytické posilování abdukce v kyčelním kloubu dle svalového testu 

s vyloučením gravitace, vleže na břiše extenze v kyčelním kloubu s fixací pánve 

kvůli vyloučení nechtěných souhybů , vsedě se spuštěnými bérci –  maximální 

možná aktivní flexe v kolenním kloubu, extenze v kolenním kloubu proti 

gravitaci  

•  korekce stereotypu chůze – nácvik správného odvíjení chodidla a odrazu prstů, 

manuální a slovní korekce patologických souhybů pánve 

•  pacient instruován k aktivnímu cvičení aker DK, dále k posilování m. quadriceps 

femoris vsedě na lůžku 

•  mechanoterapie – motodlaha na pravý kolenní kloub, rozsah do flexe 90 stupňů, 

rozsah do extenze 0 stupňů, délka aplikace 30minut 
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•  aplikace chladícího gelového sáčku pro redukci otoku a zmírnění bolesti 

Závěr terapie: 

Subjektivně: Pacient  po terapii cítí mírnou únavu,  v krajním rozsahu pohybu 

v operovaném koleni pocit tahu v jizvě a jejím okolí.  

Objektivně: Po terapii pacient projevoval mírné známky únavy. Výsledkem terapie 

bylo zvýšení pasivního rozsahu pohybu  v kolenním kloubu, zejména po aplikaci 

motodlahy, ale i po manuálním ošetření měkkých tkání v okolí operovaného kolene. 

U pacienta stále není plná extenze  kolenního kloubu. Dále zvýšení svalové síly 

extenzorů kolenního kloubu na stupeň 3, u abduktorů kyčelního kloubu také stupeň 

3. Zlepšení stereotypu chůze i bez slovní korekce. 

3.5.4  Terapeutická jednotka č. 4–14 .1 .2021 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se dnes cítí mírně unavený, protože se špatně vyspal. Bolest kolene 

pouze v krajním rozsahu pohybu.  

Objektivně: Otok stále beze změny, jizva překryta sterilním krytím, stehy nevytaženy, 

posunlivost kůže, podkoží a fascií –  patologická bariéra, pacient nosí kompresní 

punčochy pro prevenci TEN.  Při chůzi vázne odvíjení chodidla. Rozsah  pohybu 

v kolenním kloubu stejný jako po včerejší terapii (aktivně – S 01080, pasivně – S 010

90)  Hlavička fibuly bez patologické blokády, kloubní vůle pravé patelly omezena 

laterálně, levé patelly distálně. 

Cíle terapeutické jednotky: 

•  prevence tromboembolické nemoci 

•  redukce otoku pravého kolene a kotníků 

•  uvolnění měkkých tkání na operované DK  

•  protažení flexorů v kyčelním kloubu, m. biceps femoris, m. semimembranosus, 

m. semitendinosus, m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu, m.piriformis 

•  mobilizace patelly oboustranně  

•  zvětšení aktivního i pasivního rozsahu operované DK  

•  relaxace m. quadratus lumborum 

•  reedukace stereotypu abdukce v kyčelním kloubu a extenze v kyčelním kloubu 

•  stimulace nohou pacienta 
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•  posílení m. quadriceps femoris, gluteálního svalstva 

•  úprava dechového stereotypu  

•  zvýšení kondice pacienta 

•  nácvik chůze po schodech se dvěma francouzskými holemi  

Návrh terapie: 

•  aktivní cvičení aker DK  

•  TMT: míčkování, protažení a uvolnění kůže, podkoží a fascií v okolí 

operovaného kolenního kloubu 

•  PIR  s protažením na m.  biceps  femoris,  m.  semimembranosus,  m. 

semitendinosus, m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu, m. piriformis 

•  mobilizace pravé patelly laterálně a levé kaudálně dle Lewita 

•  relaxační techniky PNF k uvolnění m. quadratus lumborum 

•  analytické posilovaní m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  kondiční cvičení s overballem 

•  respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání 

•   exteroceptivní stimulace nohou pacienta pomocí masážního míčku 

•  nácvik chůze po schodech 

•  Fyzikální terapie –  mechanoterapie  –  motodlaha, negativní termoterapie – 

chladivý gelový sáček 

Průběh terapie: 

•  terapie zahájena aktivními pohyby aker DK pro  prevenci  TEN  –  dorzální 

a plantární flexe v hlezenním kloubu, rotace v hlezenních kloubech, flexe 

a extenze prstů 

•  TMT  –  míčkování v okolí jizvy a v podkolenní jamce disto –  proximálním 

směrem pro zmírnění otoku, protažení kůže v okolí jizvy a podkolenní, protažení 

kůže a podkoží v oblasti m. rectus femoris a ischiokrurálního svalstva, uvolnění 

fascií stehna a bérce do rotací dle Lewita 

•  PIR  s protažením na flexory kolenního kloubu, flexory kyčelního kloubu, m. 

triceps surae a m. piriformis 

•  mobilizace pravé patelly laterálně a levé distálně 
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•  PNF: Anteriorní deprese pánve, relaxační technika výdrž – relaxace pro uvolnění 

pravého m.  quadratus  lumborum,  technika opakované kontrakce pro posílení 

šikmých břišních svalů  

•  Respirační fyzioterapie: lokalizované dýchaní do dolního hrudního sektoru 

s manuálním kontaktem na spodní žebra 

•  flexe v kolenním a kyčelním kloubu s podložením paty overballem pro zvětšení 

aktivní hybnosti operované DK, bridging s therabandem kolem kolen, analytické 

posilování abdukce v kyčelním kloubu dle svalového testu proti odporu zemské 

tíže, vleže na břiše extenze  v kyčelním kloubu s fixací pánve kvůli vyloučení 

nechtěných souhybů, vsedě se spuštěnými bérci – maximální možná aktivní flexe 

v kolenním kloubu, extenze v kolenním kloubu proti gravitaci  

•  exteroceptivní stimulace nohou pacienta pomocí masážního míčku 

•  nácvik správného stereotypu chůze do schodů  

•  mechanoterapie – motodlaha na pravý kolenní kloub, rozsah do flexe 100 stupňů, 

rozsah do extenze 0 stupňů, délka aplikace 30 minut 

•  aplikace chladícího gelového sáčku pro redukci otoku a zmírnění bolesti 

 

Závěr terapie: 

Subjektivně:  Pacient  v průběhu terapie pociťoval vetší sílu při prováděných cvicích 

a po uvolnění měkkých tkání vnímal pravý kolenní kloub, dle jeho slov,  jako volnější. 

Po terapii pacient uvádí, že se mu lépe chodí a nepociťuje známky únavy ani při chůzi 

na delší vzdálenost, chůzi do schodů ale vnímal jako náročnou. Po terapii se pacient cítil 

unavený. 

Objektivně: Po terapii pacient projevoval známky únavy, po aplikaci motodlahy zvětšení 

pasivního rozsahu v operovaném kolenním kloubu (S 05100), aktivní rozsah po terapii 

neměnný (S 01080).  Chůze po rovině téměř bez patologických souhybů, u pacienta 

zůstává mírná elevace pánve na pravé straně a nízká aktivita chodidla,  při  chůzi 

do schodů značný předklon trupu pacienta, nutná slovní korekce správného stereotypu. 
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3.5.5  Terapeutická jednotka č. 5–15 .1 .2021 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, pociťuje tah v okolí jizvy při pohybu do krajního 

rozsahu pohybu. 

Objektivně: Obvod kolenního kloubu přes patellu 51 cm – mírné zmírnění otoku, otok 

kotníků oboustranně beze změny. V pondělí 18.1.  2021  je pacient indikován lékařem 

k vytažení stehů z jizvy, nyní jizva překryta sterilním krytím, omezená posunlivost fascií 

do rotací v distální části stehna a proximální části bérce, omezená posunlivost podkoží 

v pojivové řase  a protažitelnost kůže v podkolenní jamce,  pacient  z důvodu prevence 

TEN nosí kompresní punčochy. Omezení rozsahu zejména aktivního pohybu 

v operovaném kloubu (S 01080). Zlepšení stereotypu chůze a odvíjení chodidla oproti 

přechozímu dni. 

Cíle terapeutické jednotky: 

•  prevence tromboembolické nemoci 

•  uvolnění měkkých tkání na operované DK  

•  zmírnění otoku 

•  relaxace  a protažení flexorů kyčelního kloubu, flexorů kolenního kloubu, m. 

triceps surae, m. quadratus lumborum 

•  zvýšení aktivního a pasivního rozsahu pohybu na operovaného kolene  

•  posílení m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  úprava stereotypu extenze a abdukce v kyčli 

•  kondiční cvičení 

•  korekce dechového stereotypu 

•  instruktáž cviků k autoterapii 

•  korekce chůze se dvěma FH po schodech  

Návrh terapie: 

•  aktivní cvičení aker DK  

•  míčkování pravého kolene a obou kotníků, uvolnění podkoží, fascií a kůže 

na operované DK  
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•  PIR  s protažením na m.  biceps  femoris,  m.  semitendinosus,  m. 

semimembranosus, m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  relaxační techniky PNF pro uvolnění m. quadratus lumborum 

•  analytické posilování m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  kondiční cvičení s overballem 

•  respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání  

•  exteroceptivní stimulace nohou pacienta pomocí masážního míčku 

•  instruktáž cviků k autoterapii 

•  nácvik a korekce chůze po schodech 

•  Aplikace fyzikální terapie 

 

Průběh terapie: 

•  terapie zahájena aktivními pohyby aker DK pro  prevenci  TEN  –  plantární 

a dorzální flexe v hlezenním kloubu, flexe s addukcí a extenze  s abdukcí prstů, 

rotace v hlezenním kloubu 

•  TMT:  míčkování v okolí jizvy, v podkolení a okolí obou hlezenních kloubů   

distoproximálním směrem pro redukci otoku,  protažení v podkolenní disto

proximálně,  uvolnění podkoží  v okolí operovaného kloubu  v pojivové řase 

a fascií proximální části bérce a distální části stehna do rotací dle Lewita 

•  PIR  s protažením na m.  biceps  femoris,  m.  semitendinosus,  m. 

semimembranosus, m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu, m. piriformis 

•  PNF: Anteriorní deprese pánve, relaxační technika výdrž – relaxace pro uvolnění 

pravého m. quadratus lumborum, technika opakované kontrakce pro posílení 

šikmých břišních svalů  

•  extenze  v kolenním kloubu  s dorzální flexí v hlezenním kloubu  s podložením 

kolenního kloubu overballem, flexe v kolenním a kyčelním kloubu s podložením 

paty overballem pro zvýšení aktivního rozsahu pohybu, maximální extenze 

kolenních kloubů a izometrická kontrakce m.  quadriceps  femoris  pro zvýšení 

rozsahu  pohybu  do extenze,  abdukce  v kyčelním kloubu v leže na boku 

oboustranně s fixací pánve, extenze v kyčelním kloubu vleže na břiše 

oboustranně, extenze  v kolenním kloubu vsedě  s maximální možnou flexí pod 

úroveň lehátka 
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•  Respirační fyzioterapie: lokalizované dýchaní do dolního hrudního sektoru 

s manuálním kontaktem na spodní žebra 

•  exteroceptivní stimulace nohou pacienta masážním míčkem 

•  instruktáž cviků pro autoterapii – extenze kolenního kloubu vsedě, protažení m. 

triceps surae pravé DK ve stoji o dvou FH, protažení  flexorů kyčelního kloubu 

pravé DK ve stoji o dvou FH  

•  korekce chůze po schodech  

•  Aplikace  mechanoterapie  –  motodlaha  –  rozsah  do extenze  0 stupňů, rozsah 

do flexe105 stupňů, po 15 minutách 110 stupňů, celková doba aplikace 30 minut 

Závěr terapie: 

Subjektivně: Pacient se cítí unavený, ale celkově hodnotí terapii pozitivně a vidí zlepšení 

jak v rozsahu pohybu, tak i v síle operované DK. 

Objektivně:  Po terapii  zvýšení pasivního rozsahu flexe v koleni  (S 010105), 

na motodlaze  rozsah  do flexe 110 stupňů. Při chůzi po schodech  už u pacienta není 

nadměrný předklon, nemá potíže se zapamatováním správného stereotypu chůze 

do schodů ani se stabilitou. 

 

3.5.6  Terapeutická jednotka č. 6–18 .1 .2021 

Status praesens:  

Subjektivně:  Pacient  se po víkendu cítí odpočinutý, byly mu vytaženy stehy z jizvy, 

má strach, aby se mu jizva znovu neotevřela. Při vyšetření protažitelnosti a posunlivosti 

jizvy pacient cítil v jizvě ostrou bolest. Nemá výrazné bolesti, o víkendu chodil 

po schodech a cvičil v rámci autoterapie.  

Objektivně: Obvod operovaného kloubu 50 cm, pacientovy byly vytaženy stehy (svorky) 

z jizvy. Jizva dlouhá 18 cm,  strupy  ve střední části, proximální a distální část jizvy 

vtažená, zarudnutí v okolí celé jizvy. Palpačně zjištěna vyšší teplota kůže v okolí jizvy. 

Omezená protažitelnost jizvy v podélném směru v celém jejím průběhu, posunlivost 

laterolaterálně omezena v proximální a distální části jizvy, výrazněji v okolí tuberositas 

tibiae. Při vyšetření protažitelnosti a posunlivosti jizva bolestivá a při pohybu v kloubu 

do krajního rozsahu pohybu tah v jizvě. Pacient nosí kompresní punčochy kvůli prevenci 

TEN, rozsah pohybu od poslední terapie neměnný.  
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Cíle terapeutické jednotky: 

•  prevence TEN 

•  terapie jizvy a instruktáž v péči o jizvu  

•  uvolnění měkkých tkání a jizvy  

•  redukce otoku 

•  protažení a relaxace flexorů kolenního kloubu, flexorů kyčelního kloubu, m. 

quadratus lumborum 

•  posílení m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  zvýšení rozsahu pohybu pravého kolene 

•  korekce dechového stereotypu  

•  posílení HSS páteře 

Návrh terapie: 

•  aktivní cvičení aker DK 

•  míčkování obou kotníků a pravého kolene, uvolnění měkkých tkání v podkolení 

a v okolí jizvy, protažení a uvolnění jizvy 

•  Instruktáž pacienta v péči o jizvu 

•  PIR  s protažením na m.  biceps  femoris,  m.  semitendinosus,  m. 

semimembranosus, m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  PNF pánve k posílení šikmých břišních svalů a uvolnění m. QL  

•  analytické posilování m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva proti odporu 

•  kondiční cvičení s overballem  

•  respirační fyzioterapie – lokalizované dýchaní do dolního hrudního segmentu 

•  cvičení na posílení HSS páteře 

•  Aplikace motodlahy a laseru  

Průběh terapie: 

•  terapie zahájena aktivními pohyby aker DK pro  prevenci  TEN  –  plantární 

a dorzální flexe v hlezenním kloubu, flexe s addukcí a extenze  s abdukcí prstů, 

rotace v hlezenním kloubu 

•  TMT: míčkování  operovaného kolene distoproximálním směrem pro redukci 

otoku, protažení kůže v podkolení jamce v podélném směru, uvolnění fascíí PDK 

do rotací dle Lewita, tlaková masáž okolí jizvy, protažení jizvy v podélném směru 
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v celém jejím průběhu, uvolnění laterolaterálním směrem v distální a proximální 

části jizvy 

•  instruktáž pacienta k mazání a sprchování jizvy 

•  PIR s protažením na m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, 

m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  PNF: Anteriorní deprese pánve, relaxační technika výdrž – relaxace pro uvolnění 

pravého m.  quadratus lumborum, technika opakované kontrakce pro posílení 

šikmých břišních svalů  

•  extenze  v kolenním kloubu s dorzální flexí v hlezenním kloubu s podložením 

kolenního kloubu overballem, flexe v kolenním a kyčelním kloubu s podložením 

paty overballem pro zvýšení aktivního rozsahu pohybu, maximální extenze 

kolenních kloubů a izometrická kontrakce m. quadriceps femoris pro zvýšení 

rozsahu  pohybu  do extenze,  abdukce  v kyčelním kloubu v leže na  boku 

oboustranně s fixací pánve, extenze  v kyčelním kloubu vleže na břiše 

oboustranně, extenze v  kolenním kloubu vsedě proti elastickému odporu 

s  maximální možnou flexí pod úroveň lehátka 

•  Respirační fyzioterapie: lokalizované dýchaní do dolního hrudního sektoru 

s manuálním kontaktem na spodní žebra 

•  Cvičení na posílení HSS – leh na zádech, 90 stupňů flexe v kolenních a kyčelních 

kloubech, bérce podloženy, akra horních končetin přiloženy pod spodní žebra, 

pacient aktivitou břišních svalů vytlačuje prsty z prostoru pod žebry 

•  Aplikace  laseru  na jizvu  –  vzdálenost sondy 0 cm,  f =  5 000  Hz,  1,0 J/cm2, 

rastrovací metoda.  

•  Aplikace motodlahy –  rozsah do extenze 0 stupňů, rozsah do flexe 105 stupňů, 

celková doba aplikace 30 minut 

Závěr terapie:  

Subjektivní: Pacient po terapii cítil mírnou únavu, při aplikaci motodlahy tah v jizvě, 

od poslední aplikace zhoršení o pět stupňů. Při terapii měl pacient strach, aby 

se mu jizva znovu neotevřela, poučen v péči o jizvu.  

Objektivní: Po terapii pacient projevoval mírné známky únavy. Chůzi jak do schodů, 

tak  i po rovině pacient zvládá v rámci autoterapie. Oproti minulé terapii zhoršení 

pasivního rozsahu v pravém kolenním kloubu na motodlaze na 105 stupňů. Zvýšení 
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svalové síly extenze v kolenním kloubu a abdukce v kyčelním kloubu, kdy je pacient 

schopný provádět tyto pohyby jak proti odporu terapeuta, tak i proti elastickému 

odporu.  

3.5.7  Terapeutická jednotka č. 7–19 .1 .2021 

Status praesens:  

Subjektivní:  Pacient  se cítí dobře, přítomen tah v jizvě při pohybu do krajního 

rozsahu. Jizvu pacient pravidelně maže, chtěl by zkusit jízdu na rotopedu.  

Objektivní: Obvod kolene přes patellu 50 cm, otok od předchozí terapie neměnný. 

Jizva nyní bez sterilního krytí, pacient nosí kompresní punčochy pro prevenci TEN. 

Aktivní rozsah pohybu v kolenním kloubu – S 01080, pasivní rozsah pohybu – 0

10105.  

Cíle terapeutické jednotky: 

•  prevence TEN 

•  uvolnění měkkých tkání a jizvy 

•  redukce otoku 

•  relaxace a protažení m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. semitendinosus, 

m. triceps surae, flexorů kyčelního kloubu a m. quadratus lumborum 

•  posílení m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  Zvýšení aktivního i pasivního rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

•  aktivace svalů plosky nohy 

•  posílení HSS páteře 

•  korekce dechového stereotypu  

Návrh terapie: 

•  aktivní cvičení aker DK  

•  míčkování obou kotníků a pravého kolene, uvolnění měkkých tkání v podkolenní 

a v okolí jizvy, protažení a uvolnění jizvy 

•  PIR s protažením na m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, 

m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  relaxační techniky PNF na  m.  biceps  femoris,  m.  semitendinosus,  m. 

semimembranosus, flexory kyčelního kloubu 

•  posilovací techniky PNF na m. quadriceps femoris a gluteální svaly  
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•  kondiční cvičení s overballem 

•  respirační fyzioterapie, lokalizované dýchání 

•  cvičení pro posílení HSS páteře 

•  senzomotorická stimulace – vsedě, malá noha pasivně 

•  Jízda na rotopedu 

•  Aplikace laseru a motodlahy 

Průběh terapie: 

•  terapie zahájena aktivními pohyby aker DK pro  prevenci  TEN  –  plantární 

a dorzální flexe v hlezenním kloubu, flexe s addukcí a extenze  s abdukcí prstů, 

rotace v hlezenním kloubu,  

•  TMT: míčkování operovaného kolene a obou kotníků distoproximálním směrem 

pro redukci otoku, protažení kůže v podkolení jamce v podélném směru, uvolnění 

fascíí PDK do rotací dle Lewita, tlaková masáž okolí jizvy, protažení jizvy 

v podélném směru v celém jejím průběhu, uvolnění laterolaterálním směrem 

v distální a proximální části jizvy 

•  PIR s protažením na m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, 

m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  extenze  v kolenním kloubu s dorzální flexí v hlezenním kloubu s podložením 

kolenního kloubu overballem, flexe v kolenním a kyčelním kloubu s podložením 

paty overballem pro zvýšení aktivního rozsahu pohybu 

•  PNF:  I. diagonála pro DK  –  flekční vzorec –  technika  kontrakce  –  relaxace  – 

uvolnění m.  biceps  femoris,  II. diagonála pro DK  –  flekční vzorec –  technika 

kontrakce –  relaxace –  uvolnění m.  semitendinosus  a m.  semimembranosus,  I. 

diagonála pro DK – extenční vzorec – technika kontrakce – relaxace – uvolnění 

m. Iliopsoas,  I. diagonála pro DK –  flekční vzorec, varianta s extenzí kolene – 

technika opakované kontrakce –  posílení m.  vastus  medialis,  I. diagonála – 

extenční vzorec –  technika opakované kontrakce, posílení m .  gluteus  medius 

a minimus 

•  Respirační fyzioterapie: lokalizované dýchaní do dolního hrudního sektoru 

s manuálním kontaktem na spodní žebra  

•  Cvičení na posílení HSS – leh na zádech, 90 stupňů flexe v kolenních a kyčelních 

kloubech, bérce podloženy, akra horních končetin přiloženy pod spodní žebra, 

pacient aktivitou břišních svalů vytlačuje prsty z prostoru pod žebry 
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•  Pasivní „modelování“ malé nohy terapeutem 

•  Jízda na rotopedu – 15minut 

•  Aplikace  laseru  na jizvu  –  vzdálenost sondy 0 cm,  f  =  5 000  Hz,  1 ,2  J/cm2, 

rastrovací metoda.  

•  Aplikace motodlahy –  rozsah do extenze 0 stupňů, rozsah do flexe 110 stupňů, 

celková doba aplikace 30 minut 

Závěr terapie: 

Subjektivně:  Pacient  se po terapii cítí dobře, při protažení jizvy v podélném směru 

už necítí ostrou bolest. Při jízdě na rotopedu měl pacient nejprve strach šlapat v celém 

rozsahu, po rozcvičení pacient zvládal jízdu bez obtíží. 

Objektivně:  Po terapii pacient bez známek únavy, zvýšení aktivního (S 51085) 

i pasivního (S 510110)  rozsahu  pohybu  do flexe  a extenze. Protažitelnost jizvy 

v podélném směru bez omezení.  Zlepšení dechového stereotypu a rozvíjení hrudníku 

v dolním hrudním sektoru.  

3.5.8  Terapeutická jednotka č. 8–20 .1 .2021 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, nestěžuje si na žádné bolesti. 

Objektivně: Obvod kolenního kloubu přes patellu 50 cm, otok obou kotníků beze změny. 

Strupy ve střední části jizvy a mírné zarudnutí okolí, posunlivost laterolaterálně omezena 

v distální části jizvy, nad tuberositas tibiae.  

Cíle terapeutické jednotky: 

•  prevence TEN 

•  uvolnění měkkých tkání a jizvy 

•  redukce otoku 

•  relaxace a protažení m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. semitendinosus, 

m. triceps surae, flexorů kyčelního kloubu a m. quadratus lumborum 

•  posílení m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  Zvýšení aktivního i pasivního rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

•  posílení HSS páteře 

•  stimulace plosky nohy 



58 
 

Návrh terapie: 

•  aktivní cvičení aker DK  

•  míčkování obou kotníků a pravého kolene, uvolnění měkkých tkání v podkolení 

a v okolí jizvy, protažení a uvolnění jizvy 

•  PIR s protažením na m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, 

m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  relaxační techniky PNF na  m.  biceps  femoris,  m.  semitendinosus,  m. 

semimembranosus, flexory kyčelního kloubu 

•  posilovací techniky PNF na m. quadriceps femoris a gluteální svaly  

•  kondiční cvičení s overballem 

•  cvičení pro posílení HSS páteře 

•  senzomotorická stimulace – vsedě, malá noha aktivně s dopomocí  

•  Jízda na rotopedu 

Provedení terapie: 

•  terapie zahájena aktivními pohyby aker DK pro  prevenci  TEN  –  plantární 

a dorzální flexe v hlezenním kloubu, flexe s addukcí a extenze  s abdukcí prstů, 

rotace v hlezenním kloubu 

•  TMT: míčkování operovaného kolene a obou kotníků distoproximálním směrem 

pro redukci otoku, protažení kůže v podkolení jamce v podélném směru, uvolnění 

fascíí PDK do rotací dle Lewita, tlaková masáž okolí jizvy, protažení jizvy 

v podélném směru v celém jejím průběhu, uvolnění laterolaterálním směrem 

v distální a proximální části jizvy 

•  PIR s protažením na m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, 

m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  extenze  v kolenním kloubu s dorzální flexí v hlezenním kloubu s podložením 

kolenního kloubu overballem, flexe v kolenním a kyčelním kloubu s podložením 

paty overballem pro zvýšení aktivního rozsahu pohybu 

•  PNF:  I. diagonála pro DK  –  flekční vzorec –  technika  kontrakce  –  relaxace  – 

uvolnění m.  biceps  femoris,  II. diagonála pro DK –  flekční vzorec –  technika 

kontrakce  –  relaxace  –  uvolnění m.  semitendinosus  a m.  semimembranosus,  I. 

diagonála pro DK – extenční vzorec – technika kontrakce – relaxace – uvolnění 

m. Iliopsoas,  I. diagonála pro DK –  flekční vzorec, varianta s extenzí kolene – 
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technika opakované kontrakce –  posílení m.  vastus  medialis,  I. diagonála – 

extenční vzorec –  technika opakované kontrakce, posílení m .  gluteus  medius 

a minimus 

•  Cvičení na posílení HSS – leh na zádech, 90 stupňů flexe v kolenních a kyčelních 

kloubech, bérce podloženy, akra horních končetin přiloženy pod spodní žebra, 

pacient aktivitou břišních svalů vytlačuje prsty z prostoru pod žebry, pacient 

zvedá vždy jednu DK z podložky, aniž by povolil nitrobřišní tlak 

•  Nácvik malé nohy vsedě, aktivně s dopomocí 

•  Jízda na rotopedu – 15 minut 

•  Aplikace  laseru  na jizvu  –  vzdálenost sondy  0 cm,  f  =  5000  Hz,  1,4  J/cm2, 

rastrovací metoda.  

Závěr terapie:  

Subjektivně: Pacient pozitivně hodnotí jízdu na rotopedu, byla indikována i v rámci 

autoterapie.  

Objektivně: Po terapii patrné zlepšení odvíjení chodidla při chůzi, dále uvolnění distální 

části jizvy latero – laterálním směrem.  

3.5.9  Terapeutická jednotka č. 9–21 .1 .2021 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient si nestěžuje na žádné bolesti, cítí se dobře, těší se domů. 

Objektivně: Pacient nosí kompresní punčochy pro prevenci TEN, otok obou kotníků 

a pravého kolene,  posunlivost  a protažitelnost měkkých tkání jizvy bez omezení, 

zhoršená protažitelnost kůže v pravé podkolenní jamce. Aktivní rozsah pohybu pravého 

kolenního kloubu S 0585, pasivní rozsah pohybu S 05110.  

Cíle terapeutické jednotky: 

•  prevence TEN 

•  uvolnění měkkých tkání a jizvy 

•  redukce otoku 

•  relaxace a protažení m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. semitendinosus, 

m. triceps surae, flexorů kyčelního kloubu a m. quadratus lumborum 

•  posílení m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva 

•  Zvýšení aktivního i pasivního rozsahu pohybu v kolenním kloubu 
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•  stimulace plosky nohy 

•  posílení HSS 

•  instruktáž cviků k domácí autoterapii  

Návrh terapie: 

•  aktivní cvičení aker DK  

•  míčkování obou kotníků a pravého kolene, uvolnění měkkých tkání v podkolení 

a v okolí jizvy, protažení a uvolnění jizvy 

•  PIR s protažením na m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, 

m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  relaxační techniky PNF na  m.  biceps  femoris,  m.  semitendinosus,  m. 

semimembranosus, flexory kyčelního kloubu 

•  posilovací techniky PNF na m. quadriceps femoris a gluteální svaly  

•  kondiční cvičení s overballem 

•  senzomotorická stimulace – vsedě, malá noha aktivně s dopomocí  

•  cvičení na posílení HSS páteře 

•  Instruktáž cviků k domácí autoterapii 

•  Jízda na rotopedu 

•  Aplikace laseru 

Provedení terapie: 

•  terapie zahájena aktivními pohyby aker DK pro  prevenci  TEN  –  plantární 

a dorzální flexe v hlezenním kloubu, flexe s addukcí a extenze  s abdukcí prstů, 

rotace v hlezenním kloubu 

•  TMT: míčkování operovaného kolene a obou kotníků distoproximálním směrem 

pro redukci otoku, protažení kůže v podkolení jamce v podélném směru, uvolnění 

fascíí PDK do rotací dle Lewita, tlaková masáž okolí jizvy, protažení jizvy 

v podélném směru v celém jejím průběhu, uvolnění laterolaterálním směrem 

v distální a proximální části jizvy 

•  PIR s protažením na m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, 

m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu 

•  extenze  v kolenním kloubu s dorzální flexí v hlezenním kloubu s podložením 

kolenního kloubu overballem, flexe v kolenním a kyčelním kloubu s podložením 

paty overballem pro zvýšení aktivního rozsahu pohybu 
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•  PNF:  I. diagonála pro DK  –  flekční vzorec –  technika  kontrakce  –  relaxace  – 

uvolnění m.  biceps  femoris,  II. diagonála pro DK  –  flekční vzorec –  technika 

kontrakce –  relaxace –  uvolnění m.  semitendinosus  a m.  semimembranosus,  I. 

diagonála pro DK – extenční vzorec – technika kontrakce – relaxace – uvolnění 

m. Iliopsoas,  I. diagonála pro DK –  flekční vzorec, varianta s extenzí kolene – 

technika opakované kontrakce –  posílení m.  vastus  medialis,  I. diagonála – 

extenční vzorec – technika opakované kontrakce, posílení m . gluteus medius a 

minimus 

•  Cvičení na posílení HSS – leh na zádech, 90 stupňů flexe v kolenních a kyčelních 

kloubech, bérce podloženy, akra horních končetin přiloženy pod spodní žebra, 

pacient aktivitou břišních svalů vytlačuje prsty z prostoru pod žebry, pacient 

zvedá vždy jednu DK z podložky, aniž by povolil nitrobřišní tlak 

•  Malá noha vsedě, aktivně s dopomocí  

•  Instruktáž pacienta k autoterapii 

•  Jízda na rotopedu – 15 minut 

•  Aplikace  laseru  na jizvu  –  vzdálenost sondy 0 cm,  f =  5000  Hz,  1,6  J/cm2, 

rastrovací metoda.  

Závěr terapie:  

Subjektivně: Pacient se po terapii cítí dobře, bolesti neudává. Samostatně bez obtíží 

zvládá chůzi po rovině i do schodů. 

Objektivně: Pacient nevykazuje žádné známky únavy, výsledkem terapie bylo uvolnění 

měkkých tkání operovaného kolene, pacient instruován k domácí autoterapii. 

3.5.10  Terapeutická jednotka č. 10–22 .1 .2021 

Proveden výstupní kineziologický rozbor. 
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3.6  Výstupní kineziologický rozbor – 22 .1 .2021 
 

Vyšetření stoje aspekcí: 

  Kvůli nutnosti odlehčení operované DK na 30 % tělesné váhy pacienta  bylo 

vyšetření provedeno ve stoji  o dvou francouzských holích (dále FH)  a s ponechanými 

kompresními punčochami pro prevenci tromboembolické nemoci.    

Zezadu:  Pacient  ve stoji stabilní, širší stojná báze, noha PDK vytočena zevně, 

oboustranný otok hlezenních kloubů, trofika m. triceps surae symetrická. Výraznější 

sešikmení popliteální rýhy vlevo, varózní postavení kolenních kloubů. Subgluteální rýha 

vpravo níž, hypotrofie pravého m. gluteus maximus. Úklon trupu k levé straně, postavení 

hlavy symetrické, ramena v elevaci. 

Z pravého boku: Kolenní klouby v mírné flexi, v sagitální rovině pánev bez výraznějších 

odchylek od neutrálního postavení. Prominující břišní stěna, hyperkyfóza hrudní páteře, 

hyperlordóza krční páteře, hlava v předsunu. Ramena v protrakci. 

Z levého boku: Kolenní klouby v mírné flexi, v sagitální rovině pánev bez výraznějších 

odchylek od neutrálního postavení. Prominující břišní stěna, hyperkyfóza hrudní páteře, 

hyperlordóza krční páteře, hlava v předsunu. Ramena v protrakci. 

Zepředu: Hallux valgus na obou DK. Valgózní postavení kotníků, otok kotníků stranově 

symetrický, mírný otok pravého kolena. Zevní rotace v pravém kyčelním kloubu. 

Sešikmená pánev vpravo nahoru, úklon trupu k levé straně. Tajle hlubší na pravé straně, 

nádechové postavení hrudníku, ramena ve vnitřní rotaci. 

Speciální testy a dynamické vyšetření stoje neprovedeny kvůli nutnosti odlehčení pravé 

DK. 

 

Palpační vyšetření pánve:  

pánev sešikmená vpravo nahoru 

Vyšetření chůze:  

Třídobá chůze o dvou FH s částečným zatížením PDK (dle indikace lékaře 30 procent 

váhy). Délka kroku stejná u obou DK, chůze je stabilní, bez známek únavy zvládá chůzi 



63 
 

na delší vzdálenost. Vázne odvíjení chodidla a odraz  palce  na pravé dolní končetině, 

ramena ve vnitřní rotaci a protrakci, hlava v předsunu.  

Vyšetření dechového stereotypu: 

Hrudník v kraniálním  postavení,  dechová vlna postupuje  kaudokraniálně  při inspiriu 

i expiriu,  s rovnoměrným rozvíjením v břišním, dolním i horním hrudním sektoru.  Při 

nádechu nedochází k zapojení pomocných nádechových svalů. 

Vyšetření stabilizačních schopností páteře: 

Brániční test – Pacient dokázal vytlačit břišní dutinu a dolní část hrudníku laterálně proti 

palpaci terapeuta.  

 

Antropometrické vyšetření dolních končetin: 

 

Délky  L (cm)  P (cm) 

Funkční délka  92   92  

Anatomická délka  91   91  

Délka stehna  48   48  

Délka bérce  42   42  

Délka nohy  23   23 ,5  

Tabulka 9: Antropometrie DK, délky (výstupní vyšetření) 

   

Obvody  L (cm)  P (cm) 

Stehno 15 cm nad patellou  55   57  

Stehno 10 cm nad patellou  54   56  

Koleno přes patellu  48   50  

Bérec přes tuberositas 

tibiae 

43   43  

Lýtko v nejširší části  43,5   43  

Kotník přes maleolly  30   30  

Nárt  37   36  

Hlavičky metatarzů  27   26  

Tabulka 10: Antropometrie DK, obvody (výstupní vyšetření) 



64 
 

Goniometrické vyšetření: 

  Pasivní pohyb  Aktivní pohyb 

  LDK  PDK  LDK  PDK 

Kyčelní kloub  S: 100110 

F:60015  

R:30010  

S: 100100 

F: 60–0–15  

R: 25010 

 

S: 50105 

F: 50010  

R: 20010 

S: 5095  

F: 45010  

R: 20010  

Kolenní kloub  S: 05135  S: 05115  S:05130  S: 0590  

Hlezenní kloub  S: 5035  

R: 20015  

S: 0025  

R: 25015  

S:0030  

R: 15010  

S:0020  

R:20010  

Tabulka 11: Goniometrie kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu (výstupní 

vyšetření) 

Orientační vyšetření svalové síly dle Jandy: 

LDK  Kyčelní kloub  PDK 

5   Flexe  5  

4   Extenze  4  

4   Abdukce  4  

5   Addukce  5  

4   Zevní rotace  4  

5   Vnitřní rotace  5  

LDK  Kolenní kloub  PDK 

5   Extenze  4  

5   Flexe  4  

LDK  Hlezenní kloub  PDK 

5   Flexe  5  

4   supinace s dorzální  

flexí 

3  

5   supinace s plantární 

flexí  

 

4  

4   plantární pronace   4  

Tabulka 12: Vyšetření svalové síly DK (výstupní vyšetření) 
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Vyšetření zkrácených svalů: 

 

  LEVÁ  PRAVÁ  

SVALOVÁ SKUPINA/STUPEŇ 

ZKRÁCENÍ 

0   1   2   0   1   2  

M. triceps surae 
 

x    
 

x    

m. gastrocnemius 
 

x    
 

x    

m. soleus 
 

x    
 

x    

Flexory kyčelního kloubu             

m. iliopsoas  x  
 

    x  
 

m. rectus femoris  x  
 

    x  
 

m. tensor fasciae latae    x       x    

Adduktory kyčelního kloubu             

krátké adduktory  x       x      

dlouhé adduktory  x       x      

Flexory kolenního kloubu  x       x      

M. piriformis  x       x      

M. quadratus lumborum  x       x      

Paravertebrální zádové svaly      x       x  

Tabulka 13: Vyšetření zkrácených svalů DK (výstupní vyšetření) 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu: Na levé straně pacient iniciuje pohyb aktivitou m. 

gluteus maximus, jako další zapojuje hamstringy a paravertebrální svalstvo. Patologická 

přestavba stereotypu na levé straně minimální. Při extenzi v pravém kyčelním kloubu 

dochází k současné aktivitě hamstringů  a paravertebrálního svalstva, následně pacient 

zapojuje m. gluteus maximus. Výraznější patologická přestavba stereotypu.  

Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu: Při abdukci v kyčelním kloubu mírná aktivita m. 

tensor fascia lata s flexí a zevní rotací DK oboustranně.  

   



66 
 

 

Neurologické vyšetření:  

Šlachookosticové reflexy 

Reflexy DK   LDK  PDK 

Patelární reflex  normoreflexie  neprovedeno 

Reflex Achillovy šlachy  normoreflexie  normoreflexie 

Medioplantární reflex  normoreflexie  normoreflexie 

Tabulka 14: Vyšetření šlachookosticových reflexů (výstupní vyšetření) 

Vyšetření čití 

  LDK  PDK 

Povrchové čití 

Taktilní  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Termické  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Algické  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Hluboké čití 

Pohybocit  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Polohocit  Bez patologického nálezu  Bez patologického nálezu 

Tabulka 15: Vyšetření čití (výstupní vyšetření) 
Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

  LDK  PDK 

     

Patella  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

Hlavička fibuly  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

Talocrurální kloub  Nevyšetřeno kvůli otoku.  Nevyšetřeno kvůli otoku 

Chopartův kloub  Nevyšetřeno kvůli otoku.  Nevyšetřeno kvůli otoku 

Lisfrankův kloub  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

MTP klouby  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

IP klouby proximální  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

IP klouby distální  Bez patologické bariéry.  Bez patologické bariéry. 

Tabulka 16: Vyšetření kloubní vůle DK (výstupní vyšetření) 
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Vyšetření reflexních změn na dolních končetinách: 

Kůže –Otok pravého kolene, zvýšené napětí kůže, teplota a barva bez patologického 

nálezu. Omezení protažitelnosti kůže v podélném směru v podkolenní jamce. Na obou 

DK na kotnících zvýšené napětí a teplota kůže kvůli otoku. 

Podkoží – volné, je možné nabrat pojivovou řasu, mírný otok kolenního kloubu 

Fascie – Zvýšené napětí iliotibiálního traktu oboustranně 

Sval – hypotonie m. gluteus maximus oboustranně a hypertonie flexorů kolenního kloubu 

vpravo, normotonie pravého m. quadriceps femoris 

Jizva – ventrálně na pravém koleni, dlouhá 18 cm, stehy vytaženy, strupy ve střední části 

jizvy, posunlivost a protažitelnost jizvy bez omezení. 

Závěr vyšetření: 

Pacient 19. den po implantaci totální endoprotézy pravého kolenního kloubu. Lékařem je 

pacient indikován k chůzi o dvou francouzských holích se  zatížením PDK na  30 % 

tělesné váhy. Při chůzi pacient stabilní, vázne odvíjení chodidla a odraz palce,  ramena 

v protrakci a vnitřní rotaci.  

  Otok pravého stehna a kolene mírný, rozdíly v obvodových mírách mezi pravou 

a levou DK jsou 2 cm v obvodu stehna 15 cm nad patellou, 2 cm v obvodu stehna 10 cm 

nad patellou a 2 cm přes střed patelly, ostatní míry stejné na obou DK. Výrazné otoky 

hlezenních kloubů oboustranně symetrické.  

  Hrudník pacienta v nádechovém postavení, dechová vlna postupuje při inspiriu 

i expiriu kaudokraniálně, vázne rozvíjení hrudníku v dolním hrudním sektoru. Při 

bráničním testu pacient dokázal aktivovat břišní svaly proti palpaci terapeuta.  

  Patologická přestavba stereotypu extenze v kyčelním kloubu na pravé DK, kdy 

pacient jako první aktivuje hamstringy současně s homolaterálními extenzory trupu a m. 

gluteus maximus zapojuje ze zmíněných svalů jako poslední. Změna stereotypu extenze 

v kyčli je patrná i při chůzi.  Při stereotypu abdukce v kyčelním kloubu pozorujeme 

u pacienta na obou dolních končetinách tensorový mechanismus.  

  V kolenních kloubech není plná extenze,  u pravého kolenního kloubu omezení 

aktivního i pasivního rozsahu pohybu do flexe, kdy aktivně pacient flektuje kolenní kloub 
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do 90 stupňů, pasivně potom 110 stupňů. Rozsah pohybu v hlezenních kloubech 

do dorzální flexe nejspíše omezen oboustranně otokem.  

  Na LDK vyšetřeno svalové zkrácení pouze u m. triceps surae a m. tensor fascia 

lata, na PDK zkráceny flexory kyčelního kloubu a m. triceps surae. Vyšetření joint play 

kloubu dolních končetin neukázalo patologické blokády. Při vyšetření svalové síly byl 

pacient schopen všech pohybů proti odporu terapeuta. 

  Zvýšené napětí kůže a omezení protažitelnosti v pravé podkolenní jamce, 

oboustranně zvýšené napětí iliotibiálního traktu. Hypotonie m. gluteus maximus na obou 

DK, hypertonie hamstringů vpravo. Jizva bez stehů, omezena posunlivost jizvy laterálně 

v oblasti tuberositas tibiae.  

  Neurologické vyšetření neprokázalo žádný neurologický deficit. 

 

3.7  Zhodnocení efektu terapie 
Během terapie se podařilo splnit všechny cíle jejího krátkodobého plánu. Při chůzi 

po rovině u pacienta nepozorujeme patologické souhyby pánve,  dostavilo  se  zlepšení 

v odvíjení chodidla a odrazu palce, pacient zvládá i správný stereotyp chůze po schodech. 

Při výstupním vyšetření dechového stereotypu byl průběh dechové vlny rovnoměrný 

s rozvíjením břišního, dolního i horního hrudního sektoru. I zde tedy nastalo zlepšení, kdy 

při vstupním vyšetření nedocházelo k rozvíjení v dolním hrudním sektoru. Po terapiích 

byl pacient schopen při bráničním testu aktivovat břišní svalstvo proti palpaci terapeuta, 

což pokládám za důsledek  cvičení ve vývojových polohách, které bylo do terapií 

zařazeno. U  stereotypu  extenze  v  kyčelním kloubu pacient po  terapiích zapojoval m. 

gluteus  maximus  ve  správném timingu, zejména na  levé straně. Vpravo aktivitě m. 

gluteus maximus předcházelo zapojení hamstringů společně s extenzory páteře v bederní 

oblasti.  Ve  stereotypu  abdukce  v kyčelním  kloubu  se podařilo odbourat quadrátový 

mechanismus  na pravé straně, ale oboustranně u pacienta  přetrvává tensorový 

mechanismus.  Změna nastala i v patologických změnách měkkých tkání operovaného 

kolene a  jizvy. Po opakovaných aplikacích technik měkkých tkání dle Lewita a laseru 

na jizvu zůstalo omezení protažitelnosti pouze v podkolenní jamce pravého kolenního 

kloubu  a omezení posunlivosti v distální části jizvy. Změny v obvodových mírách, 

svalové síle, rozsazích pohybu a joint play uvádím pro lepší názornost  a přehlednost 

v přiložených tabulkách. Celkově se pacientův stav během terapií zlepšoval a budeli 
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pokračovat ve cvičení zlepšování celkového stavu by mělo pokračovat. Pacient bude 

v terapiích pokračovat formou lázeňské péče. Co se nepodařilo zlepšit dle očekávání byly 

otoky hlezenních kloubů. Z anamnézy vyplynulo, že tyto otoky nemají souvislost 

s pooperačním stavem, a proto pooperační péči nedošlo k výraznějšímu zlepšení.  

    

Obvod  Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

PDK (cm)  LDK (cm)  PDK (cm)  LDK (cm) 

Stehno 15 cm 

nad patellou 

60   55   57   55  

Stehno 10 cm 

nad patellou 

58   54   56   54  

Koleno přes 

patellu 

52   48   50   48  

Přes maleolly  31   31   30   30  

Tabulka 17: Srovnání obvodů DK před terapiemi a po terapiích    

   

    Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

    PDK  LDK  PDK  LDK 

Kyčelní 

kloub 

Pasivní 

pohyb 

S: 5075  

F: 40–0–10  

R: 25010  

S: 50110 

F:40010  

R:30010  

S: 100100 

F: 60–0–15  

R: 25010  

S: 100110 

F:60015  

R:30010  

Aktivní 

pohyb 

S: 0065  

F: 3505  

R: 20010 

S: 50105 

F: 35010  

R: 20010  

S: 5095  

F: 45010  

R: 20010  

S: 50105 

F: 50010  

R: 20010  

Kolenní 

kloub 

Pasivní 

pohyb 

S: 01075   S: 05135  S: 05110  S: 05135 

Aktivní 

pohyb 

S: 01070   S:05130  S: 0590   S:05130 

Hlezenní 

kloub 

Pasivní 

pohyb 

S: 0025  

R: 25015  

S: 5035  

R: 20015  

S: 0025  

R: 25015  

S: 5035  

R: 20015  

Aktivní 

pohyb 

S:0020  

R:20010  

S:0030 

R: 15010  

S:0020  

R:20010  

S:0030  

R: 15010  

Tabulka 18: Srovnání rozsahů pohybu před terapiemi a po terapiích 
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    Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

Kloub  Pohyb  PDK  LDK  PDK  LDK 

Kyčelní 

kloub 

Flexe  3   5   5   5  

Extenze  3    3   4   4  

Abdukce  3   3   4   4  

Addukce  3   5   5   5  

Zevní 

rotace 

3   4   4   4  

Vnitřní 

rotace 

5   5   5   5  

Kolenní 

kloub 

Extenze   2 +   4   4   5  

Flexe  3   5   4   5  

Hlezenní 

kloub 

Plantární 

flexe 

5   5   5   5  

Supinace s 

dorzální 

flexí 

3   4   3   4  

Supinace 

v plantární 

flexi 

4   5   4   5  

Plantární 

pronace 

4   4   4   4  

Tabulka 19: Srovnání svalové síly před terapiemi a po terapiích 
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  Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

Sval/ 

svalová 

skupina 

PDK  LDK  PDK  LDK 

M. triceps 

surae 

1   1   1   1  

Mm. 

gastrocnemii 

1   1   1   1  

M. soleus  1   1   1   1  

m. iliopsoas  1   0   2   1  

m. rectus 

femoris 

1   0   2   1  

m. tensor 

fasciae latae 

1   1   2   2  

krátké 

adduktory 

0   0   0   0  

dlouhé 

adduktory 

0   0   0   0  

Flexory 

kolenního 

kloubu 

0   0   2   1  

M. 

piriformis 

1   0   0   0  

M. 

quadratus 

lumborum 

2   0   0   0  

Tabulka 20: Srovnání svalového zkrácení před terapiemi a po terapiích 
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4 Závěr 
  Práce byla rozdělena do dvou hlavních částí, a proto se v závěru budu věnovat 

každé z těchto částí odděleně.  

  Cílem obecné části této práce bylo shrnutí teoretických podkladů k pacientově 

diagnóze a rehabilitaci. Tento cíl se mi podařilo naplnit, když jsem popsal různé faktory 

onemocnění osteoartrózou, léčbu  osteoartrózy kolenního kloubu pomocí  chirurgické 

zákroku v podobě implantace totální endoprotézy a průběh rehabilitace po tomto zákroku. 

Tato část práce mi pomohla pochopit, jak důležitou roli hraje fyzioterapie a pohybová 

terapie  v léčbě osteoartrózy, a že by  implantace  totální endoprotézy  měla být zvolena 

až po vyčerpání možností konzervativní terapie. Je důležité zmínit i to, že po implantaci 

TEP  je rehabilitace neméně významnou součástí léčby. Bez  fyzioterapie  by jen těžko 

došlo k obnovení funkce operovaného kloubu, nebo alespoň ne tak v krátkém časovém 

horizontu. 

  Cílem speciální části byl popis pacientovy rehabilitace a zlepšení pacientova 

stavu.  Na základě anamnézy a vstupního kineziologického vyšetření jsem vytyčil 

krátkodobé a dlouhodobé cíle, kterých jsem se snažil pomocí mnou zvolených 

terapeutických jednotek  dosáhnout. V naprosté většině  krátkodobých cílů 

se mi to podařilo, což jsem si ověřil výstupním kineziologickým vyšetřením a pacient 

navíc pociťoval zlepšení svého stavu i subjektivně.  Podrobné srovnání stavu před 

a po terapiích je v kapitole Zhodnocení efektu terapie. Pacient by měl i nadále 

v rehabilitaci pokračovat, a to buď formou ambulantní nebo lázeňské péče.  

  Souvislá odborná praxe a vypracování bakalářské práce pro mě bylo  zdrojem 

mnoha zkušeností a informací, které jak doufám, budu moci přenést do profesního života.     



73 
 

5 Použitá literatura 
 

1.  ABULHASAN, J. F. a M.J. GREY. Anatomy and Physiology of Knee Stability. 

Journal of Functional Morphology and Kinesiology [online]. 2017, 2(4), 3434. 

ISSN 24115142. Dostupné z: doi:10.3390/jfmk2040034 

2.  BAKER, K. R., M. E. NELSON, D. T. FELSON, J. E. LAYNE, R. SARNO a R. 

ROUBENOFF. The efficacy of home based progressive strength training in older 

adults  with  knee  osteoarthritis:  a  randomized  controlled  trial.  The  Journal  of 

rheumatology  [online].  2001,  28  (7),  165565.  ISSN  0315162X.  Dostupné z: 

https://www.jrheum.org/content/28/7/1655.tabarticleinfo 

3.  BERGSCHMIDT,  P.,  a  kol.  The  allceramic  knee  endoprosthesis—the  gap 

between  expectation  and  experience  with  ceramic  implants.  Seminars  in 

Arthroplasty[online].  2012,23(4)  262267.  ISSN  10454527. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1053/j.sart.2013.01.010 

4.  CIKÁNKOVÁ, Věra. Rehabilitace  po  revmatochirurgických výkonech.  Praha: 

Maxdorf, 2010. Jessenius. ISBN 9788073452063. 

5.  ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 

2016. ISBN 9788024738178. 

6.  DRAKE, R. L., VOGL W., A. W. M. MITCHELL, A. W. M., GRAY H. Gray's 

anatomy for students. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005. ISBN 08089

23064. 

7.  DUNGL, P. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978

8024743578. 

8.  DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978802473240

4. 

9.  FELSON,  D.T.,  A.  NAIMARK,  J.  ANDERSON,  L.  KAZIS,  W.  CASTELLI 

a R.F.  MEENAN.  The  prevalence  of knee  osteoarthritis  in the  elderly.  the 

framingham osteoarthritis study. Arthritis [online]. 1987, 30(8), 914–918. ISSN 

15290131. Dostupné z: doi:10.1002/art.1780300811 

10. GALLO, J. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 9788024424866. 

   



74 
 

11. GANDHI, R., D. TSVETKOV, J. R. DAVEY a N. N. MAHOMED. Survival and 

clinical  function  of cemented  and  uncemented  prostheses  in total  knee 

replacement:  A METAANALYSIS.  The  Journal  of  Bone  and  Joint  Surgery

British Volume [online]. 2009, 91B (7), 889890. ISSN 0301620X. 

12. HARRIS,  H.  a  A.  CRAWFORD.  Recognizing  and  managing  osteoarthritis. 

Nursing2020,  2015,  45(1):  3642.  ISSN  03604039. Dostupné z:  doi: 

10.1097/01.NURSE.0000458918.87973.15 

13. HOLUBÁŘOVÁ, J. a D. PAVLŮ. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 3. 

vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978

8024636078. 

14. HUDÁK, R. a D. KACHLÍK. Memorix anatomie. 4. vydání. Praha: Triton, 2017. 

ISBN 9788075534200. 

15. JANDA,  V., VÁVROVÁ, M. Senzomotorická stimulace.  Rehabilitácia.  1992, 

25(3), 1434. ISSN 12101992. 

16. JIN, R., X. HUANG, H. LI, Y. YUAN, B. LI, C. CHENG a Q. LI. Laser therapy 

for  prevention  and  treatment  of  pathologic  excessive  scars.  Plastic  and 

reconstructive surgery [online]. 2013, 132(6), 17471758 [cit. 2021518]. ISSN 

15294242. Dostupné z: doi:10.1097/PRS.0b013e3182a97e43 

17. KAPANDJI, I. A. The physiology of the joints: Vol. 2: Lower limb. Fifth edition. 

Edinburgh: Churchill Livingstone, 1987. ISBN 0 443 03618 7. 

18. KOHN,  M.  D.,  A.  A.  SASSOON  a  Navin  D.  FERNANDO.  Classifications 

in Brief:  KellgrenLawrence  Classification  of Osteoarthritis.  Clinical 

Orthopaedics  and  Related  Research [online].  2016,  474(8),  18861893.  ISSN 

0009921X. Dostupné z: doi:10.1007/s1199901647324 

19. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 97880

72626571. 

20. KRASNOKUTSKY,  S.,  J.  SAMUELS  a  S.  B.  ABRAMSON.  Osteoarthritis 

in 2007. Bulletin of  the NYU Hospital  for Joint Diseases  [online]. 2007, 65(3), 

222228. ISSN 19369719. 

21. LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: 

Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, 

2003. ISBN 8086645045. 

22. LOHMANDER,  L.  S.  a  kol.  The  longterm  consequence  of  anterior  cruciate 

ligament  and  meniscus  injuries:  osteoarthritis.  The  American  journal  of  sports 



75 
 

medicine[online].    2007,  35(10),  17561769.  ISSN  03635465. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1177/0363546507307396 

23. MARCH, L.M. a C.J.M. BACHMEIER. Economics of osteoarthritis: A global 

perspective.  Bailliere's  Clinical  Rheumatology  [online].  1997,  11(4),  817–834. 

ISSN 09503579. Dostupné z: doi:10.1016/S09503579(97)800118 

24. MASOUROS, S.D., A.M.J. BULL a A.A. AMIS. Biomechanics of the knee joint. 

Orthopaedics  and  Trauma  [online].  2010,  24(2),  8491.  ISSN  18771327. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.mporth.2010.03.005 

25. MESSNER,  K.  a  J.  GAO.  The  menisci  of the  knee  joint.  Anatomical  and 

functional  characteristics,  and  a  rationale  for  clinical  treatment.  Journal  of 

anatomy  [online].  1998,  193  (Pt  2),  16178. ISSN 00218782. Dostupné z: 

doi:10.1046/j.14697580.1998.19320161.x 

26. NAŇKA, O.,  M.  ELIŠKOVÁ a  O.  ELIŠKA. Přehled anatomie.  2.,  dopl.  a 

přeprac. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 9788024617176. 

27. PAVELKA,  K.  a  J.  ROVENSKÝ. Klinická revmatologie. Praha: Galén, 2003. 

ISBN 8072621742. 

28. Platný indikační seznam pro lázeňskou péči,  2020  [online]. MZČR.  20.7.2020 

[cit. 10.5.2021]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/platnyindikacniseznampro

lazenskoupeci/  

29. TRNAVSKÝ, K. a V. RYBKA. Syndrom bolestivého kolena. Praha: Galén, 2006. 

ISBN 8072623915. 

30. VALDES, A. M., T. D. SPECTOR, A. TAMM a kol. Genetic variation  in  the 

SMAD3  gene  is  associated  with  hip  and  knee  osteoarthritis.  Arthritis  and 

rheumatism  [online].  2010,62(8),  234752. ISSN 15290131. Dostupné z: 

doi:10.1002/art.27530 

31. VAVŘÍK, P. a V. RYBKA. Aloplastika kolenního kloubu. Praha: Arcadia, 1993. 

Thovt. ISBN 8090142397. 

32. VÉLE, F.  Kineziologie: přehled klinické kineziologie a  patokineziologie  pro 

diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: 

Triton, 2006. ISBN 8072548379. 

33. ZEMAN, M. Základy fyzikální terapie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013. ISBN 978807394

4032. 



76 
 

6 Přílohy 
 

Příloha č. 1 Vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
Vážená paní, vážený pane,                                         
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 
deklarací, přijatou  18. Světovým zdravotnickým shromážděním v  roce  1964  ve  znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013)  a  dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o  souhlas  s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření 

a průběhu terapie prováděné v rámci praxe na VRŠOVICKÁ ZDRAVOTNÍ a. s., kde Vás 

příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s  Vaším vyšetřením a   následnou terapií.  
Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší  terapie bude publikován v rámci bakalářské 
práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta po implantaci 
totální endoprotézy kolenního kloubu. 
 
Cílem této bakalářské  práce je zpracování kazuistiky pacienta po implantaci totální 

endoprotézy kolenního kloubu a seznámení s teoretickými podklady této diagnózy. 
Získané údaje, fotodokumentace, průběh  a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení řešitele: Michal Neuwirth 
 Podpis:........................  
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Michal Neuwirth 
Podpis:........................  

Prohlašuji a  svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že  dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila,  a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a)  o právu odmítnout prezentování 

a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

 
 
Místo, datum .................... 
Jméno a příjmení pacienta:       Podpis pacienta: .............................. 
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Příloha č. 3 Seznam zkratek 

a. arteria 

BMI body mass index 

dex. dexter 

DK dolní končetina 

FH francouzské hole 

LDK levá dolní končetina 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus 

mm. musculi 

n. nervus 

OA osteoartróza 

PDK pravá dolní končetina 

PIR postizometrická relaxace 

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

QL m. quadratus lumborum 

SIAS spina iliaca anterior superior 

SIPS spina iliaca posterior superior 

st. p. stav po 

TEN tromboembolická nemoc 

TEP totální endoprotéza 

TK tlak krve 

TMT techniky měkkých tkání 

tzv. takzvaně 
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