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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního křížového 

vazu 

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče 

o pacienta po plastice předního křížového vazu v kolenním kloubu během souvislé 

odborné praxe na Rehabilitačním oddělení ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. 

Součástí je také komplexní teoretické uvedení do tohoto tématu. 

Souhrn: Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část obecná obsahuje 

teoretické znalosti anatomie, kineziologie a biomechaniky kolenního kloubu. Dále 

obsahuje kapitolu o operačních přístupech při plastice předního křížového vazu. Druhá 

část je kazuistika reálného pacienta po plastice předního křížového vazu trvající 

devět terapeutických jednotek. V závěru je uvedeno srovnání před a po rehabilitaci 

a vyhodnocení efektu terapie.  

Klíčová slova: kolenní kloub, přední křížový vaz, plastika, fyzioterapie, kazuistika  



 
 

Abstract		
Title: Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after reconstruction 

of the anterior cruciate ligament. 

Objective: This thesis is a case study of the physiotherapeutic care of a patient who 

underwent reconstruction surgery of the anterior cruciate ligament. The care occurred 

during an internship at rehabilitation department at FNHK hospital. The thesis includes 

a comprehensive theoretical introduction to the subject. 

Summary: This thesis is divided into two parts. The first part describes the anatomy, 

kinesiology and biomechanics of the knee joint and various surgical approaches 

to anterior cruciate ligament plastic surgery. The second part is a case study 

of physiotherapeutic care of a real patient after anterior cruciate ligament reconstruction 

which lasted nine therapy sessions. The case study concludes with a comparison of the 

patient’s condition before and after rehabilitation, and an evaluation of the effect of the 

therapy.  

Key words: knee joint, anterior cruciate ligament, reconstruction, physical therapy, 

rehabilitation, case study 

 	



 
 

Seznam	použitých	zkratek	

a. - arteria 

AGR - antigravitace 

AL - anterolaterální 

AM -  anteromediální 

bil.. - bilaterální 

bpn. - bez patologického nálezu 

BTB - bone – tendon - bone 

C - krční 

CLPA - Centrum léčby pohybového aparátu 

DK - dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

EX - extenze 

F - flexe 

FNHK - Fakultní nemocnice Hradec Králové 

HK - horní končetina 

IP - interphalangeální 

L - bederní 

lat. - laterální 

LCA - ligamentum anterior cruciate 

LDK - levá dolní končetina 

lig. - ligamentum 

LTV - léčebná tělesná výchova 

m. - musculus 

mal. - malleolus 

med. - mediální 



 
 

MT - metatarzální 

MTP - metatarsophalangeální 

např. - například 

n. - nervus 

neg. - negativní 

ORP - omezený rozsah pohybu 

PDK - pravá dolní končetina 

PIR - postizometrická relaxace 

PM - posteromediální 

PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PZV - přední zkřížený vaz 

RHB - rehabilitace 

RTG - rentgen 

SFTR - sagitální, frontální, transverzální roviny, rotace 

SI - sacro-iliakální 

SIAS - spina iliaca anterior superior 

SIPS - spina iliaca posterior superior 

SMS - senzomotorická stimulace 

Th - hrudní 

TMT - techniky měkkých tkání 

Trp - trigger point 

tzv. - takzvaně 

VR - vnitřní rotace 

ZR - zevní rotace 
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Úvod	

V této bakalářské práci se zabývám zpracováním kazuistiky pacienta po ruptuře 

předního křížového vazu, který podstoupil operaci náhrady vazu metodou 

bone-tendon-bone („BTB“) plastiky. 

Ke zraněním měkkého kolene dochází nejčastěji při sportu, a to zejména 

při fotbalu, lyžování, volejbalu, ragby, házené, florbalu, basketbalu. Tedy při sportech, 

kdy jsou nutné rychlé změny směru pohybu, či rychlé zastavení. K poranění často 

dochází nepřímým násilím na koleno v podobě rotačního a flekčního pohybu, 

kdy se tibie posune ventrálním směrem vůči femuru.  

Toto téma jsem si zvolila proto, že se aktivně věn uji volejbalu a basketbalu, 

kde jsem u spoluhráčů tento úraz a jeho následnou léčbu mnohokrát viděla. Často 

aktivní hráče vyřadil z tréninku na řadu měsíců. 

Cílem této práce bylo navržení terapie a její aplikace na pacienta v rámci 

odborné praxe na Rehabilitační klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, která 

probíhala ve dnech 18. 1. 2021 - 12. 2. 2021. Po celou dobu jsem mnou navržené 

postupy terapie konzultovala se supervizorem Mgr. Petrem Molnárem vedoucím 

fyzioterapeutem kliniky. 

Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje popis anatomie, 

kineziologie a biomechaniky kolenního kloubu se zaměřením na přední zkřížený vaz. 

Jsou v ní také popsány jednotlivé fáze rehabilitace po plastice předního zkříženého 

vazu. Praktická část obsahuje úvodní diagnostiku, podrobný popis jednotlivých 

terapeutických jednotek, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení průběhu terapie. 
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1 Teoretická	část	

1.1 Anatomie	kolenního	kloubu	

1.1.1 Stavba	kolenního	kloubu	

Kolenní kloub (articulatio genus) je složený kloub, ve kterém se spojují tři kosti, 

femur, tibie a patella. Mezi styčné plochy femuru a tibie jsou vloženy kloubní menisky. 

Tyto kosti mezi sebou vytváří femoropatelární a femorotibiální kloub (Čihák, 2011).  

Kolenní kloub spojuje dvě nejdelší kosti lidského těla (femur a tibii), jde o kloub 

s největší zátěží (pákou). Spolu s vazivovým a svalovým aparátem tvoří jeden 

z největších a nejsložitějších kloubů v lidském těle a vytváří tak stabilní komplex, který 

je pro člověka důležitý jak v postuře, tak při lokomoci. Nestabilita v kolenním kloubu 

je proto předpokladem pro nestabilitu dolní končetiny jako celku 

(Čihák, 2011; Véle, 2006). 

Hlavici kloubu tvoří distální konec femuru. Označujeme čtyři hlavní části této 

kosti: hlavice (caput femoris), krček (collum femoris), který svírá s tělem 

125° tzv. kolodiafyzární úhel, tělo (corpus femoris) a hrboly pro kloubní spojení s tibií 

(condylus lateralis et medialis) (Čihák, 2011). 

Kloubní jamku tvoří proximální konec tibie. Uprostřed mezi oběma kloubními 

plochami vyčnívá eminentia intercondylaris, která vybíhá v tuberculum intercondylare 

mediale a tuberculum intercondylare laterale. Vkleslé okrsky před a za eminentia 

intercondylaris se nazývají area intercondylaris anterior et posterior. To jsou právě 

místa úponů zkřížených vazů kolenního kloubu. Tuberositas tibiae je mohutná drsnatina 

na přední straně mezi kondyly tibie, kam se upíná šlacha čtyřhlavého svalu stehenní ho 

nazývaná ligamentum patellae (Čihák, 2011). 

V místech tření a tlaku se v kolenním kloubu vyskytují tzv. bursae mucosae. 

Jsou to tíhové váčky naplněné synoviální tekutinou, které umožňují volný pohyb 

v kloubu a omezují tření (Čihák, 2011). 

V okolí kolenního kloubu je popisováno více než 20 burz. Některé z nich jsou 

nestálé a z mnoha stálých mají klinický význam především ty, které komunikují 

s kloubní dutinou (Bartoníček, 2004). 
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Na inervaci kolenního kloubu se podílejí svými větvemi nervus (dále jen n.) 

femoralis, n. peroneus communis a n. tibialis (Bartoníček, 2004). 

Kloubní	pouzdro	

Pouzdro kloubní je velmi prostorné – na kosti stehenní se upíná 

0,5 - 2 cm od okrajů kloubní chrupavky, epikondyly leží mimo pouzdro. Na kosti 

holenní a na čéšce se upíná při okraji kloubní chrupavky. Vpředu po obou stranách 

čéšky se mezi vrstvu synoviální a zevní vrstvu pouzdra vsouvá tuková vrstva, která 

vytváří při nataženém kolenním kloubu dva měkké valy po obou stranách čéškového 

vazu (Trnavský, Rybka, 2006). 

Dutina kolenního kloubu je největší synoviální prostor v lidském těle 

(Bartoníček, Heřt 2004). 

Stabilizátory	kolenního	kloubu	

Stabilizátory dělíme dle funkčního hlediska na pasivní (statické), které jsou 

tvořeny hlavně vazy a menisky, a aktivní (dynamické), tvořené svaly a jejich fasciemi 

(Dylevský, 2007). 

Menisky 

V místech kontaktu femuru a tibie jsou dvě poloměsíčité destičky z vazivové 

chrupavky, kloubní menisky. Liší se tvarem a velikostí, odpovídají kloubním plochám 

na tibii. Vyrovnávají zakřivení mezi kondylem femuru a plochou jamkou tibie. 

Jsou důležité pro přenos síly při extendovaném kolenním kloubu, kdy femur působí 

na tibii největší silou. Jejich zevní okraj je vyšší než vnitřní. Obvod menisků je připojen 

ke kloubnímu pouzdru. Vpředu jsou oba menisky spojeny pomocí ligamentum 

transverzum genus. Při pohybu v kolenním kloubu se menisky pohybují dozadu a zpět, 

přičemž současně mění i své zakřivení (Čihák, 2011). 

Vazivový aparát 

Kolenní kloub má nejsložitější a nejmohutnější vazivový aparát (obr. 1) ze všech 

kloubů lidského těla. Vazy prominující do kloubní dutiny jsou řazeny mezi 

tzv. intraartikulární stabilizátory. I přes intraartikulární lokalizaci jsou kryty synoviální 

blánou. Řada vazů zesiluje povrch kloubního pouzdra, proto bývá označována jako 

vazy kapsulární (Bartoníček, Heřt, 2004). 
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Stavba kloubních vazů je velmi složitá. To v kombinaci s extrémními nároky, 

které jsou na kloub kladeny, vyvolává vysokou četnost poranění vazivového aparátu, 

se kterými se setkáváme v klinické praxi téměř denně. Ča sto jde o poranění velmi 

závažná a bez znalosti funkční anatomie těžko diagnostikovatelná i léčitelná 

(Bartoníček, Heřt, 2004). 

Kloubní pouzdro je zesíleno četnými vazy.  Vpředu je to vaz čéškový  

(ligamentum. patellae – dále jen lig.). Patří k extenčnímu aparátu kolena, který tvoří 

musculus, dále jen m. quadriceps femoris, patellou, jejím závěsným aparátem a lig. 

patellae (Trnavský, Rybka, 2006). 

Vpředu jsou to dále retinacula patellae mediale et laterale, které jsou po stranách 

patelly od m. quadriceps k tibii (Čihák, 2011). 

Po stranách pouzdra jsou postranní vazy (lig. collaterale tibiale et fibulare). Jdou 

z příslušného epicondylu femuru na tibii a na hlavici fibuly. Postranní vazy zajišťují 

stabilitu kolena při extenzi kloubu (kdy jsou maximálně napjaty) a při průběhu pohybu 

do částečné flexe (Čihák, 2011; Dargel, 2007). 

Zadní stranu kloubního pouzdra zesiluje šikmý vaz zákolenní (lig. popliteum 

obliquum), který je součástí úponové šlachy m . semimembranosus. Jde šikmo 

od vnitřního okraje mediálního kondylu tibie k laterálnímu kondylu femuru 

(Trnavský, Rybka, 2006). 

Zkřížené vazy (lig. cruciata genus) hrají velmi důležitou roli pro pevnost kloubu. 

Jsou pokryty synovií a lze říci, že zesilují  kloubní pouzdro. Jsou to dva silné vazivové 

pruhy navzájem se křížící, uložené mezi synoviální a fibrózní vrstvou kloubního 

pouzdra (Kapandji, 2019). 

Přední vaz zkřížený (lig. cruciatum anterius) dále jen LCA, jde od vnitřní plochy 

kondylu femuru šikmo dopředu do jámy před vyvýše ninou mezihrbolovou. 

LCA můžeme rozdělit na 2 části – delší, ale slabší anteromediální (AM) a kratší, 

ale silnější posterolaterální (PL). Dle Kapandjiho má ještě jednu část mezi dvěma výše 

zmíněnými, a to část interomediální. AM část je nejdelší, je uložena nejblíže k povrchu, 

a proto dochází k její ruptuře nejčastěji. PM část, uložená nejhlouběji, málokdy bývá 

při částečných poraněních poškozena. Délka LCA je přibližně 1,85 až 3,35 cm 

(Bartoníček, Heřt 2004; Kapandji, 2019). 
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Svaly ovládající kolenní kloub 

Flexorový	aparát	

Do hlavních flexorů kolenního kloubu řadíme m. biceps femoris, 

m. semitendinosus a m. semimembranosus. Do pomocných pak m. gracilis, 

m. gastrocnemius, m. sartorius a m. popliteus. 

Musculus biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní). Jeho dlouhá hlava začíná 

společně se semisvaly na tuber ischiadicum. Krátká hlava má začátek na labium laterale 

linae asperae, spojuje se s dlouhou hlavou v mohutné bříško a společně pokračují 

na zevní stranu kolenního kloubu, kde se sval upíná na caput fibulae. Jeho hlavní funkce 

je flexe kolenního kloubu a zevní rotace bérce při flektovaném koleni. Jedná o sval 

dvoukloubový, proto má vliv i na postavení pánve. Je inervován n. ischiadicus 

(Čihák, 2011). 

Musculus semitendinosus (sval pološlašitý) má uprostřed délky svalového 

bříška šikmo probíhající šlašitou vložku. Dlouh á úponová šlacha svalu zaujímá 

přibližně polovinu délky svalu. Začátek svalu je na tuber ischiadicum. Upíná se na pes 

anserinus. Spolu s flexí provádí i vnitřní rotaci bérce při flektovaném koleni. 

Je inervován n. ischiadicus (Čihák, 2011). 

Musculus semimembranosus (sval poloblanitý) začíná stejně jako předchozí 

sval a upíná se na mediální stranu tibie ve třech pruzích. Mediální pruh končí 

na mediální ploše vnitřního kondylu tibie, střední pruh na dorzální straně tibie 

a laterální pruh se upíná do zadní strany kloubního pouzdra jako ligamentum popliteum 

obliquum. Vykonává stejnou funkci jako předešlý sval a i on je inervován n. ischiadicus 

(Čihák, 2011). 

Extenzorový	aparát	

Jediným extenzorem kolenního kloubu je m. quadriceps femoris, který je tvořen 

čtyřmi hlavami. Inervován je n. femoralis.  

Musculus vastus intermedius je nejmohutnější a leží nejhlouběji. 

Musculus rectus femoris přechází těsně nad kolenem v tenkou šlachu 

probíhající po přední ploše m. vastus intermedius ve žlábku tvořeném okrajovými 

hlavami. Šlacha se upíná na bázi čéšky (Bartoníček, Heřt, 2004). 
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Musculus vastus medialis má mezi ostatními hlavami výjimečné postavení. 

Tento sval lze rozdělit do dvou funkčně rozdílných částí. Proximální vlákna nazývaná 

m. vastus medialis longus probíhají téměř vertikálně a působí jako extensor. Distální 

část (m. vastus medialis obliquus) má funkci stabilizovat čéšku, zabránit její lateralizaci 

při pohybu (Bartoníček, Heřt, 2004). 

Musculus vastus lateralis má obdobnou strukturu jako jeho mediální protějšek, 

působí k němu antagonisticky (Bartoníček, Heřt 2004). 

Svaly	provádějící	zevní	rotaci	kolenního	kloubu	

Zevními rotátory kolenního kloubu jsou m. semitendinosus 

a m. semimembranosus. K pomocným svalům řadíme  m. sartorius, m. gracilis 

a m. popliteus (Dylevský, 2007). 

Svaly	provádějící	vnitřní	rotaci	kolenního	kloubu	

Vnitřní rotace je prováděna pouze při současné flexi kolenního kloubu dvěma 

svaly a to m. biceps femoris a m. tensor fascie latae (Dylevský, 2007). 

1.1.2 Cévní	zásobení	

Kolenní kloub je zásoben z rete articulare genus, který tvoří zejména tyto arterie: 

a. genus descendens, aa. genus superiores (med. et. lat.), a. genus media, aa. genus 

inferiores (med. et. lat.), a. recurrens tibialis anterior. Téměř všechny tyto arterie 

odstupují z a. poplitea, kromě a. genus descendens, které odstupují z a. femoralis 

a a. recurrens tibialis, která odstupuje z a. tibialis anterior (Bartoníček, Heřt 2004). 

Všechny uvedené arterie vytvářejí kolem patelly bohatou cévní síť. Arterie mají 

většinou velmi těsně ležící stejnojmenné žíly (Bartoníček, Heřt 2004). 

1.2 Biomechanika	kolenního	kloubu	

Kolenní kloub umožňuje stabilitu při současné mobilitě (Véle, 2006). 

Dle Kapandjiho je kolenní kloub z mechanického hlediska kompromis, který uvádí 

do souladu dva výhradně se vylučující požadavky, a to zajistit stabilitu v úplné extenzi, 

kdy je kolenní kloub podroben velkému zatížení vyplývajícího z tělesné hmotnosti 

a délky zapojených pák, a zároveň umožnit mobilitu po dosažení určité míry flexe. 

Tato mobilita je nezbytná pro běh a pro vyrovnání se s povrchovými nerovnostmi 

při chůzi. 
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LCP	

Při maximální extenzi je napnuta jen část vazu, která je během prvních 20° flexe 

relaxována. Napínat se však začíná AL část vazu. Kolem 30° flexe se vaz začíná napínat 

jako celek a toto napětí si udržuje až do konečné fáze pohybu. Při VR je uvolněný, 

při ZR se napíná. Při rotacích nemá LCP takový význam jako LCA. Synergistou LCP 

je m. quadriceps femoris (Kapandji, 2019). 

1.3 Propriocepce	kolenního	kloubu	

V cíleně řízeném pohybu hraje velkou roli propriocepce (Véle, 2006). 

Propriocepce je aferentní informace z mechanoreceptorů uložených primárně 

ve svalech, šlachách, vazech a kloubech. Podává informaci do centrální nervové 

soustavy (dále jen CNS) o aktuálním stavu pohybové soustavy, o pohybu a o pozici 

jednotlivých částí těla. Jakmile CNS tyto  informace vyhodnotí, dojde k eferentnímu 

upravení celkové postury.  

U kolenního kloubu hraje v propriocepci mimo jiné struktury velkou roli LCA. 

Dříve byl vaz považován pouze za pasivní stabilizátor kloubu, až později se ukázalo, 

že má i senzorickou funkci ve vztahu k funkční kloubní stabilitě po jeho zranění 

(Ageberg, 2002). 

LCA zajišťuje statickou i dynamickou stabilitu kolenního kloubu. Dynamická 

stabilita je podpořena vazivovými receptory přítomnými ve vazu, které shromažďují 

mechanické informace a jsou zapojeny do posturální kontroly. Jsou to Rufiniho 

a Paciniho tělíska, Golgiho šlachové orgány i  menší množství volných nervových 

zakončení. Rychle přizpůsobivé mechanoreceptory - Paciniho tělíska jsou pokládána 

za zprostředkovatele vnímání pohybu v kloubu, zatímco pomalé 

mechanoreceptory-Ruffiniho tělíska a Golgiho šlachové orgány  zprostředkovávají 

vnímání polohy kloubu (Angoules et al., 2011; Ihara et al., 2008; Véle, 2006). 

Tyto receptory se vyskytují nejen v samotném vazu, ale také v oblasti 

jeho femorálního a tibiálního úponu, stejně jako v synoviální vrstvě, která vaz překrývá 

(Pavlů, Novosadová, 2001). 



 
 

21 

1.4 Poranění	zkřížených	vazů	

Tento typ poranění významně narušuje funkci kolenního kloubu, protože 

zkřížené vazy řadíme mezi hlavní pasivní stabilizátory. Ve většině případů převažuje 

poranění předního zkříženého vazu, ruptura zadního zkříženého vazu bývá jen vzácně 

(Kiapour, 2013) 

Rozlišujeme 3 stupně poškození vazu: 

– distenze – natažení vazu 

– parciální ruptura – částečné přetržení 

– kompletní ruptura – kompletní přetržení (dále se zabývám pouze 

kompletní rupturou)  

(Višňa, Hoch, 2004) 

Poranění LCA je velmi častým sportovním úrazem, až 70  % všech poranění 

LCA vzniká bezkontaktně, jen 30 % vzniká kontaktně, jako například působením 

druhého hráče nebo nějakého předmětu. Bezkontaktní poranění vzniká často při dopadu 

z výskoku při nedostatečné flexi kolenního a kyčelního kloubu. Nejčastěji je to však 

při brždění spojeném se změnou směru pohybu, zatímco noha zůstává v uzavřeném 

řetězci. Noha je v uzavřeném řetězci, tibie je vnitřně rotována a koleno je téměř 

v extenzi (0-20° flexe). Pokud sportovec změní směr pohybu, výsledkem je nadměrná 

torzní síla, která může vést až k ruptuře LCA (Silvers, Mandelbaum, 2011). 

30 – 50 % pacientů udává slyšitelné prasknutí-„pop“ fenomén 

(Anwar, Tuson, Khan, 2008). 

LCP nebývá poraněný tak často, pokud ano, pak  je to většinou v kombinaci 

s poraněním LCA. Nejčastěji toto poranění vídáme při autonehodách jako tzv. dash 

board injury – náraz kolenem do palubní desky při nezapnutém bezpečnostním pásu. 

Tím dojde k násilnému dorzálnímu posunu tibie. Úraz je často kompliková n dalším 

poškozením kolenních struktur (Trnavský, Rybka, 2006). 

1.5 Diagnostika	

Testování předního křížového vazu je těžké. Hamstringy musí být plně 

relaxovány, aby umožnily provést přední zásuvkový test. (Dundy, Edwards, 2009) 





 
 

23 

Zobrazovací	metody	

Ke správné diagnóze nám ve většině případů stačí dobře odebraná anamnéza 

a pečlivě provedené fyzikální vyšetření. Zobrazovací vyšetření jsou hlavně 

pro vyloučení přidružených poranění, která by mohla ovlivnit terapeutický postup 

(Hart, Štipčák, 2010). 

RTG snímky 

RTG snímky vznikají ozářením filmu pokrytého fotosenzitivní emulzí. V dnešní 

moderní době se výsledky zpracovávají počítačově. Výsledný obraz je ovlivněn tím, 

jakou schopnost mají tkáně absolvovat záření. Nejvíce ho pohlcují kosti a kalcifikované 

struktury. Z RTG snímku tak lze odhalit tvarové odchylky kostí a kloubů, změnu 

hutnosti kosti a poranění skeletu, jako zlomeniny či vykloubení. U vazivového zranění 

jsou vyžadovány pro vyloučení právě kostních poranění (Dungl, 2014; Gallo, 2011). 

 

Magnetická rezonance  

MR využívá rozdílné zastoupení a chování jader vodíku v tkáních. 

Je to spolehlivá neinvazivní metoda, která slouží k posouzení stavu měkkých tkání 

a nitrokloubních struktur. U kolenního kloubu jsou to menisky, chrupavky, nebo právě 

zkřížené vazy. Tato metoda je vhodná například u pacientů s kontraindikací 

k artroskopii. Je volena právě kvůli její šetrnosti vůči artroskopii. Č asto je indikována 

u pacientů s historií poranění kolenního kloubu. Kontraindikována je naopak u pacientů 

s implantovaným kardiostimulátorem (Dungl, 2014; Gallo, 2011). 

Artroskopie 

Je miniinvazivní diagnostická a zároveň operační metoda. Spolehlivá metoda 

k upřesnění poškození nitrokloubních struktur, umožňuje jak ošetření, tak naplánování 

dalšího operačního postupu. Indikací k akutní artroskopii je blokáda kloubu, která nelze 

odblokovat nebo nejasná diagnóza. Nenahrazuje klinické vyšetření (Dungl, 2014). 

1.6 Léčba	

Prvním cílem po úrazu je zmírnit otok a bolest. Od těchto problémů můžeme 

ulevit například kryoterapií. Při rozhodování mezi konzervativní a operační léčbou 

musíme vzít v úvahu stupeň aktivity pacienta, přidružená poranění např. menisků 
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a dalších struktur, stupeň nestability, motivaci pacienta a stupeň artrózy. Další faktor 

v rozhodnutí je frekvence subluxací kolene. Opakované subluxace totiž vedou 

k poškození menisků a kloubní chrupavky. To pak vede ke vzniku artrózy. Tyto faktory 

vedou k rozhodnutí, jestli operovat nebo řešit konzervativně  

(Dungl, 2014; Gallo, 2011). 

1.6.1 Konzervativní		

Konzervativní léčba nemůže obnovit integritu vazu, ale může nahradit 

jeho funkci. Fyzioterapie by se v akutní fázi měla zaměřit na zvládnutí poúrazového 

otoku a zachování plného rozsahu pohybu. Po zvládnutí bolesti a eliminaci otoku 

se zaměřuje na obnovu kloubní hybnosti, je-li omezena. Hlavní je dosáhnout plné 

extenze, pro tento účel používáme pasivní pohyb, polohování. Pro udržení flexe volíme 

stejné postupy jako v pooperační fázi. Po akutní fázi se zaměřujeme na návrat 

k normálnímu chůzovému mechanismu, obvykle s pomůckou, není vhodné nohu plně 

zatěžovat. U většiny pacientů je koleno fixováno ortézou. Jakmile je pacient schopen 

chůze bez kulhání a cítí, že je koleno stabilní , může hole odložit a pokračuje 

ve stabilizačních cvičeních. Nejprve na pevné základně, později na labilních plochách. 

Silový trénink zahajujeme v případě, že má pacient výrazný pocit stability.  V tomto 

tréninku se zaměřujeme na posílení hamstringů, které budou táhnout tibii dozadu oproti 

femuru. Tím pomohou nahradit funkci LCA. Naopak posilování m. quadriceps femoris, 

by mohlo být kontraproduktivní, protože působí jako antagonista LCA 

(Dandy, Edwards, 2009; Kolář, 2009). 

Poranění LCA je nejčastější u mladších, sportovně založených pacientů. Právě 

kvůli jejich věku musíme vzít v potaz dlouhodobé komplikace, jako je například 

posttraumatická artróza v operovaném kloubu. V dnešní době je právě operační řešení 

preferováno, na konzervativní ale nesmíme zapomínat. Dle Krause (2018) by operační 

řešení by mělo přijít na řadu až v případě, že selže konzervativní léčba. Pacient musí být 

detailně informován o obou možnostech, i o tom jaká by byla pooperační rehabilitace, 

jaká jsou rizika do budoucna, i jaké jsou úspěchy s léčbou konzervativní 

(Krause, et.al., 2018; Strehl, Eggli, 2007). 

Výhodou operační rekonstrukce je znovuobnovení kloubní stability. Na druhou 

stranu, je časté, že se u operovaných pacientů dříve projeví artróza. Byla provedena 

studie, ve které se autoři zabývali právě rozdílem mezi operačním a konzervativním 
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řešením v dlouhodobém horizontu jedenácti let. Ze vzorku 136 pacientů, muselo být 

27 vyloučeno kvůli nutné operaci. Zbylo tedy 109 pacientů s izolovaným přetržením 

LCA. 60 z nich bylo řešeno operačně a u 49 konzervativně. Po 11ti letech byly znovu 

provedeny klinické testy. U operačního řešení byla pozorována lepší stabilita kolenního 

kloubu, ale zároveň druhý nebo vyšší stupeň artrózy. U pacientů, kde byla ruptura 

řešena konzervativně, byla stabilita dostačující jejich životnímu stylu , a nebylo 

pozorováno zhoršení artrózy. Pacienti byli z řad běžné populace 

(Kessler, Behrend, Henz, 2008). 

1.6.2 Operační		

Dle Trnavského a Rybky (2006) nepřináší primární sutura PZV 

ani konzervativní postup dobré výsledky. Jediným kvalitním ř ešením pro obnovení 

stability kolenního kloubu je rekonstrukce štěpem. Akutní trauma se  operuje pouze 

výjimečně, kdy se provádí výplach hemartrosu, ošetří se případné meniskové léze 

a potvrdí se poškození LCA (Trnavský, Rybka, 2006). 

Řada pacientů, však souhlasí s tím, že operaci nepodstoupí a přizpůsobí život 

svému postižení. Například přestanou dělat sporty, které před zraněním aktivně 

provozovali (Dandy, Edwards, 2009). 

Rekonstrukce	LCA	

Hlavním cílem chirurgického řešení  je obnovení stability kolenního kloubu, 

ochrana menisků a kloubní chrupavky. Rekonstrukce PZV by se neměla provádět dříve 

než 6 týdnů od úrazu (Gallo, 2011). Toto se velmi liší od starší literatury, která uvádí, 

že nejzazší hranicí pro dokonalou rekonstrukci roztržených vazů se považují 2 týdny 

(Ditmar, 1995). 

Základní principy úspěšné náhrady vazu jsou: 

– dostatečně pevný štěp 

– respektování anatomického průběhu vazu 

– optimální napětí vazu 

– zamezení impingementu štěpu 

– pevná fixace štěpu 

– časný pohyb a funkční rehabilitace 

(Dungl, 2014; Siliski, 1994) 
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ST/G	

Štěpy ze šlach m. semitendinosus a m. gracilis. Odběrovým místem hamstringů 

je pes anserinus – místo úponů šlach  těchto svalů. Indikován je spíše rekreačním 

sportovcům a starším pacientům. Výhoda oproti BTB je menší výskyt patelárních 

bolestí. Možné problémy však souvisí s fixací štěpu. Fixace je více vzdálená , 

a tak se může stát, že  povolí – vznikne tak pohyb v předozadním směru při flexi 

a extenzi. Tím pádem může dojít až k abrazi štěpu (Gallo, 2011; Dungl, 2014). 

Kontraindikace	

Pacient před operací podstupuje standardní interní a anesteziologické vyšetření. 

Mezi absolutní kontraindikace řadíme aktivní infekt, kardiovaskulární 

onemocnění a ischemickou chorobu dolních končetin (dále jen DKK). Patří sem také 

zhoršení kognitivních funkcí nebo jiné postižení CNS, které by znemožnilo pooperační 

spolupráci se zdravotnickým personálem. V tomto případě bychom volili konzervativní 

metodu (Dungl, 2014). 

Komplikace	

Občas se můžeme setkat s pooperačními komplikacemi, a to např. omezení 

hybnosti, selhání štěpu, nebo problémy fixačního mater iálu. Někteří pacienti musí 

být operování znovu, kvůli lézi menisku. Pooperační infekt po rekonstrukci předního 

zkříženého vazu je podle statistik udáván asi u 0,5 % pacientů. Problém se projevuje 

jako zvětšující se bolest, otok a zarudnutí v období 2 – 14 dní pooperačně. V tomto 

případě je provedena punkce a bakteriologické vyšetření punktátu. Při časné terapii 

může být štěp zachráněn a hybnost kloubu zachována (Dungl, 2014). 

1.7 Rehabilitace	

Po úrazech kolenního kloubu je vhodné začít s rehabilitací co nejdříve. Cílem 

rehabilitace je zlepšení svalové koordinace a svalové síly, obnova propriocepce. 

Rehabilitace po plastice předního zkříženého vazu trvá tři až šest měsíců 

(Kubíček et al, 2017). 
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1.7.2 Časná	pooperační	fáze	

Dle Koláře (2009) tato fáze zahrnuje: 

– udržovat plnou extenzi 

– kontrolu pooperačního otoku 

– umožnit hojení operačních ran 

– udržet aktivitu m. quadriceps femoris 

– do konce období dosáhnout 90° flexi 

(Kolář, 2009) 

Tato fáze trvá první dva týdny po operaci. Začíná už na operačním sále, 

kdy operatér kontroluje rozsah pohybu. V tomto období musíme akceptovat celkový 

stav pacienta, a to hlavně jeho vnímání bolesti (Kolář, 2009). 

V prvních pooperačních dnech je důležité se zaměřit na snížení otoku, úlevu 

od bolesti a zvyšování kloubního rozsahu pohybu. Používáme polohování DK, cévní 

gymnastiku, která je důležitá jak v boji proti otoku, tak jako tromboembolická prevence. 

Dále také aktivní pohyb, měkké techniky plosky, mobilizaci drobných kloubů nohy 

a kondiční cvičení. Nacvičujeme chůzi o francouzských holích, ideálně od prvního 

pooperačního dne. Z fyzikální terapie lze zařadit kryoterapii nebo nízkofrekvenční 

proudy typu LP proudy a středofrekvenční proudy s analgetickým nastavením 

parametrů (Kubíček et al, 2017). 

Po odstranění drénu je možné zařadit motodlahu. Součástí pooperační péče 

by měla být mobilizace patelly, uvolňování měkkých tkání v okolí kloubu, lymfodrenáž 

a izometrická aktivita extenzorové skupiny stehenního svalstva. Kolář (2009) 

doporučuje použití velkého míče pro polohování a vedení pohybu do flexe i extenze 

(Kolář, 2009). 

V druhé polovině této fáze pracujeme s pacientem denně. Zaměřujeme 

se na uvolnění měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu. Pasivním pohybem 

zvětšujeme rozsah pohybu, mobilizujeme patellu. Pacienta instruujeme k domácímu 

cvičení – izometrické kontrakci extensorů, k aktivnímu cvičení s extendovaným 

kolenním kloubem, také k uvolňování měkkých tkání. Pacient k chůzi používá oporu 

a pro zlepšení stability ortézu s vymezeným rozsahem. Na konci této fáze by mělo dojít 

k minimalizaci otoku, dosažení plné extenze a 90° flexe (Kolář, 2009). 
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1.7.3 Pooperační	fáze	

Tato fáze trvá od druhého do konce šestého pooperačního týdne. Začátek této 

fáze se často pojí s  ukončením nemocničního pobytu a začátkem ambulantní péče. 

Jedním z hlavních cílů v této fázi je chůze s plnou zátěží. Nadále využíváme metody 

jako v předchozí fázi např. fyzikální terapii, měkké techniky a aktivní cvičení. Můžeme 

zařadit motodlahu nebo rotoped. Můžeme cvičit v otevřeném kinematickém řetězci  

(Kubíček et al, 2017). 

Dalším prostředkem ke zlepšení aktivace svalů je senzomotorické cvičení 

(dále SMS). Metodickou řadu začínáme nácvikem malé nohy, dá l můžeme jít 

za předpokladu, že  pacient zvládne předchozí úroveň. Řada končí např íklad stojem 

na operované DK na posturomedu s přidaným kognitivním úkolem.  

Při cvičení se řídíme pocity pacienta, nejdeme přes bolest (Kubíček et al, 2017). 

1.7.4 Pozdní	pooperační	fáze	

Tato fáze je 6. – 8. týden po operaci. V této fázi pacient s nekomplikovaným 

průběhem zvládá koordinační a svalová cvičení i na nestabilních plochách – sandály, 

úseče. Teprve v této fázi se doporučuje zařadit cvičení jako podřepy, výstupy. Nesmí 

se objevovat otok jako reakce na zátěž. Kolem 8. týdne po operaci se obvykle ukončuje 

ambulantní rehabilitační péče (Kolář, 2009). 

1.7.5 Metody	a	postupy	terapie	po	plastice	LCA	

Techniky	měkkých	tkání	

Jedná se například o míčkování dle Jebavé, které je možné využít jako pomoc 

při otoku. Dále se využívají techniky dle Lewita jako protažení kůže, podkoží a fascií. 

Vhodné jsou také techniky s prvky masáží, např. v péči o jizvu. 

Terapie jizvy – Pooperační jizvy zasahují do všech vrstev měkkých tkání a mohou tam 

tvořit patologickou bariéru. Měkkými technikami se tedy snažíme napětí ve tkáních 

snížit a zabránit tak vzniku patologií. Jizvu i její okolí ošetřujeme technikami měkkých 

tkání dle Lewita (Kolář, 2009). 

Postizometrická relaxace (dále PIR) dle Lewita – Tato technika využívá relaxaci, 

která následuje po aktivaci svalu. Používáme ji k uvolnění spoušťových bodů – trigger 

pointů (dále Trp). Pacient provede izometrickou kontrakci proti našemu odporu. 
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Při pohybu nedochází ke změně délky svalu, ale aktivují se vlákna procházející 

zmiňovaným Trp. Kontrakci pacient provádí po dobu 10 vteřin a následně relaxuje. 

Čekáme na fenomén tání (Lewit, 2003). 

Antigravitační relaxace (dále AGR) dle Zbojana – Je ideální na domácí autoterapii. 

Tato technika využívá gravitaci jako pomocníka proti kontrakci i k relaxaci svalu 

(Lewit, 2003). 

Manipulační	léčba	

Účelem manipulační léčby je obnovit pohyblivost v kloubech. Působí zejména 

na klouby a svaly, pokud je omezena jejich pohyblivost. Rozlišujeme dvojí typ pohybu 

– funkční pohyb a “joint play” – kloubní hru. Mobilizací ve smyslu joint play 

obnovujeme klouzání kloubních ploch vůči sobě. Terapie začíná dosažením bariéry, 

tzv. předpětí, vyčkáme na relaxaci pacienta. Patologickou bariéru lze překonat 

tzv. repetitivním pružením nebo využít nárazovou manipulaci 

(Lewit, 2003; Hájková, Novotná, Salabová, 2018). 

Senzomotorická	stimulace	(SMS)	

Metoda vychází z dvoustupňového motorického učení. První stupeň je snaha 

o zvládnutí nového pohybu a vytvoření spoje mezi řídícím systémem a výkonným 

orgánem – pohyb je řízen korově. Ve druhém stupni  je výkon veden již podkorově 

a pohyb se tak automatizuje, stává se rychlejším a energeticky méně náročným. Hlavní 

cíle SMS jsou - facilitace proprioceptorů oblastí ovlivňujících řízení  stoje a chůze,  

dosažení automatizace správných stereotypů, tedy správného zapojení svalů, a zrychlení 

nástupu svalové kontrakce bez korové kontroly. To se pak projeví u začlenění nových 

pohybových programů do běžných denních aktivit. Metoda má metodickou řadu, kterou 

pacient postupuje. Na další úroveň postoupí jedině, když zvládne úroveň předchozí 

(Janda, Vávrová, 1992; Kolář, 2009). 

V metodice se klade důraz na facilitaci pohybu z chodidla. Na facilitaci se podílí 

i aktivace hlubokých svalů nohy při trénování tzv. malé nohy - jde o zkrácení a zúžení 

chodidla v podélné i příčné ose při natažených prstech. Nejdříve ji pacientovi 

předvedeme pasivně, pak aktivně s dopomocí a nakonec aktivně. Nejdříve se pacient 

snaží o malou nohu v sedě, po zvládnutí přechází do stoje. Náročnost pak postupně 

zvyšujeme například postrky nebo stojem na jedné DK. Po zvládnutí může pacient 
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přejít na labilní plochy – válcové či kulové úseče, čočky, balanční sandály, trampolínu 

a jiné (Janda, Vávrová, 1992; Kolář, 2009). 

Proprioceptivní	neuromuskulární	facilitace	(PNF)	

Jedná se o metodu, která využívá aferentace z proprioreceptorů k facilitaci 

nervosvalového mechanismu pohybu. V této metodě máme mechanismy facilitační, 

posilovací i relaxační. Pohybové vzorce jsou prováděny v diagonálách, využíváme 

facilitační mechanismy jako odpor, manuální kontakt a slovní instrukce. Provedení musí 

být ve správném čas ovém sledu a v maximálním rozsahu pohybu 

(Holubářová, Pavlů, 2019). 

Další	posilovací	techniky	

Redcord®	

Je systém vyvinutý v Norsku, fyzioterapeuti ho využívají ke zlepšení 

neuromuskulárního systému. Metoda využívá závěsné cvičební zařízení k obnovení 

a vylepšení neuromuskulární kontroly a funkce. Umožňuje oslovit celý kinetický 

řetězec a být kreativní na základě individuálních potřeb pacienta (Kirkesola, 2010). 

Izometrické	posilování	

K izometrické kontrakci dochází v momentě, kdy sval vyvíjí sílu, ale nemění 

se jeho délka. Při izometrické kontrakci lze vyvinout větší sílu než u kontrakce 

koncentrické. Používání této kontrakce vede ke zvýšení svalové síly a objemu, 

ale jen v polohách, ve kterých byla provedena – rozvíjí především statickou sílu. 

K celkovému nabrání svalové síly je tedy nezbytné zařadit i kontrakci koncentrickou 

(Stoppani, 2006). 

Fyzikální	terapie		

Termoterapie 

Kryoterapie – Hlavním účinkem je úleva od bolesti a snížení otoku, vhodná 

je v prvních pooperačních dnech. Označována také jako negativní termoterapie. Slouží 

k odnímání tepla z povrchu těla s léčebným cílem. Kryoterapii můžeme aplikovat 

lokálně nebo celkově. Indikujeme u zánětů a posttraumatických stavů. K aplikaci 

lokální používáme například kryosáčky nebo studené zábaly (Poděbradský, 2009). 
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Hydroterapie 

Hydroterapii v časné pooperační fázi nezařazujeme. Je vhodné ji zařadit třetí 

až pátý týden po operaci. Využíváme relaxační účinek vodního prostředí (teplé vody 

36—37°C) pro zvýšení hybnosti kloubu.  

Vířivá koupel – Může být jen na končetiny nebo celotělová. 

Rozdělujeme na hypotermní, izotermní a hypertermní. Příznivý vliv pozorujeme 

na jizvy i otoky. 

LTV v bazénu – Využívá vodního odporu ke zvýšení náročnosti cvičení, 

a zároveň hydrostatického tlaku vody k nadnášení. Můžeme využít pomůcky. Slouží 

ke svalové relaxaci, obnovení funkce svalů, zvětšení kloubních rozsahů, zlepšení 

rovnováhy a koordinace (Poděbradský, 2009). 

Fototerapie 

Laser – Uměle vytvořený typ světelného záření, které je polarizované, 

monochromatické, koherentní a nondivergentní. Aplikaci laseru bereme jako součást 

komplexní rehabilitační péče. Mezi jeho hlavní účinky se řadí efekt a nalgetický, 

stimulující a protizánětlivý. Analgetického účinku dosahujeme především snížením 

citlivosti povrchových tkání a ovlivněním dějů na nervosvalových ploténkách. Ústup 

bolesti umožňuje terapeutovi provádět manuální terapii, a tím zvýšit úspěšnost léčby. 

Stimulační účinek laseru napomáhá k rychlejšímu hojení ran. Zpravidla volíme bodový 

laser o vlnové délce 830 – 1064 nm, který umožňuje přímou aplikaci na postižené 

místo. Lasery s kratší vlnovou délkou ovlivňují spíše povrchové vrstvy, delší působí 

naopak v hlubších vrstvách. 

Biolampa – Má analgetický a biostimulační účinek. Využívá polarizovaného 

záření s maximálním výkonem 500 – 2500 nm. Vychází z předpokladu, 

že pro biostimulaci je nejdůležitější právě polarizace. Výhodou je možnost aplikace 

na větší plochu bez rizika poškození sítnice pacienta i personálu. Aplikace trvá 5 minut, 

frekvence pulzů se pohybuje v rozmezí 0 – 10 Hz. Světlo působí jak povrchově, 

tak do hloubky 1-2, 5 cm, indikována k léčbě jizev (Poděbradský, 2009; Konečný, 

2019; Navrátil, 2019). 
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Bezkontaktní elektroterapie 

Magnetoterapie  - Řadí se mezi nízkofrekvenční elektroterapii. K léčbě využívá 

složky z elektromagnetického pole. Účinky jsou: vazodilatační, analgetické, 

myorelaxační, disperzní, antiedematózní, trofotropní a urychlení hojení. K aplikaci 

používáme magnetické cívkové aplikátory různého průměru, na koleno 

např. 300 mm nebo 200 mm (Poděbradský, 2009). 

Kontaktní elektroterapie 

Elektrogymnastika – Jde o vyvolání mimovolní kontrakce příčně pruhovaného 

svalu pomocí elektrického dráždění. Cílem je posílení svalu, nebo nacvičení jeho 

správného timingu ve stereotypu pohybu. Indikujeme u svalů, které není pacient 

schopen sám kontrahovat. Nejčastěji využíváme středofrekvenční proudy, nosná 

frekvence je 2500 – 12000 Hz. Frekvenční modulace je 30 – 60 Hz v intenzitě nad 

prahově motorické. Další typ proudů vhodný pro elektrogymnastiku je TENS surge. 

Délku impulsu volíme 100 – 500 µs a při optimální frekvenci 50 Hz 

(Poděbradský, 2009). 
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2 Část	speciální	

2.1 Metodika	práce	

Tato bakalářská práce vznikla během souvislé odborné praxe, kterou jsem 

absolvovala ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Rehabilitační klinice v termínu 

18. 1. 2021 – 12. 2. 2021. Po dobu odborné praxe jsem pracovala pod dohledem 

supervizora – vedoucího fyzioterapeuta Mgr. Petra Molnára. V této speciální části 

se zabývám kazuistikou pacienta po plastice předního křížového vazu na pravém koleni.  

Terapie začala vstupním kineziologickým vyšetřením, které bylo provedeno 

18. 1. 2021. K vyšetření jsem použila dvouramenný goniometr, krejčovský metr, 

neurologické kladívko a osobní váhy.  

Po vyhodnocení vstupního vyšetření jsem stanovila cíle krátkodobého 

a dlouhodobého plánu. Terapeutické jednotky měly časovou dotaci 30 minut. Mezi 

vstupním a výstupním vyšetřením proběhlo 10 terapeutických jednotek. Veškerá terapie 

probíhala v prostorách Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.  

K terapii i vyšetření byly využity metody, které byly obsaženy v rámci 

bakalářského studia na UK FTVS, a to měkké techniky, mobilizace, analytické cvičení 

a techniky proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Při využití jiných metod mi vždy 

asistoval odborný dohled. Na konci terapie bylo provedeno výstupní kineziologické 

vyšetření, které proběhlo 12. 2. 2021 a byly k němu využity stejné vyšetřovací pomůcky 

jako u vyšetření vstupního. Díky vstupnímu a výstupnímu vyšetření bylo možné 

vyhodnotit výsledky terapie. 

Pacient byl informován o průběhu a výsledcích terapie i o jejich zveřejnění 

v rámci této bakalářské práce – podepsal informovaný souhlas (viz. příloha č. 2). 

Výzkum byl schválen Etickou komisí FTVS UK pod jednacím číslem 059/2021 

dne 27. 1. 2021 (viz. příloha č. 1). 
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Pomůcky 

– diagnostické: vyšetřovací lehátko, židle, krejčovský metr, dvouramenný 

goniometr, neurologické kladívko, osobní váhy 

– terapeutické: motodlaha, molitanový míček, polohovací pomůcky, overball, 

gymball, gumový ježek, Thera-Band 

Diagnostické metody 

– vyšetření stoje 

– vyšetření chůze 

– antropometrie 

– vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

– vyšetření svalové síly dle Jandy 

– goniometrie dle Jandy 

– vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

– vyšetření měkkých tkání dle Lewita 

– vyšetření spoušťových bodů dle Lewita 

– vyšetření periostových bodů dle Lewita 

– vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

– základní neurologické vyšetření 

Terapeutické metody 

– techniky měkkých tkání (kůže, fascie, podkoží, svaly) dle Lewita 

– míčkování dle Jebavé 

– izometrická kontrakce, analytické LTV 

– mobilizace kloubů dle Lewita 

– PIR dle Lewita 

– PIR s následným protažením dle Jandy 

– PNF dle Kabata  

– cvičení s overballem 

– cvičení Thera-Bandem 

– senzomotorická stimulace dle Jandy 
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2.2 Kazuistika	pacienta	

2.2.1 Vstupní	kineziologický	rozbor	

Vyšetřovaná osoba: M.T., muž 

Ročník: 1983 

Diagnóza: M2351 – chronická nestabilita kolena; přední vaz, roh vnitřního menisku 

Anamnéza	

Status praesens: 

objektivní: 31. den po operaci, přichází pacient na ambulanci o dvou francouzských 

holích. Je orientovaný, spolupracující. 

 výška: 176 cm 

 váha: 75 kg 

 BMI: 24,2 

subjektivní:  Pacient udává bolest při nášlapu “pod kolenem”. Jinak je v dobré náladě. 

NO:  

Koncem června 2020 distorze kolene vpravo při špatném došlapu. Následně 

otok a bolestivost. Ošetřen na pohotovosti ve FNHK. RTG bez nálezu, pacient 

byl poslán domů a byl mu doporučen odpočinek. Po 10ti dnech pacient navštívil svého 

obvodního lékaře kvůli přetrvávajícím bolestem, ten mu vypsal žádanku k ortopedovi. 

12. den po úrazu ortoped zhodnotil poškození LCA. 20. den po zranění byla provedena 

diagnostická artroskopie. Na následné pooperační kontrole byla provedena punkce kvůli 

přetrvávajícímu otoku. Koleno bylo nestabilní, pacient byl 4x v pracovní neschopnosti 

kvůli opakovaným distorzím. Nakonec podstoupil plastiku vazu, 3 dny po operaci 

byl propuštěn domů. Samotná plastika LCA proběhla 14. 12. 2020 v CLPA v Praze. 

14. 1. 2021 přichází na Rehabilitační kliniku FNHK na ambulantní rehabilitaci.  

RA:  

– bez souvislosti s nynějším onemocněním 
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OA:  

– běžné dětské nemoci 

– 2010 zápal plic 

– zlomeniny, jiné operace: 0 

– nestabilita L kotníku, časté výrony při sportu – neléčeno, pacient uvádí tejpování 

Předchozí RHB 

– neguje 

PSA:  

– městský policista, práce v terénu – celý den na nohách a v pohybu 

– trenér fotbalové mládeže 

– bydlí v bytě, 4. patro bez výtahu 

– sport: fotbal 

AA: 

– neguje 

Abusus:  

– 4 kávy denně 

– příležitostný kuřák 

– abstinent 

FA: 

– žádné léky nebere pravidelně 

– při bolestech analgetikum (ibalgin, paralen) 
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Vyšetření	stoje	

Aspekcí 

Pacient má v současné době povolenou zátěž na operovanou DK na 50 %, při stoji sám 

odkládá francouzské hole, vyšetření tedy probíhalo bez nich.  

– Zezadu: 

Pacient nemá rovnoměrně rozloženou váhu na obou DKK. Výrazné plochonoží 

na obou DKK – příčná i podélná klenba. Báze je fyziologická. Paty kulaté. Achillovy 

šlachy nesymetrické, na operované DK je nevýrazná. Mírná valgozita hlezenních 

i kolenních kloubů, operované koleno drženo v mírné semiflexi s otokem. Hypotrofie 

lýtkového svalstva na PDK, viditelně menší kontura. Gluteální rýhy asymetrické vpravo 

níž. Lopatky i ramena mírně posunutá vlevo. Hlavu drží rovně. 

– Zepředu: 

Báze fyziologická, váha více na LDK. Výrazné plochonoží příčné i podélné 

na obou DKK. Svalovina přední strany stehna na PDK (operované) je viditelně 

hypotrofická. Koleno operované DK v otoku se zřetelnou jizvou. Držení pánve 

odpovídá asymetrickému zatížení DKK. Prsní bradavky ve stejné výši. Klíční kosti 

symetrické. Postavení hlavy ve střední čáře, obličej symetrický.  

– Z boku, při pohledu zprava 

Hlezenní kloub v 90°  postavení. Kolenní kloub operované DK je v mírné 

semiflexi. Kyčelní kloub na operované DK v mírné semiflexi. Pánev v mírné anteverzi. 

Výrazná lordóza v bederní páteři, oploštění v hrudní páteři, zvýrazněná lordóza v krční 

páteři, hlava držena v předsunu.  

– Z boku, při pohledu zleva  

Hlezenní kloub v 90° postavení, váha rovnoměrně rozložená. Kolenní kloub 

neoperované DK je v hyperextenzi. Pánev v mírné anteverzi. Výrazná lordóza v bederní 

páteři, oploštění v hrudní páteři, zvýrazněná lordóza v krční páteři, hlava držena 

v předsunu.  
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Dynamické vyšetření stoje 

– předklon: obloukovitý předklon, páteř rovná bez skoliotických změn, slabý 

rozvoj dolní hrudní páteře. Omezený rozsah pohybu – daktylion 15 cm nad zemí 

(zkrácené zadní stehenní svaly) 

– záklon: hrudní páteř téměř bez pohybu, hlavní zalomení v krční a bederní páteři 

– úklon: nebyl proveden, kvůli strachu pacienta zatížit operovanou DK  

Vyšetření pánve 

– Palpačně: spina iliaca anterior superior (dále SIAS), spina iliaca posterior 

superior (dále SIPS) i cristae illiacae jsou ve stejné výšce. Pánev bez torze 

či rotace. Spine sign nevyšetřeno, kvůli strachu pacienta (lékařem povoleno 

operovanou DK zatěžovat na 50 %, pacient se přesto bál) 

Modifikace stoje 

– Rhombergův stoj: I. – zvládne bpn., II. – bez titubací, III. provede s výchylkami 

do všech směrů 

– stoj na 1 DK: vyšetřeno pouze na LDK - provede bpn  

– stoj na špičkách / na patách: neprovede 

– stoj na 2 vahách: PDK 20 kg, LDK 55 kg 

Vyšetření chůze 

Pacient chodí o dvou francouzských holích. Má povolenou zátěž na 50 %, 

ale bojí se. Chůze nepravidelná, dvoudobá s přísunem, operovaná DK našlapuje na celé 

chodidlo, bez úderu paty. Asymetrická délka kroku. Pacient dává berle současně 

s operovanou DK a pak přisouvá zdravou. Berle má nastavené špatně, u chůze se hrbí. 

Po korekci výšky berlí – prodloužení, dochází k napřímení trupu.  
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Antropometrie	DK	

 P L 

funkční (SIAS – mal. med.) 86 86 

anatomická (trochanter – mal. lat.) 77 77 

stehno 36 36 

bérec 41 41 

noha 23 23 

Tabulka č. 1: Vstupní KR - antropometrie – délky DK (hodnoty uvedené v cm) 

 

 P L 

stehno 10 cm nad patellou 49 52 

stehno 15 cm nad patellou 54 58 

kolenní kloub 44 39 

lýtko (tuberositas tibiae) 40 37 

lýtko (nejširší část) 39 41 

nárt 25 25 

pata 32 32 

hlavičky metatarsů 25 25 

Tabulka č. 2: Vstupní KR - antropometrie – obvody DK (hodnoty uvedené v cm) 
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Vyšetření	zkrácených	svalů	dle	Jandy	

 P L 

m. quadratus lumborum 1 1 

m. piriformis 1 0 

m. tensor fascie latae 1 1 

m. rectus femoris Nelze vyšetřit, 

pro omezenou 

flexi kolenního 

kloubu (pouze 

90°) 

1 

m. iliopsoas 2 1 

adduktory kyč. kloubu 1 0 

flexory kolenního kloubu 2 2 

m. triceps surae 0 0 

Tabulka č. 3: Vstupní KR - vyšetření zkrácených svalů 
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Vyšetření	svalové	síly	dle	Jandy	

kyčelní kloub P L 

flexe 4 5 

extenze 4 5 

abdukce 5 5 

addukce 5 5 

zevní rotace 5 5 

vnitřní rotace 5 5 

kolenní kloub   

flexe 3(OP) 5 

extenze 3(OP) 5 

hlezenní kloub   

plantární flexe 5 5 

dorsální flexe 5 5 

Tabulka č. 4: Vstupní KR - vyšetření svalové síly 
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Goniometrie		

– měření provedeno dvouramenným goniometrem 

– zapsáno metodou SFTR 

 aktivně pasivně 

 P L P L 

kyčelní kloub S 15-0-110 

F 45-0-20 

R 45-0-35 

S 20-0-120 

F 45-0-20 

R 45-0-35 

S 20-0-120 

F 50-0-20 

R 50-0-40 

S 20-0-120 

F 50-0-20 

R 50-0-40 

kolenní kloub S 10-0-90 S 0-0-150 S 10-0-100 S 0-0-155 

hlezenní kloub S 20-0-45 

R 20-0-45 

S 20-0-45 

R 20-0-45 

S 25-0-50 

R 25-0-50 

S 25-0-50 

R 25-0-50 

Tabulka č. 5: Vstupní KR - goniometrie 

Vyšetření	pohybových	stereotypů	dle	Jandy:	

– Extenze v kyčli – m. gluteus maximus se zapojuje patologicky 

až po ischiokrurálních svalech, pak paravertebrální svalstvo už fyziologicky. 

U modifikace s flektovaným kolenem timing v zapojování nezměněn. Stejné 

u obou DKK. 

– Abdukce v kyčelním kloubu – tensorový mechanismus bil. 

– Flexe trupu – modifikovaná kvůli držení kolenního a kyčelního kloubu 

operované DK v mírné semiflexi, tím se m. iliopsoas zapojuje nefyziologicky – 

zapojuje se jako první. 

Vyšetření	reflexních	změn	dle	Lewita	

– Kůže a podkoží: protažitelná v celé oblasti DKK, bez změn potivosti či teploty. 

Jizva (6 cm) klidná, zhojená, tuhá a nepohyblivá vůči spodině ve všech směrech. 

– Fascie: protažitelnost a posunlivost fascií omezena zejména v oblasti stehna 

a lýtka na operované DKK, na LDK protažitelná, nebolestivá  

– Svaly: v oblasti m. quadriceps femoris a m. triceps surae PDK hypotrofie, 

hypertonus m. piriformis vpravo, LDK bpn 
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– Palpace trigger pointů (dále TrP) PDK v distální části vastus medialis, m. triceps 

surae 

– Periostové body nebolestivé 

Vyšetření	kloubní	vůle	dle	Lewita	

 P L 

MT klouby bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

MTP klouby bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

IP klouby bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

dolní hlezenní kloub bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

horní hlezenní kloub omezen dorzální posun bez omezení kloubní vůle 

Lisfrankův kloub omezen do dorza a do 

rotace 

omezen do dorza a do 

rotace 

tibiofibulární kloub omezen ve směru 

dorzálním 

bez omezení kloubní vůle 

patella  omezen ve všech směrech 

(kranio-kaudálně, latero-

laterálně) 

bez omezení kloubní vůle 

SI skloubení blokáda ve směru 

dorzálním 

bez omezení kloubní vůle 

Tabulka č. 6: Vstupní KR - vyšetření kloubní vůle 

Neurologické	vyšetření	DKK	

Šlachookosticové reflexy DKK 

– patelární (L2-L4) – normoreflexie vlevo, u PDK nevyšetřeno 

– Achillovy šlachy (L5-S2) – normoreflexie bil. 

– medioplantární (L5-S2) – normoreflexie bil. 

Pyramidové jevy (iritační): 

– Babinsky: neg. bil. 

– Vítek: neg. bil. 
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– Chaddock: neg. bil. 

– Oppenheim: neg. bil. 

Pyramidové jevy (zánikové): 

– Mingazziny: neg. bil. 

– Barré: neg. bil. 

Taxe – neg. bil. 

Čítí  

– Hluboké - vyšetřen polohocit a pohybocit na IP kloubu palce nohy 

bil. bez patologického nálezu. 

– Povrchové – vyšetřeny dermatomy L4, L5, S1 na obou DK bpn. 

o Taktilní – pacient necítí dotyk laterálně od jizvy, oblast cca 10 cm. LDK 

bpn 

o Diskriminační – body kontaktu. Pacient byl schopný rozeznat kolika 

prsty se dotýkám. 

Lasségue: neg. bil. 

Obrácený Lasségue: neg. bil. 

V rámci kompletního kineziologického vyšetření jsem vyšetřila i horní 

končetiny a hlavové nervy, které nevykazovaly žádné patologie. 

2.2.2 Závěr	vstupního	vyšetření	

Pacientovi chybí do plné extenze v operovaném kolenním kloubu 10°, flexi 

zvládne do 90°. V rámci vyšetření jsem zjistila celkové oslabení svalů operované dolní 

končetiny a zkrácení svalových skupin, které byly delší dobu nepoužívané, kvůli bolesti 

a strachu pacienta. 

Vyšetření stoje a chůze bylo provedeno s ohledem na pacientův strach 

a na režimová opatření vůči povolené zátěži operované DK pouze na 50 %. Pacient 

chodí s francouzskými holemi. Chůzi má nepravidelnou s přísunem.  

Při antropometrickém vyšetření nebyly zjištěny žádné patologie v délkách 

dolních končetin. U vyšetření obvodů byl zjištěn rozdíl mezi pravou a levou dolní 

končetinou způsobený mírným otokem operované končetiny. Obvod kolenního kloubu 

je u operované DK 44 cm oproti neoperované, kde je 39 cm. Obvod pravého 
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m. quadriceps femoris je o 4 cm větší 15 cm nad patellou z důvodu snížené trofiky 

a oslabení svalu.  

V rámci vyšetření byly také popsány reflexní změny v oblasti kolenního kloubu 

ve smyslu spoušťových bodů, patologických bariér v podkoží a fasciích a kloubních 

blokád.  

Dá se předpokládat, že retrakce měkkých tkání , otok, snížený rozsah pohybu 

a snížení svalové síly v oblasti kolenního kloubu jsou způsobeny operací LCA, stejně 

jako trigger pointy ve svalech upínajících se do oblasti kolenního kloubu. Vyšetřené 

zkrácení svalů operované dolní končetiny bude způsobeno změněným pohybovým 

stereotypem pacienta před operací a sníženou hybností pravé dolní končetiny, 

způsobené nerovnoměrným zatěžováním dolních končetin kvůli bolesti pravého 

kolenního kloubu a strachu pacienta z další distorze. 

2.2.3 Cíl	terapie	

– zmírnění bolesti a otoku 

– obnovení rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

– obnovit posunlivost a protažitelnost měkkých tkání 

– edukovat pacienta o péči o jizvu 

– znovunabytí svalové síly 

– nácvik správného stereotypu chůze 

– odstranění svalového zkrácení 

– uvolnění hypertonického svalstva 

– odstranění blokád 

2.2.4 Krátkodobý	terapeutický	plán	

– snížení otoku - kryoterapie, míčkování 

– obnovení rozsahu pohybu pasivním pohybem 

– obnovení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání včetně jizvy, TMT dle 

Lewita 

– protáhnout zkrácené svaly pomocí PIR s protažením, AGR, stretching 

– posílit oslabené svalové skupiny na PDK dle svalového testu, PNF dle Kabata 
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– úprava stereotypu chůze, nácvik malé nohy pomocí SMS dle Jandy a Vávrové, 

nácvik fyziologického odvalu chodidla se zaměřením na symetrické zatížení 

chodidel, chůze na chodníku  

– mobilizace patelly a hlavičky fibuly a periferních kloubů dle Lewita 

– techniky měkkých tkání a PIR dle Lewita na hypertonické svalstvo 

– nácvik auto terapie pro domácí cvičení 

– fyzikální terapie 

o vodoléčba na uvolnění svalů v hypertonu 

o laser na jizvu 

o nízkofrekvenční magnetoterapie – analgezie, relaxace 

2.2.5 Cíl	dlouhodobé	terapie	

– nácvik správné ergonomie práce 

– návrat do zaměstnání a ke sportovní aktivitě 

– zlepšení senzomotorické funkce celé DK 

2.2.6 Dlouhodobý	terapeutický	plán	

– kondiční cvičení se zaměřením na navyšování fyzické kondice a udržení 

již dosažených výsledků v terapii 

– cviky pro komplexní posílení celého těla 

– pro pacienta by byla vhodná například jóga kvůli zkrácení velké části svalových 

skupin 

– udržení, popřípadě zvýšení posturální stability pomocí metody SMS dle Jandy 

a Vávrové 

– zaměření na správné stereotypy pohybu, pro uplatnění při sportu a v zaměstnání 
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2.3.1 Průběh	terapie	

1.	terapeutická	jednotka	18.	1.	2021	

Status praesens 

– objektivní: Pacient přichází na ambulanci o dvou francouzských holích. 

Je orientovaný, spolupracující. 

– subjektivní:  Pacient udává bolest při nášlapu “pod kolenem”. Jinak je v dobré 

náladě 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

– vstupní kineziologický rozbor 

– úprava výšky francouzských holí 

2.	terapeutická	jednotka	20.	1.	2021	

Status praesens 

– objektivní: Pacient je 33. den po operaci, přichází na ambulanci o dvou 

francouzských holích. Je orientovaný, spolupracující. 

– subjektivní: Udává přetrvávající bolest pod kolenem. Mimo to, je v dobré 

náladě. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

– zmírnění otoku 

– ovlivnění reflexních změn 

– odstranění blokád 

– protažení zkrácených svalů 

– péče o jizvu 

– nácvik správné chůze s francouzskými holemi 

Návrh terapie 

– péče o jizvu, společně s edukací pacienta o domácí péči 

– techniky měkkých tkání – míčkování dle Jebavé 

– mobilizace blokád SI, patelly a hlavičky fibuly a drobných kloubů nohy 
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– PIR s protažením dle Jandy na m. rectus femoris bil., m. iliopsoas bil., flexory 

kolenního kloubu bil., m. biceps femoris bil., m. semimembranosus bil., 

m. semitendinosus bil. 

– PIR na PDK dle Lewita na m. quadriceps femoris na Trp ve vastus medialis, 

m. triceps surae 

– trénink chůze po chodbě a po schodech 

Provedení 

– masáž a protažení jizvy + instruktáž na domácí autoterapii 

– míčkování PDK od akra až po proximální část stehna 

– uvolnění stehenních fascií do rotace 

– mobilizace 

o SI směrem dorzálním v leže na břiše 

o patelly kranio-kaudálně, latero - laterální, kroužením 

o hlavičky fibuly dorzálně 

o Lisfrankova kloubu do rotace 

o drobné klouby nohy 

– PIR s protažením dle Jandy na m. rectus femoris bil., m. iliopsoas bil., flexory 

kolenního kloubu bil., m. biceps femoris bil., m. semimembranosus bil., 

m. semitendinosus bil. 

– PIR na PDK dle Lewita na m. quadriceps femoris na Trp ve vastus medialis, 

m. triceps surae 

– nácvik chůze a instruktáž pacienta 

Autoterapie 

– masáž jizvy 

– protahování na m. iliopsoas 

o v leže na zádech, na okraji postele, necvičící DK opřenou ve flexi 

o postel. Protahovanou DK spouštět dolů z lůžka v mírné abdukci. 

Nechat ji viset v tahu a výdrž. Provádět na obě DK. 

– protahování m. triceps surae 

o v leže na zádech/v sedě s pomocí dlouhého ručníku. Srolovaný ručník 

chytit na koncích oběma rukama a prostředek zasunout pod hlavičky 

metatarzů DK. Ručníkem pacient pasivně přitáhne špičku k sobě a výdrž. 
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– protažení flexorů kolenního kloubu 

o stejná poloha z předchozího cviku (v leže). Pacient flektuje DK v kyčli 

(přitáhne ručníkem) a protahuje. DK může mírně abdukovat 

pro zaměření na semisvaly, nebo addukovat pro zaměření na m. biceps 

femoris. Provádět na obě DK.  

Výsledek terapie 

– objektivní: Podařilo se nám povolit jizvu. Odstranit reflexní změny a blokády.  

– subjektivní: Pacient měl problémy s nácvikem nového stereotypu chůze, 

za velkého soustředění a mého slovního doprovodu byl nakonec schopen 

správný stereotyp provést.  

3.	terapeutická	jednotka	22.	1.	2021	

Status praesens 

– objektivní: Pacient je 35. den po operaci, do ambulance přichází o dvou 

francouzských holích. Stereotyp chůze je lepší. Operované koleno je oteklé, 

jizva klidná. 

– subjektivní: Pacient se cítí unaveně, dle jeho slov se mu nechce cvičit. 

Je ve špatné náladě kvůli celé epidemiologické situaci. Den před terapií 

podklouzl ve sprchovém koutu a došlápl na operovanou DK. U chůze 

do a ze schodů pacient uvádí nejistotu.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

– techniky měkkých tkání pro zmenšení otoku 

– péče o jizvu 

– ovlivnění posunlivosti kůže, podkoží a fascií 

– zvýšení kloubního rozsahu  

– odstranění blokád 

– protažení zkrácených svalů 

– uvolnění reflexních změn 

– izometrické posílení vybraných sv. skupin 

– nácvik nášlapu 

Návrh terapie 

– TMT – míčkování 
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– mobilizace kloubů PKD 

– protažení zkrácených svalů pasivním pohybem 

– PIR na Trp ve svalech 

– izometrické posílení stehenních svalů 

– nácvik zatížení operované DK na 50 % povolené zátěže  

Provedení 

– TMT – míčkování PDK od akra směrem kraniálním 

– manuální protažení jizvy do “S”, do “C”, presura, lehké kroužení 

– mobilizace PDK 

o patelly kranio - kaudálně, latero - laterální, kroužením 

o hlavičky fibuly dorzálně 

o Lisfrankova kloubu do rotace 

o drobné klouby nohy 

– PIR s protažením dle Jandy na m. rectus femoris bil., m. iliopsoas bil., flexory 

kolenního kloubu bil., m. biceps femoris bil., m. semimembranosus bil., 

m. semitendinosus bil.  

– PIR PDK dle Lewita na m. quadriceps femoris na Trp ve vastus medialis, 

m. triceps surae 

– Izometrické posilování stehenních svalů v leže na břiše, koleno v 90° flexi. 

Pacientovi jsem zadala pokyn “nedovolte mi Vám přetlačit nohu” pacient tedy 

drží na místě a já ho přetlačuji do všech směrů pohybu. 

– Pacient má dovoleno zatěžovat operovanou DK na 50 %, ale kvůli strachu 

ji natolik nezatěžuje. V dnešní terapii jsme na váze nacvičovali, kolik je 50 %, 

aby měl pacient představu. 

Autoterapie 

Pacient byl zainstruován k pokračování v protahování, hlavní úkol dostal 

zatěžovat operovanou DK na 50 % pomocí osobní váhy kterou má doma. 

Výsledek terapie 

– objektivní: Podařilo se nám uvolnit jizvu do všech směrů. Zmobilizovat klouby 

PDK. Terapií jsme dosáhli snížení svalového tonu, díky němu došlo k úpravě 

svalového zkrácení. Pacient našlapoval na váhu bez problému, neustále však 
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zrakem kontroloval displej. Bez váhy neměl takovou jistotu. Doma má osobní 

váhu, v rámci autoterapie bude trénovat.  

– subjektivní: Pacient udává zlepšení nálady, úlevu od bolesti. Po cvičební 

jednotce se cítí dobře. 

4.	terapeutická	jednotka	26.	1.	2021	

Status praesens 

– objektivní: Pacient je 39. den po operaci. Snížení otoku operované DK po pádu 

na hodnotu vstupního vyšetření. Stereotyp chůze s berlemi je výrazně lepší – 

symetrická délka kroku, krokový cyklus zahajuje úder paty. 

– subjektivní: Cítí se dobře, neudává žádnou bolest. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

– zmírnění otoku 

– zvýšení posunlivosti fascií 

– péče o jizvu 

– zvýšení kloubní vůle a odstranění vyšetřených kloubních blokád 

– zvýšení svalové síly u vybraných svalových skupin 

– zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

– protažení zkrácených svalů 

– nácvik SMS 

Návrh terapie 

– míčkování pro zmírnění otoku 

– techniky měkkých tkání pro uvolnění neposunlivých fascií 

– péče o jizvu 

– mobilizace periferních kloubů pravé dolní končetiny 

– protažení m. rectus femoris, m. iliopsoas, m. tensor fascie latae a flexorů 

kolenního kloubu vpravo 

– izometrické posílení flexorů a extenzorů kolenního kloubu PDK 

– představení senzomotorické stimulace pacientovi 

Provedení 

– TMT na zvýšení posunlivosti fascií, míčkování 

– manuální protažení jizvy do “S”, do “C”, presura, lehké kroužení 
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– mobilizace PDK 

o patelly kranio-kaudálně, latero-laterální, kroužením 

o hlavičky fibuly dorzálně 

o Lisfrankova kloubu do rotace 

o drobné klouby nohy 

– PIR s protažením na m. rectus femoris bil., m. iliopsoas bil., m. tensor fascie 

latae bil. a flexorů kolenního kloubu vpravo dle Lewita 

– izometrické posílení flexorů a extenzorů kolenního kloubu v leže na břiše 

– LTV na lůžku pomocí závěsného systému Redcord® pod vedením školeného 

supervizora 

o V leže na zádech, operovaná DK zavěšená za patu na elastickém laně, 

které vytváří odpor proti aktivní extenzi. Současně měl pacient za úkol 

provádět opakovanou trojflexi. 

– senzomotorická stimulace – masáž a facilitace plosek nohou pomocí masážního 

ježka. Vysvětlení tříbodové opory, nácvik malé nohy v sedě. 

Autoterapie 

Pacient byl zainstruován k nácviku chůze do a ze schodů, péči o jizvu a nácviku 

malé nohy. 

Výsledek terapie 

– objektivní: Od poslední terapie došlo ke zvýšení rozsahu pohybu kolenního 

kloubu na 100° flexe a svalové síly extenzorů kolenního kloubu. Otok přetrvává. 

Došlo ke zvýšení joint play mobilizovaných kloubů. Celkově došlo ke zlepšení 

stavu pacienta. 

– subjektivní: Pacient je dnes po terapii unavený, ale celkově se cítí dobře. Je rád, 

že pozoruje zlepšení. 

5.	terapeutická	jednotka	29.	1.	2021	

Status praesens 

– objektivní: 49. den po operaci pacient přichází o dvou francouzských holích, 

chůze dvoudobá, správný stereotyp. Jizva klidná, ustupující otok.  

– subjektivní: Pacient se špatně vyspal, budil se kvůli bolesti hlavy a bral 

si analgetika. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky 

– zvýšení posunlivosti fascií 

– péče o jizvu 

– mobilizace patelly, hlavičky fibuly 

– zvýšení rozsahu pohybu kolenního kloubu 

– zvýšení svalové síly vybraných svalových skupin 

– protažení vybraných zkrácených svalů 

– SMS 

Návrh terapie 

– TMT pro uvolnění neposunlivých fascií, péče o jizvu 

– mobilizace patelly, hlavičky fibuly 

– pasivní protažení operovaného kolenního kloubu do flexe a extenze 

– LTV na lůžku 

– PIR s protažením na m. rectus femoris, m. iliopsoas, m. tensor fascie latae, 

flexory kolenního kloubu 

– metodická řada SMS 

Provedení 

– TMT – míčkování, péče o jizvu 

– mobilizace PDK 

o patelly kranio-kaudálně, latero-laterálně i kroužením 

o hlavičku fibuly do rotace a směrem dorzálním 

– pasivní protažení kolenního kloubu PDK do flexe a extenze 

– LTV analyticky na lehátku pro zvýšení svalové síly operované DK 

o flexe a extenze v pravém kyčelním a kolenním kloubu aktivně sunutím 

po lehátku 

o izolovaná extenze kolenního kloubu s podloženým kolenním kloubem 

overballem spolu s dorzální flexí v kloubu hlezenním 

o aktivace musculi glutaei pomocí elevace pánve - Bridging 

– PIR s protažením na PDK - m. rectus femoris, m. iliopsoas, m. tensor fascie 

latae, flexory kolenního kloubu 
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– pokročení v metodické řadě SMS, pacient zvládne mal ou nohu ve stoje, 

na operovanou DK pouze s 50 % zatížením 

Výsledek terapie 

– objektivní: Jizvu se mi podařilo uvolnit, edukovala jsem pacienta o důležitosti 

domácí péče o jizvu. Podařilo se mi obnovit joint play patelly i hlavičky fibuly. 

Protáhla jsem vybrané svaly. Rozsah pohybu v koleni se zvětšil o 10° do flexe 

a o 5° do extenze oproti začátku terapie.  

– subjektivní: Pacient neudává žádnou bolest, cítí se dobře. 

6.	terapeutická	jednotka	1.2.	2021	

Status praesens 

– objektivní: Pacient přichází po kontrole u lékaře, který mu dovolil 100 % 

zatížení operované DK. I přes to však přichází o dvou francouzských holích, 

kvůli strachu. 59. den po operaci. 

– subjektivní: Cítí se dobře, ale podle jeho slov je nervózní z odložení berlí. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

– péče o jizvu 

– mobilizace patelly, hlavičky fibuly a drobných kloubů nohy 

– protažení vybraných svalových skupin 

– posílení oslabených svalů 

– nácvik nášlapu, odbourání strachu z odložení berlí, správného stereotypu chůze 

– nácvik SMS 

Návrh terapie 

– TMT míčkování v okolí jizvy, manuální protažení jizvy 

– mobilizace PDK - patelly ve všech směrech, hlavičky fibuly, Lisfrankova 

kloubu a drobných kloubů nohy 

– posilování oslabených svalů dle svalového testu 

– odložení berlí, nácvik nášlapu 

– SMS 

Provedení 

– míčkování jizvy a jejího okolí 
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– obnovení joint play u PDK – mobilizace patelly, hlavičky fibuly, Lisfrankova 

kloubu a drobných kloubů nohy dle Lewita 

– posilování flexorů a extenzorů P kolenního kloubu dle svalového testu 

– trénink malé nohy v plném zatížení 

– první kroky v plném zatížení. Edukace správného našlapu, pacientův krok 

nezačínal úderem paty, ale opatrným položením celého chodidla na podložku.  

Výsledek terapie 

– objektivní: Pacient na konci terapie odcházel bez francouzských holí, bylo vidět, 

že chůze je velmi opatrná. Podařilo se nám protáhnout zkrácené svaly. Na konci 

terapie se rozsah pohybu do flexe zvětšil na 120° a do extenze na 0° 

– subjektivní: Pacient se cítí dobře, měl radost z odložení berlí.  

7.	terapeutická	jednotka	4.	2.	2021	

Status praesens 

– objektivní: 62. den po operaci přichází pacient bez francouzských holí, délka 

kroku je nesouměrná, krokový cyklus není zahájen úderem paty, chůze dle 

Jandy kyčelní. Výrazněji našlapuje na palcové hrany. Otok kolenního kloubu 

je výrazně menší 41 cm (oproti původním 44 cm), jizva klidná. 

– subjektivní: Pacient se cítí dobře, neudává žádnou bolest. Dle jeho slov by chtěl 

získat větší jistotu v chůzi.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

– péče o jizvu TMT na uvolnění fascií, mobilizace patelly 

– protažení zkrácených svalových skupin 

– nácvik správného stereotypu chůze 

– nácvik SMS metodické řady 

Návrh terapie 

– péče o jizvu TMT – míčkování na uvolnění fascií, mobilizace patelly dle Lewita 

– PIR s protažením na zkrácené svaly 

– zvětšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

– nácvik správného stereotypu chůze 

– nácvik SMS metodické řady 
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Provedení 

– TMT - manuální péče o jizvu, míčkování na uvolnění fascií 

– mobilizace patelly kroužením dle Lewita, mobilizace drobných kloubů nohy 

– PIR s protažením na zkrácené svalové skupiny 

– pasivní protažení flexorů a extenzorů P kolenního kloubu  

– SMS - stimulace plosky nohy pomocí nášlapů na misku s kamínky, nácvik malé 

nohy v plném zatížení, uvědomění tříbodové opory. Stoj na labilní ploše – 

válcové úseči. 

– nácvik správného stereotypu chůze, snaha o souměrnost délky kroku, správný 

krokový cyklus, trénink za mého slovního doprovodu 

Výsledek terapie 

– objektivní: Zvětšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu do flexe 

na 130°, částečně i díky ústupu otoku. Jizva je pohyblivá. Joint play obnovená. 

Podařilo se nám upravit krok do správného stereotypu, ale pouze s pacientovým 

velkým soustředěním.  

– subjektivní: Dnešní cvičení bylo pro pacienta vyčerpávající, odchází unavený, 

ale spokojený s pokrokem. 

8.	terapeutická	jednotka	8.	2.	2021	

Status praesens 

– objektivní: 66. den po operaci přichází pacient bez berlí, krok má souměrný. 

Krokový cyklus je zahájen úderem paty. Výrazněji našlapuje na palcovou stranu 

plosky.  

– subjektivní: Cítí se dobře, má radost z překonaného strachu.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

– obnovení joint play u PDK - patelly, hlavičky fibuly, drobných kloubů nohy 

– protažení zkrácených svalů 

– zvětšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

– SMS – zaměřit se na rovnoměrné zatížení tříbodové opory. Stoj popřípadě stoj 

na 1 DK na labilní ploše.  
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Návrh terapie 

– mobilizace dle Lewita  

– PIR s protažením zkrácených svalů  

– pasivní pohyb do flexe na zvětšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

– SMS – zaměřit se na rovnoměrné zatížení tříbodové opory. Nášlapy, popřípadě 

stoj na labilní ploše.  

Provedení 

– mobilizace dle Lewita PDK - patelly (latero - laterálně, kranio - kaudálně), 

hlavičky fibuly dorzálně, drobných kloubů nohy 

– PIR s protažením na flexory P kolenního kloubu. V mírné abdukci 

na m. semimembranosus, m. semitendinosus. V mírné addukci na m. biceps 

femoris 

– SMS – stimulace plosky nohy pomocí gumového ježka. Stoj na válcové úseči, 

stoj na 1 DK, přední a zadní půlkrok. 

Výsledek terapie 

– objektivní: Pacient doma sám pracuje s jizvou, byla pohyblivá ve všech 

směrech. Podařilo se obnovit joint play ve všech mobilizovaných strukturách. 

Po stimulaci plosky, jsme začali stojem na válcové úseči, který pacient 

na minulé terapii zvládl. Dnes zvládl i stoj na 1 DK a přední i zadní nášlapy. 

Poté už byl unavený a nechtěl pokračovat. 

– subjektivní: Na konci terapie se cítil unavený, jeho slovy: “hrozně se musím 

soustředit”. Odcházel spokojený. 

9.	terapeutická	jednotka	10.	2.	2021	

Status praesens 

– objektivní: 68. den od operace pacient přichází bez francouzských berlí. Chůze 

souměrná. Je v dobré náladě. Jizva je volná v celém průběhu. Oblast kolene 

pouze s minimálním otokem.  

– subjektivní: Cítí se dobře, neudává žádné problémy ve spojitosti s operovaným 

kolenem.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky 

– protažení zkrácených svalů 

– zvýšení svalové síly vybraných svalových skupin 

– kontrola stereotypu chůze 

– nácvik SMS metodické řady 

Návrh terapie 

– TMT terapie jizvy 

– protažení flexorů kolenního kloubu bil. 

– PNF – I. flekční diagonála na posílení oslabených svalů 

– kontrola stereotypu chůze 

– pokročení metodické řady senzomotorické stimulace 

Provedení 

– TMT – manuální práce s jizvou 

– PIR s protažením pro hamstringy bil. 

– PIR s protažením pro m. iliopsoas vpravo 

– PNF - I. Flekční diagonála s extenzí kolenního kloubu s facilitační technikou 

výdrž - relaxace - aktivní pohyb spolu s technikou opakované kontrakce 

– SMS – stimulace plosky nohy pomocí misky s kamínky, na které pacient šlapal. 

Po úspěšném zvládnutí stoje a nákroků na válcovou úseč jsme dnes s pacientem 

postoupily na posturomed. Stoj na obou DK, na 1 DK, přední, zadní i boční 

nákroky.  

Výsledek terapie 

– objektivní: Zlepšení stereotypu chůze. Pochopení tříbodové opory. Zvýšení 

svalové síly. Jizva klidná, bez omezení posunlivosti tkání. 

– subjektivní: Neuvádí žádnou bolest operovan ého kolene, udává však únavu 

po cvičení. 
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2.3.2 Výstupní	kineziologický	rozbor	

Vyšetření	stoje	

Aspekcí 

Při vyšetření stoje ve výstupním kineziologickém rozboru už jsme nemuseli 

dodržovat žádná režimová opatření, pacient má povolenou 100 % zátěž na operovanou 

DK.  

– Zezadu: 

Pacient má rovnoměrně rozloženou váhu na obou DKK. Mírně zlepšené, 

ale přetrvávající plochonoží u obou DKK. Báze je fyziologická. Paty kulaté. Achillovy 

šlachy symetrické. Mírná valgozita hlezenních a kolenních kloubů. Kontura lýtkových 

svalů je symetrická. Gluteální rýhy souměrné. Lopatky i ramena souměrné. Tajle 

souměrné.  

– Zepředu: 

Báze fyziologická. Mírné plochonoží příčné i podélné na obou DKK. Kontura 

stehenních svalů na pohled symetrická. Přední spiny pánve jsou ve stejné výšce. Prsní 

bradavky ve stejné výši. Klíční kosti  a ramena symetrické.  

– Z boku, při pohledu zprava 

Pravý hlezenní kloub v 90°postavení. Váha rovnoměrně rozložená. Operované 

koleno v nulovém postavení. Pánev v mírné anteverzi. Mírná lordóza v bederní páteři, 

oploštění hrudní páteře, zvýšená lordóza v krční  páteři. Hlava v mírném předsunu. 

– Z boku, při pohledu zleva 

Levý hlezenní kloub v 90° postavení. Váha rovnoměrně rozložená. Kolenní 

kloub neoperované DK je v hyperextenzi. Pánev v mírné anteverzi. Mírná lordóza 

v bederní páteři, oploštění hrudní páteře, zvýšená lordóza v krční páteři. Hlava 

v mírném předsunu. 

Dynamické vyšetření stoje 

– předklon: obloukovitý předklon, páteř rovná bez skoliotických změn, slabý 

rozvoj dolní hrudní páteře. Omezený rozsah pohybu – daktylion 5 cm nad zemí. 

– záklon: hrudní páteř téměř bez pohybu, hlavní zalomení v krční a bederní páteři 
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– úklon: symetrický, daktylion lehce pod kolenní štěrbinou na obou stranách. 

Vyšetření pánve 

– Palpačně: SIAS, SIPS i cristae illiacae jsou ve stejné výšce. Pánev bez torze 

či rotace. 

– Spine sign bpn. 

Modifikace stoje 

– Rhombergův stoj: bpn bil. – zvládne stupeň I, II, III bez titubací.  

– stoj na 1 DK: bpn bil.  

– stoj na špičkách / na patách: bpn bil. 

– stoj na 2 vahách: PDK 37 kg, LDK 43 kg (pacient nabral 5 kg oproti vstupnímu 

vyš.) 

Vyšetření	chůze	

Chůze už mohla být vyšetřena bez francouzských holí. Pacient má souměrnou 

délku kroku, pravidelný rytmus, pravidelný krokový cyklus - zahájený úderem paty, 

následuje kontakt nohy a odraz palce. Pohyb kolenních kloubů ze semiflexe do extenze 

je volný a plynulý. Pohyb horních končetin vychází z ramenních kloubů. Dle Jandy 

kyčelní (proximální) typ chůze. 

Pacient bez problému provede chůzi o zúžené bázi, chůzi se zavřenýma očima, 

po špičkách, po patách i v podřepu. S mírnou nejistotou zvládl i chůzi po měkkém 

povrchu.  

Antropometrie	DK		

 P L 

funkční (SIAS – mal. med.) 86 86 

anatomická (trochanter – mal. lat.) 77 77 

stehno 36 36 

bérec 41 41 

noha 23 23 

Tabulka č. 7: Výstupní KR - antropometrie – délky DK (hodnoty uvedené v cm)  
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 P L 

stehno 10 cm nad patellou 51 52 

stehno 15 cm nad patellou 56 58 

kolenní kloub 40 39 

lýtko (tuberositas tibiae) 38 37 

lýtko (nejširší část) 41 41 

nárt 25 25 

pata 32 32 

hlavičky metatarsů 25 25 

Tabulka č. 8: Výstupní KR - antropometrie – obvody DK (hodnoty uvedené v cm) 

Vyšetření	zkrácených	svalů	dle	Jandy	

 P L 

m. quadratus lumborum 1 1 

m. piriformis 0 0 

m. tensor fascie latae 0 0 

m. rectus femoris 0 0 

m. iliopsoas 1 1 

adduktory kyč. kloubu 0 0 

flexory kolenního kloubu 1 1 

m. triceps surae 0 0 

Tabulka č. 9: Výstupní KR - vyšetření zkrácených svalů 
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Vyšetření	svalové	síly	dle	Jandy	

kyčelní kloub P L 

flexe 5 5 

extenze 5 5 

abdukce 5 5 

addukce 5 5 

zevní rotace 5 5 

vnitřní rotace 5 5 

kolenní kloub   

flexe 5 5 

extenze 5 5 

hlezenní kloub   

plantární flexe 5 5 

dorsální flexe 5 5 

Tabulka č. 10: Výstupní KR - vyšetření svalové síly 
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Goniometrie		

– měření provedeno dvouramenným goniometrem 

– zapsáno metodou SFTR 

 aktivně pasivně 

 P L P L 

kyčelní kloub S 20-0-125 

F 45-0-20 

R 30-0-45 

S 20-0-125 

F 45-0-20 

R 30-0-45 

S 25-0-130 

F 50-0-20 

R 40-0-50 

S 25-0-130 

F 50-0-20 

R 40-0-50 

kolenní kloub S 0-0-145 S 0-0-160 S 0-0-150 S 0-0-160 

hlezenní kloub S 25-0-45 

R 20-0-45 

S 25-0-45 

R 20-0-45 

S 25-0-50 

R 25-0-50 

S 25-0-50 

R 25-0-50 

Tabulka č. 11: Výstupní KR - goniometrie 

Vyšetření	pohybových	stereotypů	dle	Jandy:	

– Extenze v kyčli – správný timing  

– Abdukce v kyčelním kloubu – správný timing 

– Flexe trupu – fyziologická, správný timing 

Vyšetření	reflexních	změn	dle	Lewita	

– kůže a podkoží: protažitelná v celé oblasti DKK, bez změn potivosti či teploty. 

Jizva (6 cm) klidná, zhojená, pohyblivá ve všech směrech 

– fascie: protažitelnost a posunlivost fascií je možná ve všech směrech 

– svaly: normotonus, žádné palpovatelné trigger pointy 

– periostové body nebolestivé 
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Vyšetření	kloubní	vůle	dle	Lewita	

 P L 

MT klouby bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

MTP klouby bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

IP klouby bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

dolní hlezenní kloub bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

horní hlezenní kloub bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

Lisfrankův kloub bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

tibiofibulární kloub bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

patella  bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

SI skloubení bez omezení kloubní vůle bez omezení kloubní vůle 

Tabulka č. 12: Výstupní KR - vyšetření kloubní vůle 

Neurologické	vyšetření	DKK	

Šlachookosticové reflexy DKK 

– patelární (L2-L4) – LDK – normoreflexie, u PDK nevyšetřeno 

– Achillovy šlachy (L5-S2) – normoreflexie bil. 

– medioplantární (L5-S2) – normoreflexie bil. 

Pyramidové jevy (iritační): 

– Babinsky: neg. bil. 

– Vítek: neg. bil. 

– Chaddock: neg. bil. 

– Oppenheim: neg. bil. 

Pyramidové jevy (zánikové): 

– Mingazziny: neg. bil. 

– Barré: neg. bil. 

Taxe – neg. bil. 
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Čítí  

– hluboké - vyšetřen polohocit a pohybocit na IP kloubu palce nohy 

bil. bez patologického nálezu 

– povrchové – vyšetřeny dermatomy L4, L5, S1 bpn.  

o taktilní – pacient necítí dotyk laterálně od jizvy, oblast cca 10 cm. LDK 

bpn 

o diskriminační – body kontaktu. Pacient byl schopný rozeznat kolika 

prsty se dotýkám. 

Laségue: neg. bil. 

Obrácený Laségue: neg. bil. 

2.3.4 Závěr	výstupního	vyšetření	

Pacient je po plastice předního křížového vazu na PDK z důvodu úrazu 

a následných opakovaných distorzí. Výstupní vyšetření proběhlo po 9 terapeutických 

jednotkách, které probíhaly v období od 18. 1. 2021 do 12. 2. 2021.  

Pacient je po terapii schopen plné extenze operovaného kolenního kloubu 

a aktivní flexe do 145°. Prokázala se zvýšená síla operované DK.  

Vyšetření chůze probíhalo již bez nutnosti režimových opatření, pacient měl 

od lékaře dovoleno 100 % zatížení. Pacient měl z odložení berlí velký strach, který 

nakonec překonal. Došlo ke zlepšení stereotypu chůze, je bez bolesti a subjektivně 

nedělá pacientovi žádné potíže. Při stoji a chůzi má  pacient mírný předklon hlavy 

a zvýšenou lordózu v krční a bederní páteři. Pro zlepšení postury by byla potřebná další 

cílená rehabilitace.  

Antropometrické vyšetření ukázalo symetrickou délku končetin. Patelární obvod 

se oproti vstupnímu vyšetření zmenšil o 4 cm díky ustupujícímu otoku. Obvod 

10 cm a 15 cm nad patellou je oproti vstupnímu vyšetření naopak o 2 cm vyšší, díky 

zlepšení svalové trofiky a obnově svalové síly ve stehenním svalu. 

Palpací svalů jsem neobjevila žádné aktivní ani latentní trigger pointy ve svalech 

operované DK. Tonus a trofika m. vastus medialis jsou snížené oproti neoperované 

dolní končetině, ale oproti vstupnímu rozboru došlo k jejich navýšení. 
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Pacient je po ukončení terapie bez subjektivních potíží, všechny aktivity 

běžného dne zvládá bez potíží. 

Celkově došlo ke zvýšení svalové síly a aktivního rozsahu operovaného kolene 

do flexe na 145°. 

2.4 Zhodnocení	efektu	terapie	

Výstupní vyšetření ukázalo přetrvávající patologie, ale také odstranění hned 

několika problémů. 

Již při vyšetření stoje bylo patrné zlepšení v několika oblastech. Došlo 

k rovnoměrnému rozložení váhy mezi dolními končetinami, což nám potvrdilo 

vyšetření stoje na dvou vahách. Z toho vyplývá celkové zlepšení stability pacienta 

pomocí metody senzomotorické stimulace a nácviku chůze. Pacient je nyní schopen 

stoje i chůze i se zavřenýma očima. Tento posun je pro pacienta velmi důležitý 

z hlediska důvěry v terapii i z hlediska jeho návratu do pracovního života. Metoda 

senzomotorické stimulace patřila u pacienta k oblíbeným. Domů si koupil gumového 

ježka a balanční čočku.  

 vstupní vyšetření výstupní vyšetření 

plochonoží výrazně snížená příčná i 

podélná klenba 

lehce snížená příčná i podélná 

klenba 

stoj na 2 vahách nevyšetřeno kvůli strachu 

pacienta 

LDK – 43 kg, PDK – 37 kg 

stoj na 1 DK LDK – neprovedl 

PDK – provedl jen s 

otevřenýma očima 

LDK i PDK – bpn - zvládne 

s otevřenýma i zavřenýma 

očima 

postavení hlavy mírný předsun hlavy hlava rovně 

Tabulka č. 13: Zhodnocení efektu terapie – stoj 
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U dynamického vyšetření stoje do flexe – Thomayerova zkouška se pacient 

zlepšil o 10 cm, a to z původních 15 cm na nynějších 5 cm. Při vyšetření extenze 

pacientovi přetrvávala patologie mírného rozvinu hrudní páteře a výrazného zalomení 

v krční páteři. Na tento problém bych se zaměřila v dlouhodobém terapeutickém plánu.  

Rozdíly v antropometrických hodnotách přisuzuji ústupu otoku a také nabrání 

svalové hmoty po dlouhodobém nepoužívání operované DK.  

 P (vstupní/výstupní) L (vstupní/výstupní) 

stehno 10 cm nad patellou 49/51 52/52 

stehno 15 cm nad patellou 54/56 58/58 

kolenní kloub 44/40 39/39 

lýtko (tuberositas tibiae) 40/38 37/37 

lýtko (nejširší část) 39/41 41/41 

nárt 25/25 25/25 

pata 32/32 32/32 

hlavičky metatarsů 25/25 25/25 

Tabulka č. 14: Zhodnocení efektu terapie – obvody (hodnoty uvedené v cm) 
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Zlepšení svalového zkrácení přikládám správnému protažení zkrácených 

svalových skupin pomocí metody PIR s protažením dle Jandy a instruktáži k autoterapii 

v domácím prostředí. Vzhledem k aktivnímu přístupu pacienta, který se doma 

autoterapii pilně věnoval. Největší posun jsme pozorovali u m. rectus femoris, 

a to z 2 na 0 stupeň hodnocení dle Jandy. Odstranění svalového zkrácení vidím také 

jako jeden z důvodů minimalizace blokád, reflexních změn a posunu ve stereotypu 

chůze. 

 P (vstupní/výstupní) L (vstupní/výstupní) 

m. quadratus lumborum 1/1 1/1 

m. piriformis 1/0 0/0 

m. tensor fascie latae 1/0 1/0 

m. rectus femoris 2/0 1/0 

m. iliopsoas 2/1 1/1 

adduktory kyč. kloubu 1/0 0/0 

flexory kolenního kloubu 2/1 2/1 

m. triceps surae 0/0 0/0 

Tabulka č. 15: Zhodnocení efektu terapie -  svalového zkrácení  
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Při nácviku chůze bylo nejdůležitější překonat pacientův strach. Pacient 

se obával, že ho operovaná noha neunese. Proto bylo velmi důležité posílit os labené 

svaly, a to především svaly operované dolní končetiny. Velký vliv měla metoda 

proprioreceptivní neuromuskulární facilitace - PNF, kdy jsme posilovali DK pomocí 

I. flekční diagonály s flexí kolenního kloubu s facilitační technikou výdrž - relaxace - 

aktivní pohyb spolu s technikou opakované kontrakce.  

kyčelní kloub P (vstupní/výstupní) L (vstupní/výstupní) 

flexe 4/5 5/5 

extenze 4/5 5/5 

Abdukce 5/5 5/5 

Addukce 5/5 5/5 

zevní rotace 5/5 5/5 

vnitřní rotace 5/5 5/5 

kolenní kloub   

Flexe 3/5 5/5 

Extenze 3/5 5/5 

hlezenní kloub   

plantární flexe 5/5 5/5 

dorsální flexe 5/5 5/5 

Tabulka č. 16: Zhodnocení efektu terapie - svalová síla dle svalového testu 
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Za jeden z největších a nejdůležitějších pokroků považuji zvětšení rozsahu 

pohybu v kolenním kloubu. Jelikož se jednalo o jeden z největších problémů 

a nedostatků vzhledem k celkové diagnóze, lze tento pokrok považovat za úspěch 

terapie. Toto zlepšení bezpochyby pacientovi pomůže v návratu do pracovního 

i aktivního života, který vedl před operací. Pacient bude podle svých slov dále 

pokračovat v autoterapii, aby stav operované DK co možná nejvíce přiblížil stavu 

zdravé DK. 

kolenní kloub aktivně pasivně 

 P L P L 

vstupní vyšetření S 10-0-90 S 0-0-150 S 10-0-100 S 0-0-155 

výstupní vyšetření S 0-0-145 S 0-0-160 S 0-0-150 S 0-0-160 

Tabulka č. 17: Zhodnocení efektu terapie -  goniometrie v kolenním kloubu 

Díky terapii pomocí PIR dle Lewita došlo k uvolnění reflexních změn, které 

vznikly pravděpodobně vlivem operace. Díky odstranění trigger pointů byly svaly 

v normotonu a mohli jsme navyšovat svalovou sílu, a to posilováním dle svalového 

testu i metodou PNF.  

Pomocí měkkých technik tkání dle Lewita, míčkování dle Jebavé, 

PIR dle Lewita se mi podařilo odstranit reflexní změny, které byly nalezeny u vstupního 

vyšetření. Na tuto terapii reagoval pacient pozitivně. Díky aplikaci výše zmíněných 

metod jsme dosáhli pocitu relaxace, ale také snížení otoku a bolestivosti. 

To nám umožnilo příjemnější pokračování v terapiích. Právě z toho důvodu jsem 

se rozhodla tyto metody aplikovat na začátku každé terapeutické jednotky. 

Po absolvování krátkodobého terapeutického plánu došlo k celkovému zlepšení 

fyzické zdatnosti pacienta. 
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3 Závěr	

Při zpracování této práce jsem se zabývala problematikou terapie po plastice 

předního zkříženého vazu. Možnost detailně vyšetřit, analyzovat a přispět k návratu 

pacienta do běžného života byla velice přínosná, j ak pro mne, jako terapeuta, 

tak i pro pacienta.  Získala jsem podrobné teoretické znalosti o kolenním kloubu a jeho 

terapii. Měla jsem možnost tyto nabyté znalosti aplikovat v praxi a vidět její výsledky.  

Na začátku terapie byly stanoveny cíle, kterých jsme s pacientem chtěli 

dosáhnout. Pacient veškerou navrženou terapii respektoval a snažil se ji co nejlépe 

dodržovat, a to jak v ambulanci, tak v domácím prostředí. S výsledkem terapie 

byl spokojen. 

Tato bakalářská práce a celkově souvislá odborná praxe ve Fakultní nemocnici 

v Hradci Králové mi přinesla hodně nových praktických zkušeností. Každodenní práce 

s pacienty mi dala možnost aplikovat teoreticky naučené znalosti ze školy. V neposlední 

řadě jsem získala nové zkušenosti od personálu rehabilitační kliniky, který mně nechal 

nahlédnout do dalších terapeutických postupů a metod. Velmi se mi líbil i jejich přístup 

k pacientům. Zásadou práce nejen fyzioterapeutů, ale celého personálu na této klinice, 

je respekt k pacientovi a jeho obtížím, pokora, pečlivost. Tímto bych chtěla celému 

týmu na Rehabilitační klinice FN Hradec Králové poděkovat. 
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas pacienta 

 
INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 
2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. 
Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 
(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.   372/2011 Sb.) a Úmluva o 
lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 
s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci 
praxe v FNHK – Rehabilitační klinika, 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 o pacienta s diagnózou chronická nestabilita kolena, 
přední vaz, roh vnitř. menisku (plastika LCA BTB autoštěpem gen.I.gx). 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s danou problematikou v teoretické části a 
zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po distorzi hlezenního kloubu 
v části speciální. 

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 příjemní řešitele 
.........................................................................................................Podpis:........................  

Jméno a příjemní osoby, která provedla poučení ...........................Podpis:........................  
 

 
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si 
řádně a v dostatečném čase zvážit  všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se 
na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 
projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 
FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl 
předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 
 
 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ........................................................... Podpis:....................... 


