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Abstrakt 

 

Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP levého 

kolenního kloubu 

 

Cíle:  Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče 

o pacienta po implantaci TEP levého kolenního kloubu. Kazuistika vznikla v rámci 

souvislé odborné praxe na zařízení CLPA v Praze,  podkladem pro ni jsou teoretické 

znalosti zpracované v obecné části práce.  

 

Metody:  Zpracovaná kazuistika se skládá ze vstupního  kineziologického rozboru, 

krátkodobého a dlouhodobého plánu, návrhu terapie, devíti podrobně popsaných 

terapeutických jednotek, výstupního kineziologického rozboru a na závěr zhodnocením 

efektu celé terapie.  

 

Výsledky:  Ze zhodnocení efektu terapie vyplývá, že po ukončení  terapie došlo 

ke zlepšení většiny klíčových hodnot.  

 

Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza, alloplastika, gonartróza, fyzioterapie, 

kazuistika 



     
 

     
 

 

Abstract 

 

Title: A case study of physiotherapeutic treatment of a patient with total endoprothesis 

of the left knee joint 

 

Objectives:  The  aim  of  the  thesis  is  to  process  a  case  study  of  physiotherapeutic 

treatment of a patient with total endoprothesis of the left knee joint. The case study was 

made  during  practise  in  the  CLPA  in  Prague,  based  on  the  theoretical  knowledge 

processed in the first part of the thesis.  

 

Methods:  The  case  study  consists  of  initial  kinesiological  examination,  shortterm 

and longterm  physiotherapeutical  plan,  suggestion  of  therapy,  nine  described 

therapeutic units, final kinesiological examination and evaluation of the therapy effects.  

 

Results:  Evaluation  of  the  therapy  effects  clarifies  positive  improvement  in  the  most 

key values. 

 

Keywords: knee joint, total endoprothesis, alloplasty, gonarthrosis, physiotherapy, case 

study 



     
 

     
 

 

Seznam zkratek  

a.    arterie, tepna 

aa.    arterie, tepny 

AA    alergologická anamnéza 

ADL    activities of daily living, aktivity denního života 

AS    artroskopie 

BO    bez omezení 

CHOPN  chronická obstrukční nemoc plic 

chron.    chronický, chronická 

CLPA    Centrum léčby pohybového aparátu, s. r. o 

DK    dolní končetina 

DKK    dolní končetiny 

FA    farmakologická anamnéza 

FH    francouzské hole 

HAZ    hyperalgická zóna, hyperalgické zóny 

HKK    horní končetiny 

IA    intraartikulární injekce 

ICHDK  ischémická choroba dolních končetin 

kl.    kloub, kloubní 

KL    Kellgren a Lawrence 

KT    kineziotaping 

KVD    krátkovlnná diatermie 

kyčel.    kyčelní, kyčelního 

LCA    ligamentum cruciatum anterius 

LCP    ligamentum cruciatum posterius 



     
 

     
 

LDK    levá dolní končetina 

Lp    bederní páteř 

m.     musculus, sval 

MT    manuální techniky, měkké tkáně 

n.     nervus, nerv 

např.    například 

negat.    negativní 

NO    nynější onemocnění 

NSA    nesteroidní antirevmatika, nesteroidní analgetika 

O    omezení 

OA    osobní anamnéza 

OA    osteoartróza 

ort.    ortopedický, ortopedické 

PA    pracovní anamnéza 

PDK    pravá dolní končetina 

PIR    postizometrická relaxace 

r.    ramus, větev 

RA    rodinná anamnéza 

RHB    rehabilitace, rehabilitační 

SFTR    metoda zápisu kloubních rozsahů 

SIAS    spina iliaca anterior superior 

sin.    sinister, vlevo 

SJ    suchá jehla 

SO    sociální anamnéza 

St.p.    status post, stav po 

TEN    tromboembolická nemoc 



     
 

     
 

TEP    totální endoprotéza 

TFL    tensor fasciae latae, natahovač stehenní povázky 

TMT    techniky měkkých tkání 

tzv.    takzvaně, takzvaný 

UK FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

VP    výchozí poloha 
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1 ÚVOD 
Artroplastika kolenního kloubu  je  jednou z nejčastějších ortopedických výkonů 

posledních let. Jedná se o chirurgické řešení, které za sebou skrývá mnoho příčin. 

Nejčastější  z  nich  je osteoartróza způsobená degenerativními změnami v kloubní 

chrupavce. Tento proces je typický zejména pro pacienty starších věkových skupin. 

Mezi další indikace k operaci totální endoprotézy patří zlomeniny, vrozené deformity 

kloubu, reoperace totální endoprotézy (opotřebené) a další.  

Vlivem stárnutí populace, navyšováním kvality  a průměrné délky  života 

se implantace kloubů stává  častým operativním zákrokem i v běžné populaci. Jedná 

se o velké, ale i drobnější klouby v těle, například kloub loketní nebo kloub palce ruky. 

Indikace se vždy řídí stavem a potřebám pacienta. Kvalita materiálu, typ implantátu 

a způsob jeho výroby se vzhledem k rychlosti růstu oboru neustále vyvíjí.  

Operativním zákrokem se často odstraní strukturální patologické změny 

v kloubu.  Pokud  chceme, aby byla léčba  pacienta  komplexní a dosáhli jsme 

maximálních výsledků, je zde nutné zařadit  i péči pooperační, tedy rehabilitaci.  Jedná 

se o  snahu  o navrácení funkčních změn v těle vzniklých přítomností  patologického 

stavu. Tyto dvě složky spolu neodmyslitelně souvisí, vždyť právě funkce formuje orgán. 

V první, tedy teoretické části bakalářské práce se pokusím podat aktuální 

informace o zvoleném tématu. Nejprve se zaměřím na kolenní kloub samotný, jeho 

stavbu, funkci a mechaniku. Poté ho vložím do hlubších souvislostí, co jej pojí 

s ostatními segmenty lidského těla  a  jak  s nimi  spolupracuje. Dále bych chtěl podat 

čtenáři informace o samotném implantátu a procesu operativního zákroku.  

Druhou část  tvoří podrobně zpracovaná kazuistika pacienta s diagnózou totální 

endoprotézy  kolenního kloubu. Spolupráce probíhala  na lůžkovém rehabilitačním 

oddělení v rámci souvislé odborné praxe.  Praktický výstup je tvořen vstupním 

kineziologickým vyšetřením,  krátkodobým  a dlouhodobým  plánem, návrhem terapie, 

9 terapeutickými jednotkami  a  výstupním kineziologickým vyšetřením. Závěrem 

speciální části této  práce se pokusím sebekriticky zhodnotit průběh terapie. Popíšu 

metodiku jejího průběhu a pomocí zaznamenaných výsledků ověřím, zda byla 

pro pacienta skutečným přínosem. Kazuistika  vznikala  ve  dnech 

od 12. 1. 2021 do 16. 1. 2021 na zařízení Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o. 
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2 OBECNÁ ČÁST 
2.1 Obecná charakteristika kolenního kloubu 

Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla. Jedná se o složený 

bikondylární kloub, v němž se stýkají 3 kosti a 2 menisky. Artikulujícími kostmi jsou 

femur,  tibie  a  patela, jejichž kloubní plochy jsou pokryty chrupavkou. Kloub má 

12 zpevňujících vazů (nitrokloubních i mimokloubních) a v jeho okolí se nachází 

množství tíhových váčků. Pohyby v kolenním kloubu jsou možné ve dvou osách, 

omezuje je však uzamčení kloubu v plné flexi i extenzi (Hudák, 2017; Kolář, 2009). 

2.2 Anatomie kolenního kloubu a přilehlých struktur 
2.2.1 Složení a styčné plochy kloubu 

Kolenní kloub se skládá ze dvou menších kloubních spojení. Prvním je 

femoropatelární kloub mezi femurem a patelou. Druhým je femorotibiální kloub 

mezi femurem a tibií  (Hudák, 2017). Hlavici kolenního kloubu tvoří kondyly stehenní 

kosti. Styčné plochy na zevním a vnitřním kondylu jsou vpředu spojeny prohbím, 

v němž klouže čéška, zároveň jsou oba kondyly zakřiveny v rovině frontální i sagitální. 

Kloubní jamku tvoří horní konec holenní kosti. Styčná plocha na vnitřním kondylu tibie 

je oválná a lehce konkávní, na zevním kondylu je okrouhlá a plochá (Kolář, 2009). 

2.2.2 Kloubní pouzdro a jeho struktury 
Celou strukturu kolenního kloubu uzavírá kloubní pouzdro upínající se na tibii 

a patelu při okrajích kloubních ploch. Na femur se pouzdro upíná o něco dále kloubních 

ploch a také vynechává jeho kondyly, zde jsou totiž připojeny svaly a vazy. Uvnitř 

pouzdra se nachází množství struktur, některá s ním přímo srůstají.  

Menisky jsou útvary z vazivové chrupavky lišící se tvarem a velikostí, tvořící 

většinu styčné plochy pro femur. Na vnějším obvodu jsou vyšší, na vnitřním obvodu 

jsou velmi tenké, tvarem odpovídají kloubním plochám na tibii. Meniscus medialis  je 

oválný a tvarem připomíná písmeno „C“. Na rozdíl od laterálního menisku je srostlý 

s kloubním pouzdrem a ligamentum collaterale tibiale. Meniscus lateralis je kruhový 

a připomíná svým tvarem písmeno „O“. Má volnější rozsah pohybu než mediální 

meniskus (Hudák, 2017; Čihák 2001). 

Vnitřek kloubního pouzdra je vymezen kloubní chrupavkou, která leží 

na kloubních površích. Na periférii  od ní se nachází synoviální membrána. 

Ta neobsahuje bazální vrstvu ani epiteliální buňky. Je však vybavena hustou vaskulární 
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sítí, což umožnuje rychlé změny v množství tekutiny uvnitř kloubu. Všechny 

diartrodiální klouby obsahují alespoň nepatrné množství synoviální tekutiny  (Pascual 

and Jovaní 2005). 

V okolí kolenního kloubu se dále nachází přibližně 20 tíhových váčků 

a výchlipek synoviální membrány kloubního pouzdra. Tíhové váčky neboli burzy jsou 

ploché duté útvary vyplněné synoviální tekutinou. Nacházejí se v místech zvýšeného 

tření mezi svalovou šlachou nebo vazy a jinou přilehlou strukturou (Hudák 2017; Čihák 

2001). 

2.2.3 Ligamenta kolenního kloubu 
Jelikož je kloubní pouzdro značně členité, nemá v takové míře zpevňovací 

schopnost, jako je tomu u kyčelního kloubu. Tuto funkci nahrazuje hlavně ligamentózní 

aparát (Véle, 2006). 

Vazivový aparát kolenního kloubu můžeme rozdělit na vazy kloubního pouzdra 

a niktrokloubní vazy. Mezi ligamenta kloubního pouzdra na přední části kloubu patří 

ligamentum patellae připojující šlachu m. quadriceps femoris na tuberositas tibiae. 

Zároveň se do něj vnořuje patela. Na přední části se také nachájí retinaculum patellae 

mediale et laterale, pruhy vedoucí po stranách pately, udržují ji v plytkém žlábku facies 

patellaris femoris.  

Zadní vazy pouzdra tvoří ligamentum popliteum obliquum tvořící jeden z úponů 

m. semitendinosus. Druhým vazem  v této oblasti je ligamentum popliteum arcuatum 

připomínající svým tvarem písmeno Y, které je spojeno s fibulou. 

Mezi postranní vazy patří ligamentum collaterale tibiale srůstající s meniscus 

mediale, druhým je ligamentum collaterale fibulare připojující se na caput  fibulae. 

Zajišťují stabilitu  kolena při extensi a v průběhu  pohybu do částečné flexe  (Čihák, 

2001). 

Uvnitř kloubu se nachází ligamentum cruciatum anterius (LCA) et posterius 

(LCP). Zkřížené vazy se napínají při ohnutí kolena a zajišťují tak jeho pevnost. Omezují 

také vnitřní rotaci v kloubu (Čihák, 2001). 

Oba menisky ventrálně spojuje ligamentus transversum genus. Slabými 

nitrokloubními vazy v okolí zadního zkříženého vazu jsou ligamentum 

meniscofemorale anterius et posterius (Hudák, 2017; Čihák, 2001). 
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Obrázek č. 1: Ligamentózní aparát kolenního kloubu (Véle, 2006) 

 

2.2.4 Nervové a cévní zásobení kolenního kloubu 
Na inervaci kolenního kloubu se podílejí větve nervů nervus femoralis, 

n. peronaeus  communis,  n.  tibialis a částečně n. obturatorius.  Třemi zásadními 

nervovými kmeny přímo v okolí kloubu jsou n. peronaeus, n. tibialis a n. saphenus. 

 N. peronaeus communis (fibularis) se pne po zadní straně stehna a v distální 

části probíhá společně s okrajem šlachy m. biceps femoris. Dělí se na motorickou větev 

pro m. tibialis anterior a dále vstupuje do m. peronaeus longus. Nervus tibialis probíhá 

ve fossa poplitea, tzn. po dorzální ploše kloubu. V distální části se zanořuje mezi hlavy 

m. gastrocnemius a dále pod m. soleus. Tento nerv je jediným nervem této oblasti, který 

vydává kromě sensitivních větví také motorické větve. N. saphenus vychází 

n. femoralis a  zároveň je jeho nejdelší senzitivní větví. Prochází na mediální ploše 

stehna, dále se pne na dorzální plochu m. sartorius. Důležité je, že z něj vychází větev 

r. infrapatelaris, probíhající téměř pod úroveň kloubní štěrbiny, k ligamentum patellae.  

Inervace kloubního pouzdra senzitivními vlákny se účastní:  z přední strany 

mediálně n. saphenus a laterálně n. peronaeus communis. Zadní plocha kloubního 

pouzdra je inervována mediálně n. tibialis a laterálně z n  peronaeus  communis. 

Částečně sem zasahuje i n. obturatorius, čímž se vysvětlují časté projekční bolesti 

z oblasti kyčle do kolenního kloubu (Bartoníček, 2004; Netter, 2019). 
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Většina hlavních artérií  podílejících se na cévním zásobení kolenního kloubu 

odstupuje  z a. poplitea. Artérie vytváří kolem čéšky hustou cévní síť, která prochází 

všemi vrstvami měkkých tkání. Patří mezi ně: a. genus descendens, aa. genus 

superiores, aa. genus inferiores, a. recurrens tibialis anterior. Ve většině případů s nimi 

společně probíhají stejnojmenné žíly (Bartoníček, 2004). 

2.3 Kineziologie kolenního kloubu  
2.3.1 Pohyby v kolenním kloubu 

Kolenní kloub umožňuje stabilitu při současné mobilitě. Z důvodu těchto dvou 

protichůdných požadavků je složitý a komplikovaný. V kolenním kloubu jsou možné 

3 základní pohyby: flexe, extenze, rotace (Véle, 2006). 

V rozsazích pohybů v kloubu  se  jednotliví  autoři lehce liší, proto se budeme 

držet údaji dle Bartoníčka (2004).  

Jako základní postavení kloubu označujeme plnou extenzi/nulovou flexi. 

Z tohoto postavení lze provést ještě drobný extenční pohyb v rozsahu asi 5°. Větší může 

být u jedinců s větší laxitou vazů, ne však více než 15°. V opačném směru lze provést 

do flexe zhruba v rozsahu 160°140° aktivním pohybem a zbylých 20° pouze pasivně. 

Zhruba  v úhlu 140° na sebe naléhají hmoty stehenních a lýtkových svalů, pohyb 

tak nemůže pokračovat aktivně. Rozsah rotací se zvyšuje s postupnou flexí (hlavně 

v prvních 30° flexe). Největší rozsah rotačních pohybů je zhruba mezi 45° a 90° flexe 

(Bartoníček, 2004; Kolář, 2009). 

Nyní se pokusím srozumitelně popsat pohyb z pozice kdy je koleno uzamknuté 

do polohy, kdy je koleno flektované. Pohyb z plné extenze do flexe není 

tak jednoduchý, jak by se mohl na první pohled jevit. Dochází během něj k řadě dějů. 

Obecně se udává, že během extenzeflexe se kombinují 3 pohyby: iniciální rotace, 

valivý pohyb, posuvný pohyb. 

Jako uzamknuté koleno se označuje stav, kdy je úhel flexe v kolenním kloubu 0. 

V této pozici jsou plně napjaty postranní vazy. Všechny vazivové útvary na zadní straně 

kloubu, femur, menisky a tibie na sebe vzájemně naléhají (z tohoto důvodu jsou v této 

pozici rotační pohyby téměř nemožné).  

Pokud  chceme  dosáhnout pohybu zvaného odemknutí kolene, je nezbytné, 

aby došlo k uvolnění ligamentum cruciatum anterius. Zde plní důležitou roli 
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tzv. iniciální (počáteční) rotace, která však probíhá vždy spolu s flexí v prvních 

asi 5° pohybu. Během této rotace se laterální kondyl femuru otáčí a mediální kondyl 

posouvá. Za podmínek, kdy je noha fixovaná, dochází k zevní rotace femuru. Pokud je 

noha volná, dochází k pootočení bérce a špičky nohy dovnitř.  

Na tuto kaskádu nasedá valivý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató (plocha 

tvořená tibií a menisky). Celý proces je potom  zakončen posuvným pohybem, 

kdy se kondyly femuru posouvají po tibiálním plató a dokončují flexi. V konečné fázi 

flexe se menisky spolu s kondyly femuru posouvají po tibii dozadu. Menisky zároveň 

mění svůj tvar (Bartoníček, 2004; Kolář, 2009). 

2.3.2 Hlavní svaly v oblasti kolenního kloubu 
Svaly  v oblasti kolenního kloubu můžeme rozdělit do 3 skupin: extenzory, 

flexory, rotátory. Mnohdy se jejich funkce prolínají. Přesný popis svalů a jejich 

jednotlivých funkcí participujících na pohybech v kolenním kloubu daleko přesahuje 

rozsah mé práce. Proto zde uvedu jenom ty nejhlavnější a nejvýznamnější skupiny svalů 

této oblasti.  

Za hlavní extenzory kolenního kloubu se považují 4 svaly tvořící společně jeden 

celek, sval m. qudriceps femoris. Jedná se o 3 jednokloubové svaly (m. vastus medialis, 

m. vastus lateralis, m. vastus intermedius) a jeden dvoukloubový (m. rectus femoris). 

Všechny mají společnou šlachu a upínají se na tibii v místě tuberositas tibiae. Musculus 

vastus medialis má oproti zbylým 3 hlavám speciální funkci a vztah k patele.  Lze  jej 

totiž rozdělit na 2 funkční části. Proximální část probíhá téměř vertikálně a upíná 

se na mediální okraj báze čéšky. Distální část probíhá horizontálněji a vytvářejí krátkou 

silnou šlachu. Tato  část  se upíná na proximální polovinu vnitřního okraje čéšky. Její 

funkce je tedy stabilizovat patelu v sulcus femoralis. Zabraňuje její lateralizaci, která je 

často způsobená převahou hlavy m. vastus lateralis. Patela mimo jiné navyšuje účinnost 

extenzorů, nacházíli se koleno ve flekčním postavení (extenzí kolene se pohybuje 

proximálně).  

Mezi hlavní flexory se řadí m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a m. semimebranosus. Společně tvoří skupinu tzv. hamstrings a všechny se vyznačují 

výraznou tendencí ke zkrácení. Většina flexorů je současně vnitřními rotátory. 

Výjimkou je m. biceps femoris, který je zevním rotátorem a m. gastrocnemius, 

jehož funkce je spíše posturální.  
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Rotátory můžeme rozdělit na dvě skupiny. Mezi vnitřní  rotátory  patří 

m. sartorius a m. gracilis, oba se do jisté míry účastní i flexe. Dalšími svaly této skupiny 

jsou m. semitendinosus a m. semimembranosus. Druhou skupinou  jsou zevní  rotátory, 

kam se řadí m. biceps femoris a m. tensor fasciae latae. Speciálním svalem této skupiny 

je  m. popliteus. Jeho průběh je komplikovanější. Jeho funkcí je tzv. iniciační rotace 

potřebná pro odemknutí kolenního kloubu z plné extenze  (Véle, 2006; Bartoníček, 

2004; Kolář, 2009). 

2.3.3 Svalové řetězce ovlivňující kolenní kloub 
Ve výkladu svalových řetězců se různí autoři liší. Pro lepší zpracování tématu 

tedy vycházím ze dvou zdrojů, Véle (2006) a Myers (2009). V případě dlouhých řetězců 

a  z důvodu jejich složitosti budou  uvedeny  pouze  nejvýraznější body (svaly), 

které do daného řetězce zapadají.  

Svalový řetězec je tvořen vzájemnou vazbou svalů nebo svalových smyček 

propojených mezi sebou fasciálními, šlachovými a kostními strukturami. Funkce celého 

řetězce je programově řízena z CNS. Například rotace femuru se v poloze  ve  stoje 

přenáší až na akrální části, tedy ovlivňuje postavení nohy a naopak. Řetězce mohou být 

krátké, například mezi pánví a femurem, který ovlivňuje postavení sakroiliackého 

kloubu. Nebo dlouhé, spojující dolní končetinu s hrudníkem  pomocí provázanosti 

šikmých břišních svalů homomaletrální a kontralaterální strany (Véle, 2006). 

Podle Myerse (2009) existuje na zadní straně těla tzv.  povrchová zadní linie 

a na přední straně povrchová přední linie. Zadní vede od hlavy, přes erektory páteře, 

hamstringy až po plantární fascii stejnostranné nohy. Přední linie vede od přední strany 

krku,  přes sternální fascii,  přímý břišní sval a patelární šlachu, až po extenzory prstů 

stejnostranné nohy. Tyto dva řetězce působí jakýmsi způsobem proti sobě a navzájem 

se vyrovnávají.  

Kolenní kloub může být ovlivněn i z laterální strany. Zde vede laterální linie, 

která začíná svalem sternocleidomastoideus. Pokračuje přes boční břišní svaly, 

iliotibiální trakt,  k peroneálním svalům, tedy až ke stejnostranné noze. Další je 

tzv. spirální linie, která spojuje  hlavu  (zadní části  m.  splenius  cervicis  et  capitis) 

a stejnostrannou,  ale i druhostrannou dolní končetinu. Této provázanosti je docíleno 

pomocí vlivu, který na sebe mají boční břišní svaly obou  stran.  Zároveň dochází 
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k funkčnímu spojení mezi erektory páteře a pánví. Pomocí pánve je pak ovlivňována, 

přes hamstringy a svaly bérce, homolaterální i kontralaterální dolní končetina.  

Posledním řetězcem, který si uvedeme, je hluboká přední linie. Jedná 

se o funkční provázanost vedoucí od nadjazylkových svalů, přes hluboké svaly krku 

a erektory páteře  k pánvi. Od pánve řetězec pokračuje přes adduktory stehna, svaly 

bérce až po flexory palce. Opět se jedná o oboustrannou provázanost vlivem  pánve 

na obě dolní končetiny (Myers, 2009). 

2.4 Osteoartróza 
2.4.1 Osteoatróza a související zánětlivé procesy 

Osteoartróza (OA)  je nejčastějším kloubním onemocnění, s výskytem 1215 %. 

Jako ostatní degenerativní onemocnění kloubu, i OA primárně postihuje kloubní 

chrupavku, poté subchondrální kost a závěrem i všechny okolní měkké tkáně. 

Někdy se pro toto onemocnění používá název osteoartritida, což naznačuje, že se jedná 

nejen o proces degenerativní, ale i zánětlivý (Kolář, 2009; Mora et al. 2018). 

Role zánětu zde není dosud zcela známá. Není totiž jasné, zda zánětlivá reakce 

funguje jako spouštěč pro OA nebo naopak zánět je pouze sekundárním projevem OA. 

Ve většině případů se však jedná o zánět chronický, nepříliš intenzivní, a hlavně dlouho 

trvající. Synovialitida (zánět kloubní výstelky) je běžným nálezem s OA a zahrnuje řadu 

vrozených imunitních mechanismů. Může být přítomna v časných stádiích onemocnění, 

častější je však u pokročilejších stadií a obvykle souvisí i se závažností onemocnění. 

Bylo zjištěno, že během OA se mění i složení synoviální tekutiny. Ta obsahuje více 

zánětlivých mediátorů včetně plazmatických proteinů, prostaglandinů, cytokinů, růstový 

faktorů, oxid dusnatý a složky komplementu. Tyto složky ještě urychlují degenerativní 

procesy v kloubu, což má za následek rozpad chrupavky, nastávající po destrukci 

kloubního kolagenu (Cho 2014; Mora et al., 2018). 

2.4.2 Rizikové faktory vzniku osteoartrózy 
Přepokládalo se, že osteoartróza je výhradně degenerativní onemocnění 

chrupavky. Podle některých autorů (Mora et al., 2018) se jedná spíše o multifaktoriální 

onemocnění zahrnující více příčinných faktorů  jako je trauma, mechanické síly, zánět, 

biochemické reakce, ale i metabolické poruchy (Kolář, 2009; Mora et al., 2018). 

Obecně se degenerativní změny objevují spíše v kloubech, které byly 

imobilizovány v nepřirozených  polohách. Dále bylo prokázáno, že uměle vyvolaná 
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komprese kloubních chrupavek vede již v krátké době k jejich degeneraci. Zároveň je 

zde typické, jako u všech degenerativních onemocnění kloubů, že se zpravidla jedná 

o chronické přetížení kloubů.  Osteoartróza se tedy obecně dostavuje u lidí nosících 

těžká břemena nebo těch, kterým se rychle navýšila tělesná váha. Jedna z teorií je, 

že komprese kloubu je riziková z důvodu změny výživy chrupavky a množství látek, 

jež jsou do ní dopravovány.  

Obezita  je  tedy  jedním ze známých rizikových faktorů tohoto onemocnění. 

Frekvence OA je také nižší u mladších lidí a s přibývajícím věkem se navyšuje. 

Další faktory jsou mechanické (rozdílná délka končetin), zánětlivé (různá onemocnění 

jako například revmatická artritida), traumatické (poranění kloubů, vazů, přilehlých 

struktur), metabolické a endokrinní (různá onemocnění jako dna, cukrovka a jiné). 

I genetika a pohlaví zde hrají svou roli. Z pozorování vyplývá, že osteoartróza se týká 

ve větších počtech žen, převážně žen po menopauze. Je zde totiž spojitost mezi úbytkem 

ženského hormonu estrogenu a zvýšeného rizika osteoartrózy  (Sinusas,  2012;  Yadav 

a Sindhu, 2016; Mora et al., 2018). 

2.4.3 Etiologie a patogeneze 
Samotný proces osteoartrózy se popisuje jako spojení degenerativních 

a proliferativních změn, které bývají považovány za přirozený proces stárnutí kloubů. 

Degenerativní změny se objevují nejčastěji v centrálních partiích kloubních chrupavek. 

Proliferativní změny se oproti tomu vyskytují hlavně při obvodu kloubní chrupavky, 

dále v přechodné  zóně synoviální membrány a při úponech šlach a ligament. Zóna 

synoviální membrány je lépe cévně zásobená. Z tohoto důvodu oblast chrupavky 

přiléhající k ní při obvodu lépe proliferuje (roste). Následkem toho zde vznikají kostěné 

výrůstky, osteofyty, jež často omezují pohyby v kloubu. Změny se však mohou 

vyskytnout i u mladých jedinců. Častěji v případech, kde byly klouby přetěžovány 

nebo zatěžovány v nesprávném směru, např. po zhojení zlomené kosti v nesprávném 

postavení (Čihák, 2001; Yadav a Sindhu, 2016; Mora et al., 2018). 

Z etiologického hlediska můžeme osteoartrózu rozdělit na primární 

a sekundární.  

Primární, idiopatická, OA je chronická degenerativní porucha související 

se stárnutím. Není to však pravidlem, protože jsou i případy, kdy lidé po dosáhnutí 

devadesáti let nejeví žádné klinické ani funkční příznaky onemocnění. Základem jejího 
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vzniku  je dysregulace metabolismu kloubní chrupavky. Z patofyziologického hlediska 

zahrnuje primární OA kombinaci mechanických, buněčných a biochemických procesů. 

Interakce těchto procesů vede ke změnám ve složení a mechanických vlastnostech 

kloubní chrupavky. 

U sekundární OA jsou známy specifičtější příčiny vzniku. Tento typ OA je 

sice způsoben jinými faktory, ale výsledná patologie je stejná jako u primární OA. 

Obecně se příčiny vzniku sekundární OA rozdělují na anatomické, traumatické, 

metabolické a zánětlivé (Kolář, 2009; Yadav a Sindhu, 2016; Zhang a Jordan, 2010). 

Patogeneze OA není dostatečně objasněna. Předpokládá se, že zahrnuje 

komplexní souhru mezi mechanickými, biochemickými, buněčnými, genetickými 

a imunologickými jevy. Dochází tedy k řadě patologických procesů počínaje narušením, 

později až destrukcí kloubní chrupavky. Dále následuje remodelace v subchondrální 

kosti. Typická je také tvorba osteofytů nebo pseudocyst v kostní dření, 

právě pod subchondrální kostí (Kolář, 2009; Mora et al., 2018; Kohn et al. 2016). 

2.4.4 Gonartróza 
Kolenní kloub je největším sinoviálním kloubem v lidském těle. Vzhledem 

k časté námaze a stresu vyvíjeného na tento kloub, bývá nezřídka místem bolestivých 

a patologických stavů. Z důvodu nedostatku vaskulatury a inervace chrupavka nebývá 

sama o sobě schopná, přinejmenším v raných stadiích onemocnění, vyvolat zánět 

nebo bolest. Zdrojem bolesti jsou proto hlavně nechrupavkové složky kloubu jako je 

kloubní pouzdro, synoviální membrána, subchondrální kost, vazy a periartikulární svaly 

(Mora et al., 2018). 

Gonartróza se nejčastěji vykytuje jako sekundární OA, unilaterálně u mladších 

mužů v důsledku traumatu. Bilaterální gonartróza bývá častější u žen vyššího věku 

trpící nadváhou. V případech, kde vznikají tzv. genua vara (vybočená kolena) jsou 

častější nálezy kloubních deformit. Typickými příznaky osteoartrózy  lokalizované 

v koleni jsou bolesti při chůzi ze schodů, později klidové bolesti (Kolář, 2009). 



     
 

23 
 

 

Obrázek č. 2: Příznaky gonartrózy (Sinusas, 2012) 

Radiologické snímky kolenního kloubu z (A) anteroposteriorního a (B) laterálního pohledu. Na snímcích 

jsou zřetelné příznaky gonartrózy: (1) zúžení kloubního prostoru a (2) vznik osteofytů  

 

2.4.5 Diagnostika a klasifikace 

Klinický nález  

Nejběžnějším příznakem osteoartrózy je bolest kloubů, která také přivádí 

pacienta  k lékaři. V prvotní fázi je bolest způsobována zánětlivými procesy v kloubu 

a synovialitidou.  V pozdějších fázích k příčinám bolesti přibývá defigurace kloubu 

a s tím související omezení jeho funkce. Příznaky nemoci dělíme na subjektivní 

a objektivní.  

Mezi subjektivní se řadí bolest způsobována zvýšeným nitrokloubním tlakem, 

synovialitidou, odchlípením periostu kosti. Dále k bolesti přispívá zvýšené napětí svalů 

a šlach, kloubního pouzdra nebo svalový hypertonus. Bolest má tendenci se zhoršovat 

s aktivitou, zejména po určitém období klidu, mluvíme tak o tzv. námahové bolesti. 

V pokročilejších stádiích se však může vyskytovat i bolest klidová. OA může dále 

působit ranní ztuhlost, která však obvykle netrvá déle než 30 minut. Pacienty také trápí 

pocit zablokování kloubu spojovaný s nestabilitou segmentu. Všechny tyto příznaky 

vedou ke ztrátě funkce v kloubu, přičemž pacienta omezují v aktivitách každodenního 

života.  

Jako objektivní příznaky označujeme řadu nálezů shledaných při objektivním 

vyšetření kloubu. Patří mezi ně zhrubění kloubní kresby, drásoty, otoky měkkých tkání, 
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deformity, omezení pasivních pohybů a poruchy pohybových stereotypů. 

V pokročilejších stádiích jsou typické nálezy výpotku v oblasti kloubního pouzdra. 

Mezi nejčastěji postižené oblasti patří drobné klouby prstů, kolena, kyčle a páteř. 

Onemocnění však může postihnout téměř jakýkoliv kloub v těle a často se vyskytuje 

druhostranně asymetricky (Kolář, 2009; Sinusas, 2012; Kohn et al., 2016). 

Radiologický nález 

Při diagnostice hraje zásadní roli vyšetření pomocí zobrazovacích metod. 

V případě OA postačí prostá rentgenografie, která zároveň pomáhá vyloučit další rizika. 

Ostatní zobrazovací metody jako jsou počítačová tomografie nebo magnetická 

rezonance jsou potřebné jen zřídka. Jedná se o případy, kdy má lékař silné podezření 

na další přidružené komplikace. V případě kolenního kloubu se může jednat například 

o poranění menisku.  

Při diagnostice a následné indikaci k léčbě se nelze řídit pouze 

rentgenologickým nálezem. Je poměrně časté, že se tento nález často neshoduje 

se skutečnou mírou obtíží pacienta.  Proto  je  nezbytné, aby docházelo k nepřetržitému 

přehodnocování výsledků a komplexnímu vyšetření  (Kohn  et  al.,  2016;  Hart 

and Spector 1995). 

První pokusy o vytvoření rentgenologického klasifikačního schématu pro OA 

popsali  Kellgren  a  Lawrence  (KL)  v  roce  1957.  Popsali  5 základních a typických 

rentgenologických nálezů u osteoartrózy.  

Atvorba osteofytů na okraji kloubu, v případě kolenního kloubu se jedná 

o tvorbu osteofytů na tibiálních trnech 

Bperiartikulární osifikace typická zvláště v oblasti drobných kloubů, 

proximálních interfalangeálních kloubů 

Czúžení kloubní chrupavky, skleróza subchondrální kosti 

Dtvorba malých pseudocyst v oblastech se sklerotickými změnami, často 

v oblastech subchondrální kosti  

Ezměny tvaru kostních konců, typické pro oblast stehenní kosti 

Tyto nálezy Kellgren a Lawrence porovnali a vytvořili pětičíselné odstupňované 

schéma sloužící k jednoduššímu zařazení úrovně postižení v kloubu: 0.  nepřítomnost 
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rentgenologického nálezu; 1. kloubní štěrbina bez nálezu, možná drobná subchondrální 

skleróza a tvorba drobných osteofytů;  2.  nezúžený nebo pouze minimálně zúžený 

kloubní prostor, nález osteofytů na okrajích kostí; 3. zřetelné zúžení kloubního prostoru, 

výrazné osteofyty a tvorba pseudocyst, hlavně v oblasti subchondrální kosti, 4. značně 

narušený kloubního prostoru, v některých případech až jeho úplné vymizení, výrazný 

výskyt velkých osteofytů, zřetelné kostní deformity a možná kostní nekróza (Hart 

and Spector 1995; Kellgren a Lawrence, 1957). 

 

 

Obrázek č. 3: Radiologické hodnocení osteoartrózy kolenního kloubu dle Kellgrena a Lawrence (Kohn 
et al., 2016) 

 

2.4.6 Léčba 
Osteoartróza (popřípadě gonartróza) je progresivní a degenerativní onemocnění 

s nepravděpodobnou regresí a obnovou poškozených struktur. Léčba osteoartrózy 

kolene je multimodální a měla by zohledňovat všechny proměnné zahrnuté ve vstupním 

vyšetření pacienta. Současné způsoby léčby jsou zaměřeny spíše na kontrolu příznaků. 

Pacienti by měli být poučeni o zvýšené pozornosti při ochraně kloubů, prevenci úrazů. 
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Důležitou roli hraje proaktivní přístup zachovávající zvládání běžných činností, zvláště 

během sebeobsluhy (Sharma, 2021; Mora et al., 2018). 

Léčbu můžeme rozdělit na:  farmakologickou,  nefarmakologickou 

(konzervativní) a chirurgickou. Obecně by terapie měla začít od nejméně intenzivních 

metod,  postupně k více intenzivním a invazivnějším. Všichni pacienti s OA by měli 

v ideálním případě nejprve podstoupit konzervativní a farmakologickou léčbu. 

Chirurgická léčba by měla být vyhrazena až pro pacienty, kde tyto metody nezabírají 

a bolesti, omezení funkce přetrvává (Sinusas, 2012; Sharma, 2021). 

Konzervativní léčba  

V posledních letech došlo k posunu od farmakologické léčby, která byla 

považována za primární, k nefarmakologické, konzervativní terapii. Ta má  totiž oproti 

farmakoterapii řadu výhod jako jsou dlouhodobé zmírnění příznaků a zpomalení 

nebo zabránění funkčního poklesu. Pacienti by proto měli být poučeni o důležitosti 

udržení pozitivního vztahu k pohybu, který může zahrnovat i adekvátně zvolené 

cvičení. Neaktivita a vyhýbání se jakékoliv námaze je škodlivé. Absence mechanické 

stimulace vyvolává rychlejší degeneraci kloubní chrupavky, zhoršenou mechaniku 

a funkci kloubu. Naopak fyzické aktivity mírné intenzity jsou spojovány se snížením 

rizika těžkého  stupně gonartrózy,  cvičení má ochranný účinek proti degradaci 

chrupavky. Fyziologická, mechanická stimulace kloubní chrupavky generuje 

biochemické signály, které zvyšují anabolickou aktivitu chondrocytů. 

Pacienti  s osteoartrózou v kolenním kloubu trpí často oslabením a atrofií 

m. quadriceps femoris. Silové cvičení je v této oblasti spojeno se zvětšením objemu 

svalových vláken a navýšením síly. Mezi další výhody silového tréninku patří zlepšení 

kostní minerální hustoty, snížené riziko pádu, zvýšená rychlost  a jistota chůze, lepší 

rovnováha a zvýšená schopnost chůze po schodech. Přes všechny tyto výhody cvičení je 

nutno brát zřetel na jeho intenzitu. Přetížení segmentu vede naopak k nepříznivým 

účinkům způsobené mechanickým opotřebením kloubu. Cvičební plán by měl 

proto zahrnovat postupné zatěžování, specifičnost a respektovat schopnosti pacienta. 

Neměl by zahrnovat nárazové aktivity. Pro navýšení pozitivních účinků je vždy snaha 

o dlouhodobé dodržování terapie. Ta se obvykle zaměřuje přímo na svaly participující 

na kolenním kloubu. Výzkum však prokázal, že zahrnutí posilování svalů v oblasti kyčlí 

a pánve také přináší řadu pozitivních výsledků.  
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Lehká a střední fyzická zátěž přináší kromě mechanických a funkčních benefitů 

také snížené riziko cukrovky a kardiovaskulárních nemocí, zlepšení psychického stavu 

pacienta a navýšení jeho samostatnosti. Nemalým přínosem cvičení je jeho regulace 

tělesné hmotnosti. Jak již bylo řečeno, obezita může být jedním z činitelů vzniku 

OA a samotná tuková tkáň je zdrojem zánětlivých faktorů. Ukázalo se, že úbytek 

pouhého 1% tělesné hmotnosti má významnou souvislost s pomalejší ztrátou objemu 

tibiální chrupavky a zlepšuje průběh onemocnění (Sharma, 2021; Mora et al., 2018). 

Pohybová terapie ve vodě poskytuje alternativu pacientům, kteří váhají zahájit 

běžné cvičební metody. Vzhledem k menšímu tlaku vyvíjenému na zapojené klouby, je 

pacienty lépe snášena. Někteří lékaři tuto terapii používají jako nástroj k vybudování 

sebevědomí pacienta a zároveň docílení ztráty strachu z pohybu  (Sharma, 2021; Mora 

et al., 2018). 

K navýšení efektivity terapie je doporučováno užívat doplňky stravy, určené 

k obnovení kloubní chrupavky. Mezi nejčastější z nich patří glukosamin a chondroitin. 

Příznivých výsledků u pacientů se středně těžkou až těžkou osteoartrózou bylo 

dosaženo, pouze v případě kombinace glukosaminu a chondroitinu zároveň. 

Chondroitin podávaný samostatně nevykazoval žádné pozitivní účinky (Sinusas, 2012). 

Důležitou roli v rámci konzervativní terapie hraje nácvik stability, 

propriocepce a neuromuskulární trénink. Bylo prokázáno, že většina (více než 60 %) 

pacientů uvádí nestabilitu postiženého kolene, spojovanou s bolestí a omezením jeho 

funkce. Kolenní kloub je stabilizován kombinací statických a dynamický činitelů. 

Zhoršením síly a propriocepce  v segmentu může vést k narušením rovnováhy 

mezi nimi. Neuromuskulární trénink je tedy doporučován. Stabilizace kolena může být 

prospěšná oproti standardnímu cvičení (silový/funkční trénink), u pacientů 

s dostatečnou svalovou silou. Naopak v případech, kde se pacient potýká 

se svalovou atrofií nebo prostou svalovou slabostí, je vhodnější zvolit trénink nejprve 

na obnovu svalové síly. Výzkumy prokázaly, že kombinace posilování dolních končetin 

a proprioceptivního tréninku u lidí s OA kolene přinesla lepší výsledky než samotné 

posilování. Kombinace silového, stabilizačního, proprioceptivního a neuromuskulárního 

tréninku se tedy doporučuje a vede ke zlepšování funkčních dovedností u pacientů 

s gonartrózou (McKay et al., 2019). 
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Manuální terapie (MT)  může být dalším pomocným nástrojem 

při konzervativní léčbě OA. Pomocí ní může terapeut/lékař snížit dysfunkci měkkých 

tkání a kloubů, navýšit rozsah pohybu, modulovat bolest, snížit zánět, měnit svalový 

tonus a zlepšit cirkulaci v segmentu. V konečném důsledku to vede ke zlepšení funkce 

a pohybu v kloubu. Podle výzkumu MT v léčbě gonartrózy vykazuje významné zlepšení 

s ohledem na bolest, ztuhlost a funkční schopnosti. Mechanismy MT mohou zlepšit 

regeneraci, stabilitu a funkci tkání (McKay et al., 2019). 

Akupunktura a využití suché jehly (SJ)  jsou způsoby léčby, které se často 

používají při léčbě bolestivých stavů kosterního svalstva. Klinické studie ukázaly, 

že akupunktura, užitá jako doplňková terapie u pacientů s gonartrózou, přináší výsledky 

v podobě zlepšení skóre bolesti a funkce kolene. Nebyl však zaznamenán  rozdíl 

mezi skutečnými a falešnými jehlami (placebo).  

Využití suché jehly přineslo při léčbě OA kolene podobné výsledky. Terapie 

suchou jehlou ve spojení s cvičením nebyla účinnější než při využití samotného placeba. 

V mechanismu účinku akupunktury a SJ při léčbě gonartrózy chybí jasné důkazy. 

Přesto se však očekávají pozitivní výsledky. Mezi ně patří změna citlivosti postiženého 

místa, zlepšení motorické a autonomní funkce. Z toho vyplývá, že využití akupunktury 

a suché jehly jako doplňkovou terapii při léčbě OA kolene je skutečným přínosem 

(McKay et al., 2019). 

Kineziotaping  (KT)  se používá k místnímu navýšení cirkulace, zvýšení 

aferentní stimulace, snížení bolesti, snížení otoku. Při správném použití pomáhá 

při svalové inhibici. Bylo prokázáno, že užití KT vede ke krátkodobým benefitům 

jako jsou zlepšení chůze, snížení bolesti a navýšení rozsahu pohybu. Placebo 

zde nepřineslo pozitivní účinky v takové míře. Přesto však přínos KT v léčbě 

OA v oblasti kolene zůstává neprokázaný.  

Kolenní ortéza se ukázala jako účinný nástroj pro léčbu pacientů s gonartrózou. 

Pomocí ní dochází ke snížení zatížení kloubu, což vede ke zmírnění bolesti, možnosti 

lepší aktivace svalů a dosažení proprioceptivních změn. KT a ortézování tedy mohou 

být prospěšným doplňkem terapie, zejména v akutní fázi nemoci. Obě tyto metody 

dokážou krátkodobě snížit bolest, pomoct při aktivaci svalů a navýšení funkčnosti 

kloubu (McKay et al., 2019). 
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Farmakologická léčba 

Drtivou většinou pacientů s OA jsou lidé pokročilejšího věku. To znamená, 

že v mnohých případech můžeme počítat s řadou komorbidit. Zvláštní pozornost 

by tedy měla být věnována možným vedlejším účinkům systémových léků. 

Ty totiž nepůsobí lokálně, ale naopak v celém organismu a mohly by být v kombinaci 

s různými komorbiditami rizikové. 

Základním lékem při léčbě osteoartrózy je acetaminofen  neboli  paracetamol. 

Působí protizánětlivě a mnohdy má srovnatelné účinky s nesteroidními antirevmatiky 

(NSA).  Navíc jeho užívání nepůsobí v takové míře gastrointestinální vedlejší účinky 

jako NSA. Při léčbě lehkého stupně OA však podle některých autorů neprokazuje větší 

účinky než placebo.  Naopak při léčbě středního a těžkého stupně OA se jeho účinky 

osvědčily. Pacienti by měli být instruováni k dávkování 650 až 1000 miligramů 

acetaminofenu, až čtyřikrát denně ke zmírnění příznaků nemoci. Nedoporučuje 

se překročit dávku více než 4000 mg denně z rizika jaterní toxicity.  

V případě, že terapie pomocí paracetamolu nedokáže kontrolovat příznaky, 

přechází se na léčbu pomocí NSA. Obecně jsou nesteroidní antirevmatika účinnější. 

Přesto se kvůli jejich gastrointestinálním, renálním, srdečním a hematologickým 

účinkům nedoporučují k dlouhodobému užívání. Další možnou volbou  jsou  opioidy. 

Ty se indikují většinou jako krajní možnost, v případě, že pacient nereaguje na léčbu 

pomocí acetaminofenu nebo NSA. Opioidy jsou rizikové z důvodu vzniku závislosti, 

proto by nejprve měly být předepisovány v malých dávkách a pečlivě sledován průběh 

léčby. U starších pacientů navíc mohou vyvolávat vedlejší účinky jako chronickou 

zácpu a zvýšené riziko pádu.   

Další možností léčby jsou intraartikulární  (IA)  injekce. Většinou se jedná 

o injekce naplněné kyselinou hyaluronovou nebo kortikosteroidy. Terapie s  použitím 

kortikosteroidů přináší okamžitou krátkodobou úlevu trvající obvykle  čtyři až osm 

týdnů. Často se indikují kortikosteroidy a lokální anestetikum,  jako  je  lidokain. 

Výhodou této lokální léčby je, že nepřináší tolik vedlejších účinků, jako systémová 

léčiva, proto se jedná o vhodnou doplňkovou terapii. Podle studií jsou navíc IA injekce 

obecně účinnější než NSA. Přestože jsou  kortikosteroidy  formou injekcí užívány 

lokálně, je potřeba  zohlednit  jejich imunosupresivní vedlejší účinky  (Sharma,  2021; 

Mora et al., 2018; Sinusas, 2012). 
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Chirurgická léčba 

Chirurgický zákrok by měl být poslední možností a měl by být vyhrazen 

pro pacienty, kteří nereagovali na jiné způsoby léčby. Častou indikací k operaci  je 

neustupující bolest a invalidita navzdory konzervativní léčbě. Nejúčinnějším 

chirurgickým zákrokem je celková náhrada kloubu tzv. totální endoprotéza (TEP). 

Ve většině případů se jedná o výměnu kyčelního, kolenního nebo ramenního kloubu. 

Přínosem tohoto zákroku je výrazné snížení bolesti při léčbě OA,  navrácení funkce 

kloubu a výrazná spokojenost většiny pacientů. Životnost TEP se odhaduje na zhruba 

15 až 20 let po implantaci (Cho, 2014). 

 2.5 Totální endoprotéza kolene 
2.5.1 TEP obecně a její indikace k operaci 

Operativní implantace totální endoprotézy kolenního kloubu se ve zdravotnictví 

provádí více než 40 let. Úspěch tohoto zákroku je založen na zlepšení kvality životy, 

snížení bolesti,  a hlavně zlepšení dlouhodobé funkce. Více než 95 % všech náhrad 

kolenního kloubu se provádí z důvodu osteoartrózy. Pacienti  indikováni k totální 

endoprotéze  většinou mají silné příznaky, velké bolesti a nereagují na neoperativní 

způsoby léčby (Price et al., 2018). 

Stárnutí společnosti vede ke zvýšení prevalence OA a častější implantaci TEP 

v její konečné fázi. Průměrný věk lidí podstupujících náhradu kolenního kloubu je 

přibližně 65 let. Roste i počet operací artroplastiky kolenního kloubu u mladších 

pacientů. U 8085 % pacientů lze tento chirurgický zákrok považovat za úspěšný, 

protože vede ke snížení bolesti, omezení funkce a zvýšení kvality pacientova života 

(Price et al., 2018; Choi and Ra, 2016). 

Indikace k operaci by měla vždy zohledňovat fyzický stav a věk pacienta, stav 

postiženého kolenního kloubu. Ve spojitosti s věkem je nutné brát ohled i na životnost 

implantátu. Pokud se jedná o mladého aktivního pacienta, bude v budoucnosti vyšší 

pravděpodobnost nutnosti reoperace implantátu.  Ta nemá tak dobrou prognózu 

jako prvotní implantace TEP a je technicky obtížnější. Je tedy žádoucí, aby se pacienti 

bez reoperace obešli co nejdéle (Cho, 2014). 

Vždy je potřeba zvážit obtíže pacienta, ale také jeho nároky. Mezi základní 

stavební kameny indikace jsou tedy anamnéza, subjektivní potíže pacienta, objektivní 

vyšetření, rentgenový nález a celkový postoj nemocného k operativnímu výkonu. 



     
 

31 
 

V případě výrazných odchylek  v osách kloubu, je nutné vzít v potaz možnost horšího 

průběhu výkonu. Dále je nutné zohlednit veškeré rizikové faktory. Příkladem může být 

i samotná nadváha. Ta nejen, že působí rychlejší opotřebení vpraveného implantátu, 

ale také ztěžuje operativní přístup ke kloubu a následně celý průběh operace. Indikační 

kritéria by se tedy dala shrnout do 3 kritérií, která platí v zásadě pro všechny typy 

kloubních náhrad. Patří mezi ně: RTG snímky jasných degenerativních procesů kloubu, 

trvalá bolestivost středního až velkého rozsahu, která nelze tlumit konzervativní léčbou 

a zřetelné funkční omezení vedoucí ke snížení pacientova života (Dungl, 2014). 

 

Obrázek č. 4: RTG snímek totální endoprotézy kolenního kloubu z anteroposteriorního a laterálního 

pohledu 

Pozn.: snímky byly poskytnuty zdravotním personálem CLPA ke studijním účelům, se souhlasem 
pacienta M.N. 

 

2.5.2 Příprava k operaci  
Z hlediska vyšetření lze rozdělit prohlídky na dvě skupiny. Jedná se o obecnou 

rutinní prohlídku a prohlídku samotného kolenního kloubu. Do rutinní prohlídky patří, 

kromě základního vyšetření,  také zápis o prodělaných nemocích a rizikové faktory, 

které by mohly ovlivnit průběh operace (Cho, 2014). 
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Obecně se dá předoperační příprava chirurgického pacienta rozdělit 

na dlouhodobou, středně dobou, krátkodobou a bezprostřední.  

Dlouhodobá předoperační příprava (více než měsíc před výkonem) by měla 

nutně zahrnovat informovanost nemocného o plánovaném výkonu  a přimět ho 

ke spolupráci. Do dlouhodobé přípravy  může patřit i redukce hmotnosti, zvláštně 

v těchto případech, kdy se jedná o výměnu nosných kloubů, jakou je TEP kolenního 

kloubu.  

Střednědobá  příprava  (13 týdny před výkonem) zahrnuje mimo jiné péči 

o výživu a nutriční kondici nemocného. Je důležité vyvarovat se kumulovanému 

energetickému deficitu. Pozornost na speciálním oddělení se věnuje léčbě respiračních 

a močových infekcí, optimalizaci arteriální hypertenze, popřípadě CHOPN (chronické 

obstrukční nemoci). Pokud je to možné, preferuje se příprava autotransfuzí. 

Do krátkodobé přípravy (do 1 týdne před výkonem) zapadá například vysazení 

antiagregans (pouze v indikovaných případech). U diabetiků II. typu se jedná o převod 

na krátkodobě působící inzulín, kvůli riziku komplikací při užívání perorálních 

antidiabetik. Diabetes  I.  typu naopak vyžaduje stálou bazální inzulinoterapii a nutriční 

podporu. Pokud se pacient nachází v dialyzačním programu, vždy je snaha, aby byl 

tento program proveden v období před operací. Zpravidla je nutnost neustále revidovat 

aktuální medikaci. Vždy je potřeba brát v potaz vedlejší účinky léků, různé interakce 

mezi nimi a jejich nežádoucí účinky (v případě insuficience jater nepodávat 

paracetamol). 

Do bezprostřední předoperační přípravy (do 12 hodin před výkonem) patří 

standardní  anesteziologické vyšetření a verifikace dokumentací. Kromě upravené 

dlouhodobé medikace se pacientovi podá premedikace  obvykle  v podobě analgetik 

a antihistaminik. Dále se v ideálním případě pacient osprchuje a připraví se kůže 

operačního pole (oholení). Před operací se také dbá na dostatečnou hydrataci, korekci 

vnitřního prostředí  a  minerálů v těle. Aplikují se základní opatření jako prevence 

tromboembolické nemoci, například bandážování. Od podání premedikace se pacientovi 

zajistí klid na lůžku. Následně zdravotní sestra zajistí bezpečnost pacienta, až do doby, 

kdy je převezen na sál (Blažek, 2012). 
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2.5.3 Typy implantátů  
Moderní éra endoprotetiky  kolenního kloubu se  odstartovala  rokem  1970, 

kdy byl představen prototyp současných endoprotéz. Jedná se o náhradu kolenního 

kloubu složenou ze tří komponentů: femorální, tibiální a patelární náhrady 

s polyetylenovými artikulačními plochami. Tyto komponenty jsou ke kostem fixovány 

cementem.  Téměř u všech typů endoprotéz se během chirurgického zákroku resekuje 

přední zkřížený vaz.  

Typy endoprotéz kolenního kloubu můžeme rozdělit podle:  

A) stupně vnitřní stabilityjedná se o způsob dělení respektující míru shody tvarů 

kloubních ploch, tedy jejich kongruenci. Patří sem TEP kolenního kloubu s minimální 

vnitřní stabilitou, kdy je tibiální komponenta velmi zploštělá a nepříliš kopíruje plochu 

komponenty femorální. Dále TEP s nízkou vnitřní stabilitou, u kterých je nutné, 

aby byla zachována funkce zadního zkříženého vazu. Předposledním typem jsou 

implantáty s vyšším stupněm stability, kde je velká shoda kongruence femorální 

a tibiální plochy. Poslední jsou TEP s nejvyšším typem vnitřní stability, které umožnují 

pouze pohyb do flexe.  

B) rozsahu kloubní náhradysem patří totální endoprotézy a unikompartmální 

náhrady. Hlavní výhodou těchto unikompartmálních implantátů je zachování jedné 

poloviny  kloubu.  Jedná se tedy o menší chirurgický zákrok  a  menší zásah 

do biomechaniky kloubu, takže je zde větší šance na zachování  jeho  funkce. 

Také rehabilitace probíhá většinou lépe a reimplantace není tak komplikovaná, 

jako u celkové náhrady kloubu.  

C) pohyblivosti tibiálního artikulačního plataprvní implantáty byly navrženy 

tak, že jejich plato bylo úplně nepohyblivé. Snaha o zlepšení biomechaniky kloubu dala 

vzniknout rotačnímu platu. Nejnovější modifikací jsou implantáty, které obsahují plato 

nasazené na čep tibiální komponenty, což umožňuje zároveň rotační pohyb i předozadní 

posun plata. 

D)  z hlediska typu kostní fixacejedná se o implantáty cementované 

a necementované. V drtivé většině se v praxi  kloubní náhrady fixované cementem, 

který obsahuje přídavek antibiotik.  

Z hlediska materiálu existují také různé modifikace totálních endoprotéz. 

Výrobci je nabízejí za účelem snížení tření kloubních ploch a zvýšení životnosti 
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implantátu. Jedná se například o povrchovou úpravu femorální komponenty povlakem 

oxinia  nebo  nitridem  titanu.  Existuje  i  celokeramická  modifikace  kloubní náhrady. 

Indikací  těchto modifikací může být například prokázaná alergická reakce, 

kterou mohou klasické implantáty vyvolat (Dungl, 2014). 

2.5.4 Vybrané chirurgické přístupy 
Kožní incize je obvykle prováděna vepředu (přímo ve střední části kloubu), 

rovně a podélně. Musí mít dostatečný rozsah, aby nedocházelo ke kožní nekróze. 

Provádí se zpravidla  v pozici flektovaného kolena. Začíná obvykle  612 centimetrů 

proximálně od horní hrany pately, pokračuje přes celou její délky a končí ve středu 

tuberositas tibiae nebo zhruba 6 centimetrů distálně od dolní hrany čéšky. Rozsah kožní 

incize  je určován dle požadavků operatéra. Pokud je zde přítomno více kožních řezů 

z předešlých operací, měl by být použit ten nejvíce laterální řez. Důvodem je prokrvení 

kůže, které bývá zřetelnější z mediální strany (Vaishya et al., 2016; Dungl, 2014). 

Mediální parapatelární přístup  skrz  retinacula  je  historicky považován 

za standardní  přístup. Řez sleduje mediální hranici šlachy m. quadriceps.  Dále je 

provedena  standardní kožní incize,  jak již bylo popsáno. Pokračuje se  proximálně 

s ponecháním asi 34 milimetrů okraje šlachy, který se později využívá k sešití rány. 

Distálně parapatelární přístup pokračuje kolem mediálního okraje čéšky a ligamentum 

patellae.  Subperiostálně se uvolní anteromediální část tibie, včetně pouzdra 

a mediálního kolaterálního vazu. V další části operace se provede everze pately 

neboli vykloubení a převrácení na stranu.  Pokud to není možné, rozšíří se přístup 

proximálněji. Odstraní se osteofyty z oblasti pately a laterálního kondylu femuru. 

Operace pokračuje uvolněním horního mediálního rohu úponu ligamentum patellae, 

vedoucí na tuberositas tibiae. Další fáze zahrnuje odstranění obou menisků a předního 

zkříženého vazu. Poté je již možná subluxace tibiae při pohybu vpřed a do zevní rotace. 

V dalším kroku se při implantaci kloubní náhrady resekují povrchy proximální tibie 

a distálního femuru. Tím se vytvoří prostor pro kolmé vložení tibiální komponenty. 

Důležitým aspektem je nutné dodržení původní výše kloubní linie. Její elevace má 

kromě jiného vliv na zadní zkřížení vaz. K elevaci může docházet například při použití 

příliš malé femorální komponenty.  

Při samotné implantaci komponent se používá anatomická nebo biomechanická 

koncepce. Anatomická koncepce  se  snaží respektovat anatomii původního zdravého 
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kolene, tedy po implantaci náhrady je obnovena původní anatomie kloubu. Naopak 

novější biomechanická koncepce se snaží o co nejjednodušší mechaniku kloubu. 

Dochází při ní k odstranění obou zkřížených vazů. U obou konceptů je nezbytné 

dokonalé vybalancování postranních vazů, bez kterého nemůže kloubní náhrada 

dlouhodobě správně fungovat.  

Výhodou parapatelárního metody  je velmi dobrý přístup ke kloubu a relativně 

snadný a bezpečný průběh. Nevýhodou však bývá narušení mechanismu m. quadriceps 

femoris, což může vést k destabilizaci pately (Dungl, 2014; Vaishya et al., 2016). 

Další možností je tzv. subvastus  neboli „southern“ přístup. Ten je považován 

z hlediska extenzorového aparátu za šetrnější. Výhodou  je, že většina cév zásobující 

oblast čéšky zůstává neporušená. Pacienti vykazují rychlejší návrat funkce v kloubu, 

menší krevní ztráty a  potřebu analgetik v pooperačním období. Za nevýhodu 

se považuje špatná dostupnost pately  a následná  obtížnost  její everze.  Ideální 

předpoklady pro subvastus přístup  splňuje hubený pacient s mobilními měkkými 

tkáněmi. Naopak obezita, předešlé jizvy, závažné deformity se považují za relativní 

kontraindikace.  Tento přístup  je použitelný pro všechny rekonstrukční operace, 

s výjimkou laterální unikompartmentální endoprotézy kloubu  (Dungl,  2014;  Scuderi 

et al., 2004; Vaishya et al., 2016). 

Přístup midvastus  vznikl  jako  kompromis  mezi  standardním  parapatelárním 

a subvastus přístupem. Chirurgická technika zahrnuje řez kůží ve střední linii 

a hlubokou disekci svalu m. vastus medialis. Většina tohoto svalu a celá šlacha 

m. quadriceps femoris však zůstává zachována. Potenciální výhody této techniky  jsou, 

stejně jako u přístupu subvastus, šetrnost k extenzorovému aparátu, rychlejší zotavení 

m. quadriceps femoris a větší stabilita patelofemorální oblasti. Mezi nevýhody, 

oproti parapatelánímu přístupu, patří zhoršená expozice  kloubu.  Ve studii zaměřující 

se na midvastus přístup byly nalezeny přechodné abnormality v elektromyogramu svalu 

m. vastus medialis u 43 % pacientů. Naopak 100 % pacientů léčených standardním 

parapatelárním přístupem mělo elektromyogram bez abnormalit. Tento výsledek může 

být určitým varovným signálem, při využívání midvastus přístupu. K ověření jsou 

však zapotřebí další studie (Sanna et al. 2013; Scuderi et al., 2004; Vaishya et al., 2016). 

Posledním zmíněným chirurgickým přístupem je boční neboli laterální 

parapatelární přístup.  Ten  je  doporučován hlavně u valgózních deformit kolen. 
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Výhodou je dobrá  vizualizace  struktur  a  lepší možnost uzávěru kloubního pouzdra 

na laterální straně, po dokončené korekci deformit (Dungl, 2014). 

Boční přístup se považuje  za technicky náročnější  a používá se  převážně 

v případech, kdy by použití standardního  mediálního přístupu zhoršilo posun pately 

při pohybu. Při užití tohoto přístupu se do kloubu vstupuje  bočním parapatelárním 

řezem, vedoucím od boční hranice m. quadriceps femoris, přes boční okraj pately 

až po vzdálenost zhruba 3 centimetry od tuberositas tibiae, Laterální parapatelární 

přístup lze doporučit v případě valgózních kolen kombinovaných s flekční kontrakturou 

nebo zevní rotací tibiální kosti. Naopak jedinou relativní kontraindikací jsou 

již odoperované varózní deformity kolen (Dungl, 2014; Vaishya et al., 2016). 

2.5.5 Kontraindikace a možné komplikace  
Kontraindikace dělíme na absolutní a relativní. Absolutní kontraindikace 

můžeme dále rozdělit na celkové a lokální. Mezi absolutní celkové kontraindikace TEP 

kolenního kloubu patří například vážná kardiopulmonální onemocnění, těžká forma 

ICHDK, dysfunkce extenzorového aparátu velkého rozsahu nebo nervová onemocnění, 

která by znemožňovala pooperační spolupráci s pacientem. Mezi absolutní lokální 

kontraindikace patří různé kostní nálezy, které by znemožňovaly technické provedení 

operace nebo nepříznivý stav pokožky.  

Relativní kontraindikací aloplastiky kolenního kloubu může být nízký 

nebo naopak příliš vysoký věk pacienta, přítomnost infekčního ložiska (kdekoliv v těle) 

nebo různá onemocnění CNS, která by znemožňovala pooperační péči.  

Po úspěšné operaci by mělo následovat primární zhojení operační rány. Pokud je 

toto hojení zpomaleno nebo jsou přítomny kožní nekrózy, popřípadě přetrvává serózní 

sekrece, vždy se zvyšuje riziko infekce implantátu. Neurovaskulární komplikace nejsou 

u TEP kolene příliš časté. Mezi nejčastější z nich patří,  v případě přítomnosti 

aterosklerózy, akutní arteriální trombóza. Neustálým vývojem designu implantátu a jeho 

komponent se snižuje počet komplikací spojovaných s extenzorovým aparátem. 

Přesto je  však femoropatelární skloubení častou příčinou bolestí, z důvodu přílišného 

napětí laterálního extenzorového aparátu a oslabení převážně v oblasti  m.  vastus 

medialis.  Dalšími komplikacemi mohou být pooperační ztuhlost operovaného kloubu, 

vznik trombu v oblasti hlubokých žil lýtka nebo infekční komplikace (Dungl, 2014). 



     
 

37 
 

2.5.6 Předoperační a pooperační rehabilitace  
Předoperační rehabilitace zahrnuje  jak relaxaci a protahování, tak posilování 

oslabených svalových skupin. Již před operací je možné nacvičovat správný stereotyp 

chůze s dopomocí a aktivní i pasivní hybnost kolenního kloubu. Dechová a kondiční 

příprava pomáhá jako prevence proti tromboembolické nemoci. Předoperační 

rehabilitace má vliv na pooperační průběh rehabilitace  a může tak ovlivnit celkovou 

délku hospitalizace.  

Rehabilitace  v rámci pooperační péče začíná v okamžiku, kdy pacient opouští 

operační sál. Doporučuje se co nejdříve začít  s nácvikem flexe kolenního kloubu 

do 40° a maximální možné extenze. Po odeznění anestezie se provádí aktivní pohyby 

operované končetiny v hlezenním kloubu, izometrické posilování m. quadriceps femoris 

a gluteálních svalů. Již první pooperační den je možná vertikalizace pacienta. Většinou 

se však provádí až druhý pooperační den, spolu s pasivním cvičením na motodlaze. 

V této fázi rehabilitace probíhá nácvik chůze, nejčastěji čtyřbodový způsob,  s pomocí 

2 francouzských holí. Postupně se navyšuje zatěžování operované končetiny. Součástí 

je i nácvik chůze do schodů s oporou (Dungl, 2014). 

 2.6 Fyzioterapeutické a rehabilitační postupy v rámci pooperační péče 
2.6.1 Léčebná tělovýchova  

Respirační fyzioterapie  je označení léčebných prostředků využitelných 

v souvislosti  s dýchacím systémem. Zapadá do komplexního rehabilitačního programu 

i u pacientů bez respiračních onemocnění. Součástí respirační fyzioterapie je hygiena 

dýchacích cest a dechová gymnastika, pomocí které můžeme docílit mimo jiné cílené 

relaxace (Chaloupka, 2001). 

Kondiční cvičení  má za úkol zlepšit nebo udržet úroveň trénovanosti jedince. 

Pomocí kondičního cvičení se zamezuje vzniku různých komplikací, jakou jsou 

například atrofie svalů, omezení pohybu v kloubu atd. Dále přispívá ke zvýšení fyzické 

zdatnosti  a  urychlení regeneračních a reparačních dějů. U cviků se upravuje rytmus 

i počet opakování. Obvykle se však provádí 1012 opakování u každého cviku a délka 

cvičební jednotky trvá přibližně 2030 minut (Chaloupka, 2001). 

S  nácvikem správného stereotypu chůze  s berlemi je pacient seznámen 

již v předoperační péči. Po operacích dolních končetin, jakou je TEP kolenního kloubu, 

je nutné kontrolovat délku berlí a algoritmus chůze. Terapeut by měl zároveň provádět 
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korekci operované končetiny. V souvislosti  se změnou hybného stereotypu je nutné 

pečovat i o hrudní a krční páteř, které bývají často přetížené (Kolář, 2009). 

Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda k určení svalové síly svalu 

nebo skupin. Tyto svaly a svalové skupiny můžeme analyticky posílit, 

pokud využijeme poznatky z této publikace (Janda, 2004).  

2.6.2 Postizometrická relaxace  
Jedná se o metodu dosahující  svalové relaxace. Je účinná nejen v léčbě 

bolestivých spoušťových bodů, ale i v terapii bolestivých bodů na okostici (pokud jsou 

svalové  úpony  ve  spazmu).  Postizometrická relaxace je nebolestivá metoda, lehce 

využitelná v rámci autoterapie. Účinná je však pouze tehdy, pokud je cílená na zvýšené 

napětí ve svalech (Lewit, 2003). 

2.6.3 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace  
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je  metoda usnadňující reakci 

nervosvalového mechanismu za použití proprioceptivních orgánů. Pohyby jsou v této 

technice uspořádány do sdružených pohybových vzorců a účastní se jich celé svalové 

komplexy. Facilitace a její pohybové vzorce mohou být provedeny aktivně 

nebo pasivně, popřípadě aktivně s dopomocí. Cílem je provést  tyto  vzorce  v plném 

možném rozsahu, v normálním časovém sledu a docílit rovnováhy mezi agonisty 

a antagonisty (Holubářová et Pavlů, 2017). 

2.6.4 Techniky měkkých tkání  
Měkké tkáně, zvláště v hlubších vrstvách, mají úzký anatomický i funkční vztah 

k pohybové soustavě. Jejich funkcí je klást odpor proti protažení, ale zároveň být 

protažitelnými a posunlivými. Změny v oblasti měkkých tkání se označují jako reflexní.  

Protažení kůže se používá při léčbě kožních hyperalgických zón tzv. HAZ. 

Tato metoda by měla být nebolestivá a zároveň se dá použít pacientem jako autoterapie.  

Protažení pojivové řasy je především účinné u zkrácených svalů nebo jizev. 

Hlubší vrstvy je možno řasit a poté následně protahovat. Řasení probíhá mezi prsty, 

v případě velkých svalů je možno použít dlaně. V případě, že nelze utvořit řasa, je 

možné využít presuru, kdy velmi lehkým tlakem dosahujeme bariéry a čekáme 

na fenomén tání.  



     
 

39 
 

Posouvání fascií proti kosti je indikováno v případech, kdy zjišťujeme jejich 

sníženou pohyblivost. Obnovení dochází po dosažení bariéry. Stejným způsobem 

postupujeme  i  v případě subperiostální tkáně v okolí bolestivých periostových bodů, 

nejčastěji v oblasti bolestivých svalových úponů a vazů.  

Jizvy často procházejí všemi vrstvami měkkých tkání. V případě špatného hojení 

jizvy mohou vznikat adheze a narušení měkkých tkání ve všech vrstvách. Tyto jizvy 

se nazývají aktivními. Charakteristickým nálezem palpačního vyšetření jsou 

pak patologická bariéra, rezistence a bolestivost. Techniky měkkých tkání v těchto 

případech dosahují okamžitých výsledků.  Pro lepší výsledky  je  nezbytné terapii 

provádět opakovaně a doplnit ji fyzikální terapií, například zahříváním (Lewit, 2003). 

Míčkování nebo spíše míčková facilitace je další způsob, jak pozitivně ovlivnit 

stav měkkých tkání. Nejedná se pouze o povrchovou masáž, ale během této techniky 

dochází i k reflexnímu působení na vnitřní orgány. Při koulení nebo vytírání 

molitanovým míčem dochází k protažení a uvolnění příslušných svalových skupin 

(Jebavá, 1997). 

2.6.5 Mobilizace kloubů  
Mobilizace kloubu je označení pro  postupné, nenásilné obnovování kloubní 

hybnosti. Indikuje se v případě funkčních poruch a omezení tzv. kloubní vůle. Kloubní 

vůlí se nazývají drobné posuny kloubních ploch,  vyvolatelné pouze pasivně a  tvořící 

základní předpoklad pro pohyb v samotném kloubu. Na počátku terapie je zásadní 

dosáhnout, za využití minimální síly, předpětí. Poté se k překonání patologické bariéry 

využívá buď měkké repetitivní pružení nebo nárazová manipulace vyvolávající 

přechodnou hypermobilitu. Podle toho také rozdělujeme techniky na mobilizační 

a nárazové (Hájková a kol., 2016). 

2.6.6 Fyzikální terapie  
Nejdříve uvedu možnosti léčby OA, přesněji gonartrózy, pomocí  fyzikální 

terapie. Poté se zaměřím na doporučované postupy z této oblasti, pojící 

se s problematikou jizvy (po chirurgickém zákroku, jakým je implantace TEP). 

V rámci fyzikální terapie určené ke snížení příznaků OA je možnost využít 

nízkofrekvenční kontaktní elektroterapie,  jakou je například Träbertův proud. Jeho 

hlavním  cílem je snížení bolesti. Parametry: elektrody (10x15 cm) se přiloží, jedna 

na oblast bederní páteře, druhá nad sacrum. Udává se subjektivní intenzita podprahově 
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algická. Aplikace15  minut  v každé proceduře. Celkově 6 procedur (první 3 denně, 

zbytek ob den). Jako další opatření můžeme doporučit odlehčení pomocí 2 FH.  

Jinou  možností, také z  oblasti nízkofrekvenční kontaktní elektroterapie,  jsou 

tzv. Hvlny. Cílem je  opět snížení bolesti. Zde přiložíme  deskové elektrody 

6x4 cm na dermatom L4 (stehno a bérec, vyhnout se oblasti kolena). Frekvence 

45 až 90 Hz, subjektivní intenzita nadprahově senzitivní. Aplikace6 až 10 minut, step 

1 minuta, dohromady 5 procedur (1/den).  

Z bezkontaktní elektroterapie je možnost využití KVD (krátkovlnné diatermie), 

za účelem zvýšení reologických (mechanických) vlastností synoviální tekutiny. 

Doporučené parametry: pulzní metoda KVD, zářič 1000 W, těsně nad povrchem 

mediální kolenní kloubní štěrbiny. Nastavit na střední výkon (10 až 20 W), frekvence 

200 Hz, stupeň III. (pocit zřetelného tepla). Aplikace20 minut, celkově 9 procedur 

(3x týdně). 

V rámci terapie  jizvy  se využívá laser. V akutním stádiu se  aplikuje plynový 

laser  HeNe  políčkovou metodou, při vzdálenosti  sondy  5  mm  od kůže.  U aktivních 

jizev se využívá energetické hustoty 24 J/cm^2 (u chronických 1015 J/cm^2). Step je 

0,5 J/cm^2. Celkový počet procedur je 5, s frekvencí 1/den (Poděbradský, Poděbradská, 

2009). 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST  
3.1 Metodika práce  

Má bakalářská praxe v CLPA probíhala v období od ledna 2021 do února 2021. 

Po  podepsání informovaného souhlasu pacientem (příloha č. 2) a schválením žádosti 

Etickou komisí UK FTVS (příloha č. 1) mohl projekt bakalářské práce započít.  

Pacient M. N. prodělal 5. ledna 2021 implantaci TEP kolenního kloubu, poté byl 

hospitalizován na ortopedickém oddělení. Samotná spolupráce s pacientem začala 

12. ledna  2021.  V rámci spolupráce byla pacientovi odebrána anamnéza, zpracováno 

vstupní kineziologické vyšetření, provedena terapie a závěrem zpracován výstupní 

kineziologický rozbor.  

Terapie  probíhala  pod  dozorem fyzioterapeutky Mgr. Jany Sohrové 

od 12. ledna 2021 do 16. ledna 2021. Z důvodu výjimečného stavu na pracovišti a počtu 

COVID19  pozitivních pacientů na oddělení, byla snaha o zkrácení trvání  terapie, 

na co nejkratší časové období (se zachováním počtu jednotek). Cvičební jednotky byly 

uskutečňovány v dopoledních i odpoledních hodinách. Každý den byly obvykle 

provedeny 2 jednotky, přičemž každá trvala okolo 30 minut. Terapeutických jednotek 

bylo dohromady uskutečněno 9, v rámci poslední byl proveden výstupní kineziologický 

rozbor. Kromě nich byla pacientovi na zařízení poskytována terapie pasivními pohyby 

za použití motodlahy.  

Během vstupního  i výstupního  kineziologického  vyšetření byly využity 

pomůcky: dvouramenný goniometr, krejčovský metr, neurologické kladívko a váha. 

Do terapií byly zařazovány tyto pomůcky: overbal, gymbal, molitanový míček, 

kryosáček a pytlíky se závažím (1 kg).  

Fyzioterapeutické metody a postupy využité v rámci všech terapeutických 

jednotek zapadají do rozsahu vědomostí a dovedností získaných během tříletého 

bakalářského studia na UK FTVS. Patří mezi ně například: techniky měkkých tkání, 

mobilizace a postizometrická relaxace  dle Lewita, míčkování dle Jebavé, analytické 

posilování svalů dle svalového testu a postizometrická relaxace s protažením dle Jandy, 

kondiční cvičení v rámci LTV, nácvik chůze s berlemi (včetně chůze do schodů) 

a manipulace s motodlahou.  
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Během vstupního kineziologického rozboru byly pomocí fyzioterapeutických 

vyšetřovacích metod a postupů získány vstupní informace. Před ukončením spolupráce 

s pacientem bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření. Pomocí získaných 

informací, během vstupního a výstupního vyšetření bylo možno ověřit, zda prováděná 

terapie přinesla pozitivní výsledky. Mezi použité vyšetřovací metody patří: odebrání 

anamnézy, vyšetření stoje a chůze pomocí aspekce, vyšetření reflexních změn palpací 

a kloubní vůle dle  Lewita,  antropometrické vyšetření dle  Haladové, goniometrické 

vyšetření dle Jandy  a  Pavlů, vyšetření svalové síly a základních pohybových vzorů 

dle Jandy, neurologické vyšetření  a zhodnocení schopnosti zvládání denních činností 

dle Barthel indexu.  

 

3.2 Anamnéza 
Vyšetřovaná osoba: M. N. muž 

Ročník: 1959 

Váha: 93 kg 

Výška: 182 cm 

BMI: 28,08 

Diagnóza:  

St. p. TEP gen. I. sin. 5. 1. 2021 

Chron. žilní insuficience DKK 

Status praesens: 

Subjektivně:  Pacient pociťuje bolesti v operovaném kolenním kloubu. Uvádí, 

že v noci nemůže kvůli bolestem spát. 

Objektivně:  Pacient přijat z ortopedického oddělení, nyní druhý den 

na lůžkovém rehabilitačním oddělení. Je orientován osobou, místem i časem. Pacient je 

dobře naladěný a připravený na cvičební jednotku.  

NO: Pacient po implantaci TEP kolenního kloubu vlevo dne 5. 1. 2021 na ort. oddělení 

CLPA (předpokládaná doba na lůžkovém oddělení 14 dní). Pooperační průběh 

bez komplikací.  
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RA: bez vztahu k NO, rodiče i děti 0 

OA: běžné dětské nemoci, vážněji nestonal 

Dřívější operace: St.  p. sutuře flexorů prstů na pravé ruce v mládí., St. p. AS 

kolene vlevo 2019  

Abusus: kuřák (krabička/den, nyní cigarety IQOS), 34 kávy denně  

FA: Detralex 200 tbl., podává zdravotnický personál 

PA: stavař, podnikatel, 10 let pracoval jako hasič  

SA: bydlí v 2. patře bez výtahu s manželkou a 2 dětmi  

AA: 0 

Předchozí RHB: Pacient neuvedl žádné předchozí RHB, rekonvalescence probíhala 

vždy v domácím prostředí.  

Indikace k RHB: 

Rehabilitace:    

  Prevence TEN 
  Nácvik mobility na lůžku i mimo něj  
  Cviky na operovanou DK (nejen izometricky) 
  TMT oblast levého kolene – jizva (po sundání náplasti)  
  Zlepšení hybnosti operovaného kolene 
  Nácvik chůze (i do schodů) o 2 FH  

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor: 
Datum: 12. 1. 2021 

Vyšetření aspekcí:  

Stoj (s pomocí 2 FH, částečné odlehčení): 

Zezadustoj o úzké bázi, zatížení více na PDK (náklon trupu od pánve 

po ramena  vpravo).  Paty kulovitého tvaru, Achillovy šlachy štíhlé. Popliteární rýhy 

asymetricképravá kratší, levá ne zcela zřetelná kvůli otoku. PDK mírně valgózní 

v oblasti  kolenního kloubu. Gluteální rýhy asymetrické –  pravá kratší. M. gluteus 

maximus  v  hypotonu  –  oboustranně. Pravá SIPS a pravá crista výše než levá. 
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Prominující parevertebrální svaly v oblasti Lp a Th – L přechodu. Celý trup od oblasti 

pánve, po oblast ramen je lehce ukloněný vpravo. Hlava v mírném úklonu vlevo.  

ZepředuKotníky mírně valgózní oboustranně, patela PDK tažena mediálně 

(patela LDK není zřetelná kvůli otoku), pravá SIAS je postavena výše než levá 

(způsobeno zatížením PDK, LDK v odlehčení uvolněná). Celá LDK v mírném nákroku 

vpřed (asi 5 cm před osou trupu).  Lehký úklon trupu v oblasti hrudní páteře a ramen 

na pravou stranu, hlava v mírném úklonu vlevo, bez výrazných rotací.  

Zboku (L strana) Levá noha je zatížená více na přední části, převažuje zatížení 

přednoží. Operovaný kolenní kloub v mírné semiflexi a oteklý. Celá levá dolní 

končetina v mírném předsunu před tělem. Trup v mírném předklonu (od oblasti pánve 

do oblasti ramen). Ramena elevována a v protrakci, hlava v předsunu. 

Zboku (P strana) Pravá noha je zatížená více na přední části, převažuje zatížení 

přednoží. Pravá dolní končetina je extendovaná  a  v ose  s  trupem.  Trup  v mírném 

předklonu (od oblasti pánve do oblasti ramen). Ramena elevována a v protrakci, hlava 

v předsunu.  

Chůze – s pomocí 2 FH, částečné odlehčení operované LDK. Chůze je poměrně 

rychlá a jistá. Chybí postupný odsun plosky od podložky bilaterálně. Při provádění 

nákroku LDK se pánev elevuje, posouvá vpravo, trup se uklání mírně vlevo a probíhá 

mírná cirkumdukce v levém kyčelním kloubu.  Trup  v oblasti hrudníku je  v mírném 

předklonu. Operované koleno v lehkém flekčním postavení (nedosahuje plné extenze). 

Ramena v protrakci, hlava v předsunu. Ujde sám 50 m +.  

Vyšetření reflexních změn palpací: 

Vyšetření kůže:  Nemožné vyšetřit jizvu levého kolenního kloubujizva zpevněná 

svorkami a zalepená, bolestivá. Orientačně je zřetelný otok.  

Vyšetření podkoží: Zhoršená protažitelnost v oblasti lýtka bilaterálně   

Vyšetření fascií: Zhoršená posunlivost a protažitelnost v oblasti lýtkových svalů   

Vyšetření svalového tonu:  

Hypertonus  v oblasti lýtkových svalů bilaterálně, levostranně triggerpoint 

v m. triceps surae. Hypotonus m. vastus medialis na LDK. Hypertonus TFL bilaterálně. 

Hypertonus ischiokrurálních svalů bilaterálně. Hypotonus m. gluteus maximus 
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bilaterálně. Hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti Lp oboustranně 

(vpravo zřetelnější prominence svalů).  

Antropometrické vyšetření DKK: 

Číselné hodnoty jsou uváděny v jednotce centimetr.  

Tabulka č. 1: Vstupní antropometrické vyšetření 

Délka  P  L 
Anatomická délka  83  83 
Funkční délka  83  85 
Stehno  40  40,5 
Bérec  37  37 
Noha  23,5  23 
Obvod  P  L 
Stehno (15 cm)  50  51 
Nad patelou (10 cm)  44  49 
Přes patelu  40  45 
Lýtkotuberositas tibiae  36  38 
Lýtkonejširší část  38  39,5 
Nárt a pata  35  36 
Přes hlavičky metakarpů  24  24 

 

Vyšetření základních pohybových vzorů dle Jandy: 

EXTENZE V KYČELNÍM KLOUBU: 

VP: leh na břiše, hlava opřená o čelo, HKK podél těla, DKK v nulovém 

postavení, chodidla přes okraj stolu – zanožujeme extendovanou DK 

PDK – jako první se aktivují hamstringy (ischiokrurální svaly), poté jako druhý 

m. gluteus maximus. Jako třetí se aktivují svaly  na kontralaterální straně zad, 

jako poslední svaly na homolaterální straně zad, ramena nezapojuje.  

LDK – stejný vzorec jako u PDK. Stereotypu pohybu předchází mírné natočení 

na pravý bok, naklopení pánve směrem do anteverze a prohnutí se v oblasti bederní 

páteře. Poté pohyb probíhá stejně jako u PDK. 

ABDUKCE V KYČELNÍM KLOUBU: 
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VP: leh na boku netestované DK, spodní  DK flektována (v možném rozsahu) 

v kyčelním i kolenním kloubu, spodní HK pod hlavou, vrchní HK před tělem udržuje 

stabilitu 

PDK – abdukce není čistá, dochází k mírnému vytočení špičky nohy ke stropu 

a zapojení flexorů kyčelního kloubu (tensorový mechanismus) 

LDK  –  abdukce není čistá, stejné jako u PDK (výraznější vytočení špičky 

než u PDK) 

Goniometrické vyšetření DKK: 

U goniometrického vyšetření aktivních a pasivních pohybů dolních končetin byl 

použit dvouramenný plastový goniometr. Naměřené hodnoty jsou zapsané metodou 

SFTR, jednotkou je úhlový stupeň.  

Tabulka č. 2: Vstupní goniometrické vyšetření  

  Pravá aktivně  Levá aktivně 
Kyčelní kloub  S: 100125  S: 10070 
  F: 40030  F: 35030 
  R: 45035  R: 45035 
Kolenní kloub  S: 00130  S: 01065 
Hlezenní kloub  S: 20050  S: 15045 
  R: 15035  R: 15040 
  Pravá pasivně  Levá pasivně 
Kyčelní kloub  S: 100130  S: 10060 
  F: 40030  F: 35030 
  R: 45035  R: 45035 
Kolenní kloub  S: 00130  S: 01060 
Hlezenní kloub  S: 20045  S: 15050 
  R: 20035  R: 15040 

(Při vyšetření flexe v kyčel. kloubu LDK pacienta omezovala bolest kolene, proto jsme nepokračovali 

do krajní polohy) 
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Vyšetření vybraných zkrácených svalových skupin dolních končetin: 

Tabulka č. 3: Vstupní vyšetření zkrácených svalů  

Svalová skupina/ sval  Vpravo  Vlevo 

m.  triceps  surae  –  m.  gastrocnemius  i 
m. soleus 

1  1 

m. triceps surae – m.  soleus  2  2 

flexory kyčelního kloubu 

m. iliopsoas  X  1 

m. rectus femoris  X  2 

m. tensor fasciae latae  X  1 

flexory kolenního kloubu  0  X 

adduktory kyčelního kloubu 

dlouhé adduktory  1  1 

krátké adduktory  1  1 

m. piriformis  1  1 
(Vyšetření zkrácených flexorů kyčelního kloubu PDK nebylo možné provést. Kvůli omezené flexi 

kolenního kloubu LDK nelze zaujmout výchozí polohu pro testování PDK. 

X  Vyšetření nebylo provedeno  

 

Vyšetření svalové síly vybraných svalů DKK: 

Tabulka č. 4: Vstupní vyšetření svalové síly  

OP    U vyšetření extenzorů kolenního kloubu LDK nedochází k plné extenzichybí 10 stupňů do plné 

extenze, síla odpovídá stupni 3 až 4.  Důvodem nejspíš budou strukturální změny MT, které pohyb 

omezují. 

*  U vyšetření rotací v kyčel. kl. LDK není výchozí poloha bérce kolmo  k zemi  z důvodu omezeného 

rozsahu pohybu) 

Svalový test  Pravá  Levá 
Flexory kolenního kloubu  5  3+ 
Extenzory kolenního kloubu  5  3+ OP 
Flexory kyčelního kloubu  5  4 
Extenzory kyčelního kloubu  4  4 
Adduktory kyčelního kloubu  5  4 
Abduktory kyčelního kloubu   4  4 
Vnitřní rotátory kyčelního kloubu  4  4* 
Vnější rotátory kyčelního kloubu  4  4* 
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Neurologické vyšetření na DKK 
Čití: 

taktilní – pacient udává stejnou citlivost obou DKK v dermatomech L3, L4, L5, 

S1, S2 

algické –  reakce na štípnutí stejné na obou DKK, vyšetřeno na frontální 

a laterální ploše stehna a lýtka 

Pohybocit:  

Pacient zvládne popsat začátek a konec pohybu při provádění pasivních pohybů 

jednotlivých prstů na nohou (s vyloučením zraku). 

Polohocit 

Pacient dokáže popsat polohu, v které se nachází prst na vyšetřované končetině 

a zvládne uvést stejný prst na druhostranné končetině do totožné polohy (s vyloučením 

zraku).  

Reflexy  

Patellární –  vybaven na pravé DK, normoreflexie (stupeň 3). Na levé DK 

nevyšetřeno z důvodu bolesti a otoku 

Achillovy šlachy – vybaven na obou DKK, normoreflexie (stupeň 3) 

Medioplantární – vybaven na obou DKK, normoreflexie (stupeň 3) 

Pyramidové jevy zánikové:  

Jev Mingazzini – negat. bilaterálně 

Příznak Barrého – negat. bilaterálně 

Pyramidové jevy spastické/iritační: 

Příznak Babinski – negat. bilaterálně 

Příznak Vítek – negat. bilaterálně 

Jev Chadock – negat. bilaterálně 

Jev Oppenheim – negat. bilaterálně 

Jev ŽukovskijKornilov – negat. bilaterálně 
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Vyšetření kloubní vůle:  

Tabulka č. 5: Vstupní vyšetření kloubní vůle (BObez omezení, Oomezení kloubní vůle) 

Segment   Pravá  Levá 
Lisfrankův kloub: 
Dorzální posun 
Plantární posun  
Rotace  

 
BO 
BO 
BO 

 
BO 
BO 
BO 

Choppartův kloub: 
Ventrální posun 
Posun laterolaterálně 

 
BO 
BO 

 
BO 
BO 

Talokrurální skloubení 
Dorzální posun  

 
BO 

 
BO 

Hlavička fibuly 
Ventrální posun 
Dorzální posun  

 
BO 
O 

 
O 
O 

Patela 
Kraniální posun 
Kaudální posun 

 
BO 
BO 

 
O 
O 

SI skloubení: 
Směrem dorzálním 

 
BO 

 
BO 

 

Vyšetření pomocí speciálních testů:  

Testování ADL – Barthel Index 

1. jídlo, pití – 10 b. (samostatně) 

2. oblékání – 10 b. (samostatně) 

3. koupání – 5 b. (samostatně) 

4. osobní hygiena – 5 b. (samostatně) 

5. kontinence moči – 10 b. (plně kontinentní) 

6. kontinence stolice – 10 b. (plně kontinentní) 

7. použití WC – 10 b. (samostatně) 

8. přesun lůžkožidle – 15 b. (samostatně) 

9. chůze po rovině – 15 b. (samostatně) 

10. chůze po schodech – 0 b. (nevyšetřenopříliš brzy po operaci) 

Hodnocení: 90 (lehká závislost) 
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Závěr vyšetření:  

Stoj  i chůze s částečným odlehčením pomocí 2 FH (indikováno dle operatéra). 

Ve stoji operovaná DK před osou těla (asi 5 cm). Výrazná opora o HKK pomocí 2 FH, 

elevace  a  protrakce  obou  ramen.  Pohyb LDK vychází z  kyčelního  kloubu, dochází 

k drobné cirkumdukci. Ujde 50 m+. Ve stoji i při chůzi zřetelný mírný předklon a úklon 

horní poloviny těla vpravo  (od operované DK). LDK  v lehkém flekčním držení 

v kolenním kloubu (asi 10 stupňů). Při chůzi nemožnost kolenní kloub plně extendovat. 

Značný otok v oblasti  jizvy.  Podkoží i fascie  hůře protažitelné v oblasti 

lýtkových svalů bilaterálně. Hypertonus  m.  triceps  surae  (s  triggerpointem  na  LDK), 

TFL, paravertebrálních svalů Lp, ischiokrurálních svalů, vždy bilaterálně. M.  gluteus 

maximus na obou DKK a m. vastus medialis LDK hypotonické.  

Vyšší hodnota funkční délky LDK (o 2 cm) než PDK. Největší rozdíl mezi DKK 

v obvodech  10 cm nad patelou (PDK 44 cm, LDK 49 cm) a přes patelu (PDK 40 cm, 

LDK 45 cm).  

Výrazně omezený rozsah pohybu v kolenním kloubu LDK do flexe  (aktivní 

rozsah  pohybu  65 stupňů),  kolenní kloub  zůstává v mírném flekčním držení 

(10 stupňů) i v klidu.  

Velké zkrácení (druhý stupeň) svalu m. rectus  femoris  LDK,  zde  nacházíme 

tvrdou zarážku a zkrácení m. soleus obou DKK (také druhý stupeň). Zkrácení dlouhých 

i krátkých adduktorů kyčelních kloubů (stupeň 1 bilat.). 

Snížení svalové síly LDK. Největší rozdíl mezi DKK nalezen v kolenním kloubu 

při pohybu do flexe (stupeň svalové síly 3+) a extenze (odpovídá stupni 3+, ale chybí 

plný rozsah pohybu).   

Stereotyp  extenze  v kyčelním  kloubu  u obou DKK obdobný. Pohyb zahajují 

ischiokrurální svaly  a  gluteální svaly,  následuje prohnutí  Lp  (prominence 

paravertebrálních  svalů)  a natočením pánve do anteverze. U LDK pohybu předchází 

mírné natočení na netestovaný bok. U stereotypu abdukce v kyčelním kloubu je patrný 

tensorový mechanismus. 

Neurologické vyšetření bez  patologického nálezu, šlachookosticový patelární 

reflex na LDK nebylo možno vyšetřit.  
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U operované DK omezení kloubní vůle hlavičky fibuly (ventrální posun). 

Opačným směrem je  kloubní vůle hlavičky  fibuly  omezená na  obou  DKK  (dorzální 

posun). Na LDK nevykazuje patela pohyblivost kaudokraniálně.  

Dle Barthel Indexu je pacient lehce závislý, stereotyp chůze do schodů je 

pro pacienta příliš náročný.  

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán, návrh terapie 
3.4.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán: 

Zmírnění otoku kolenního kloubu LDK. Zvětšení rozsahu pohybu v kolenním 

kloubu LDK. Obnovení omezené kloubní vůle. Aktivace hypotonických a relaxace 

hypertonických svalů operované končetiny.  

3.4.2 Dlouhodobý cíl terapie:  
Odstranění otoku a terapie jizvy LDK (po vyndání svorek). Navýšení aktivního 

rozsahu  pohybu levého kolenního kloubu do  flexe  a  extenze.    Zmírnění dysbalancí 

mezi svaly  v hypertonu/hypotonu.  Obnovení kloubní vůle v oblasti  pately  LDK 

a hlaviček fibuly obou DKK. Správný stereotyp chůze s 2  FH,  postupné zatěžování 

operované DK. Zvládat chůzi po schodech s pocitem  jistoty.  Docílit možnosti 

stabilní chůze bez 2 FH po rovině i do schodů. 

3.4.3 Návrh terapie: 
TMT  v oblasti levého kolene a jizvy (po vyndání svorek). Kondiční cvičení. 

Prevence TEN. Protažení zkrácených svalových skupin (analyticky, PIR s protažením). 

Uvolnění svalů v hypertonu  (PIR). Mobilizace pately a hlavičky fibuly LDK. Posílení 

oslabených svalových skupin operované DK. Cvičení na zlepšení hybnosti a stability 

operovaného kolene. Motodlaha  2x  denně (navýšení rozsahu pohybu pasivně). 

Instruktáž pacienta po TEP kolene. Instruktáž pacienta k autoterapii  (cvičení i péče 

o jizvu). Nácvik chůze o 2  FH + nácvik chůze po schodech.  Chlazení operovaného 

kolenního kloubu. 
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3.5 Záznam průběhu terapií (12.1.16.1.2021) 
 
1. Terapeutická jednotka 
Datum: 12. 1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Zmiňuje však, že bez prášků proti bolestem 

nemůže spát.   

Objektivně:  Pacient ležící na lůžku. Je orientován osobou, místem i časem. 

Na výzvy adekvátně reaguje. Je v dobré náladě a připravený na cvičební jednotku.  

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  Zlepšení prokrvení DKK. Zlepšit vstřebávání 

otoku  v okolí jizvy, zvýšit  pohyblivost  operovaného kolenního kloubu. Obnovení 

kloubní vůle pately a hlavičky fibuly LDK. Protažení zkrácených svalů DKK. Aktivace 

oslabených svalů LDK. Instruktáž pacienta o autoterapii.  

Návrh terapie:  TMT na okolí jizvy operovaného kolenního kloubu (péče o jizvu 

až po vyndání svorek). Kondiční cvičení DKK od aker. PIR s protažením na extenzory 

kolenního kloubu operované DK. Mobilizace pately a hlavičky fibuly LDK. Pasivní 

protažení zkrácených svalů (m. soleus obou  DKK,  adduktory  kyčelních  kloubů). 

Izometrické posilování mm. gluteii, adduktorů a abduktorů kyčelního kloubu  LDK. 

Instruktáž pacienta o autoterapii. Motodlaha na operovanou končetinu.  

Popis dnešní terapeutické jednotky:  Techniky měkkých tkání –  péče o okolí jizvy 

(s využitím molitanového míčku). Prevence TEN – aktivní pohyby hlezenními klouby

 kroužení v hlezenních kloubech, střídavě plantární a dorzální flexe,  20 opakování 

na obě DKK. Mobilizace hlavičky fibuly LDK (ventrálně a dorzálně). PIR s protažením 

na extenzory kolenního kloubu LDK,  na  m.  soleus  obou  DKK,  adduktory  kyčelních 

kloubů obou DKK.  

Cviky,  izometrické posilování  mm. gluteii, adduktorů i abduktorů kyčelního kloubu 

LDK, pomocí overbalu:  

1. Vleže na zádech  s extendovanými DKK,  overbal pod levým kolenním 

kloubem. Pacient provádí izometrickou  kontrakci  hýžďových svalů a zároveň 
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izometricky  zapojuje  svaly  v oblasti kolenního kloubu. Tlačí do míče, nezvedá 

patu z lehátka. Provádí 2x10 opakování. 

2. Vleže na zádech, flektované DKK, overbal mezi kolenními klouby.  Pacient 

provede izometrickou kontrakci hýžďových svalů  a  následně  addukci  v kyčelních 

kloubech, čímž stlačuje overbal. 2x10 opakování.  

3. Vleže na zádech, extendovaná LDK je patou na overbalu. Provádí abdukci 

v kyčelním kloubu. Terapeut se zapře o zevní kotník a brání pohybu, aby šlo pouze 

o izometrické posilování. 

Instruktáž pacienta k samostatnému cvičení na lůžku, s overbalem i bez něj (autoterapii 

může provádět na obě DKK).  

Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 60° flexe, 0° extenze. 

Výsledek terapeutické jednotky: Terapie proběhla  dle plánu. Pacient reaguje 

adekvátně, spolupracuje a po odcvičení se cítí dobře.  Podle  stavu  pacienta  usuzuji, 

že v příští cvičební jednotce můžeme navýšit intenzitu cvičení. Problém mu dělal 

1. cvik, kdy pouhá izometrická kontrakce působila pacientovi bolesti v oblasti 

operovaného kloubu.  Došlo k obnovení kloubní vůle hlavičky fibuly LDK směrem 

ventrálním.    

Poznámka: Mobilizace pately nebyla možná, vzhledem ke stavu pacienta.  

Kódy: 21413 Techniky měkkých tkání, 21225 Léčebná tělesná výchova individuální

kondiční a analytické metody,  21219  Léčebná tělesná výchova individuální 

pod dohledem na přístrojích 

 

2. Terapeutická jednotka  
Datum: 13. 1. 2021 (dopolední jednotka)            

Status praesens:                    

Subjektivně:  Pacient se cítí lépe než předešlý den. Říká, že v noci má stále 

problémy se spaním kvůli bolestem, spí hlavně přes den.   

Objektivně: Pacient sedící na lůžku, orientován osobou, místem i časem. Nyní 

třetí den na lůžkovém rehabilitačním oddělení. Očekává cvičební jednotku.  
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Cíle dnešní terapeutické jednotky:  Zlepšit prokrvení v oblasti jizvy. Zlepšit 

vstřebávání otoku. Vyšetření a případné obnovení kloubní vůle v oblasti hlavičky fibuly 

LDK.  Protažení zkrácených svalů DKK. Uvolnění svalů v hypertonu  LDK.  Aktivace 

oslabených svalů a zvětšení rozsahu pohybu kloubů operované DK.   

Návrh terapie: TMT na okolí jizvy levého kolenního kloubu. Vyšetření kloubní vůle, 

popřípadě mobilizace hlavičky fibuly LDK. PIR  s protažením na adduktory kyčelních 

kloubů obou DKK, extenzory kolenního kloubu LDK. PIR na flexory kolenního kloubu 

LDK. Posilování stehenních a hýžďových svalů LDK s overbalem (nejen izometricky). 

Cvičení na zvýšení rozsahu pohybu LDK. Motodlaha na operovanou končetinu. 

Chlazení kolenního kloubu LDK v oblasti jizvy gelem. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  TMT na okolí jizvy levého kolenního kloubu 

(s využitím molitanového míčku).  Vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace 

hlavičky fibuly LDK (ventrálně a dorzálně). PIR  s protažením na adduktory obou 

kyčelních kloubů  a extenzory levého kolenního kloubu.  PIR  na  flexory  levého 

kolenního kloubu. 

Cviky s overbalem:  

1.  Vleže na zádech s extendovanými DKK,  overbal pod levým kolenním 

kloubem. Pacient provádí izometrickou kontrakci  hýžďových svalů, 

zároveň izometricky  zapojuje  svaly  v oblasti kolenního kloubu.  Zatlačí do míče, 

nezvedá patu z lehátka. Provádí 2x10 opakování.  

2. Vleže na zádech, overbal pod patou extendované LDK. Flektuje operovanou 

DK v kyčelním i kolenním kloubu. Korigujeme pohyb, aby byla pata, kolenní a kyčelní 

kloub v ose. Rozsah pohybu je dle možností a stavu pacienta. 2x10 opakování 

3. Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby.  Pacient  provede 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů,  následně  addukci  v kyčelních kloubech, 

čímž zmáčkne míč mezi kolenními klouby. Provádí 3x10 opakování. 

4. Vleže na zádech, vložíme overbal pod patu extendované LDK. Pacient 

abdukuje extendovanou LDK. Poté LDK vrátí do osy s trupem. Hlídáme, aby DK 

z míče nespadla, popřípadě míč srovnáme. 3x10 opakování 
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5. Vleže na břiše, dorzální  flexe  v hlezenních kloubech obou DKK. Pacient 

se opře špičkami DKK o lehátko. Extenduje DKK v kolenních kloubech. Kontrolujeme, 

aby se kolenní klouby zvedaly z podložky. 10 opakování  

6. Vleže na břiše. Pacient flektuje LDK v kolenním kloubu. Snaha o maximální 

rozsah pohybu a pomalé provedení cviku. 3x10 opakování 

Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 65° flexe, 0° extenze 

Chlazení operované DK pomocí namraženého gelu. 

Výsledek  terapeutické jednotky: Pacient velmi dobře spolupracuje. Po terapii 

se pacient  cítí lehce unavený, z důvodu navýšení intenzity cvičení, oproti minulé 

terapeutické jednotce. Rozsahy  se orientačně zásadně nezměnily  (pouze  na motodlaze 

nastavujeme  o 5 stupňů více než při první terapii).  Došlo k obnovení kloubní vůle 

hlavičky fibuly LDK směrem ventrálním.  

Kódy: 21413 Techniky měkkých tkání, 21225 Léčebná tělesná výchova individuální

kondiční a analytické metody, 21219  Léčebná tělesná výchova individuální 

pod dohledem na přístrojích 

 

3. Terapeutická jednotka  
Datum: 13. 1. 2021 (odpolední jednotka)            

Status praesens:                    

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře. Říká, že se na pokoji nudí a těší 

se na cvičební jednotku.    

Objektivně:  Pacient sedící na lůžku, čtoucí časopis. Je orientován osobou, 

místem i časem. Připraven na terapeutickou jednotku.  

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  Zlepšit prokrvení v oblasti jizvy. Zlepšit 

vstřebávání otoku. Protažení zkrácených svalů DKK. Uvolnění svalů v hypertonu LDK. 

Posílení oslabených svalů a zvětšení rozsahu pohybu kloubů operované DK.   

Návrh terapie:  TMT na okolí jizvy levého kolenního kloubu. PIR s protažením 

na adduktory kyčelních  kloubů obou DKK  a  extenzory  kolenního kloubu LDK.  PIR 

na flexory kolenního kloubu LDK. Posilování stehenních a hýžďových svalů LDK 
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s overbalem. Cvičení na  zvýšení rozsahu pohybu LDK. Motodlaha na operovanou 

končetinu. Chlazení kolenního kloubu LDK gelem. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  TMT na okolí jizvy levého kolenního kloubu 

(s využitím molitanového míčku).  PIR  s protažením na adduktory obou kyčelních 

kloubů, extenzory levého kolenního kloubu. PIR na flexory kolenního kloubu LDK. 

Cviky s overbalem:  

1. Vleže na zádech s extendovanými DKK,  overbal pod levým kolenním 

kloubem. Pacient provádí  izometrickou kontrakci hýžďových svalů, 

zároveň izometricky zapojuje svaly v oblasti kolenního kloubu. Tlačí do míče, nezvedá 

patu z lehátka. Provádí 2x10 opakování. 

2. Vleže na zádech, overbal pod patou extendované LDK. Flektuje operovanou 

DK v kyčelním i kolenním kloubu. Korigujeme pohyb, aby byla pata, kolenní a kyčelní 

kloub v ose. Rozsah pohybu je dle možností a stavu pacienta. 2x10 opakování 

3. Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby.  Pacient  provede 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů,  následně  provádí addukci v kyčelních 

kloubech, čímž zmáčkne míč mezi kolenními klouby.  V této pozici zvedá pánev 

nad lehátko, čímž dochází k extenzi v kyčelních kloubech.  Provádí 3x10 opakování. 

4. Vleže na zádech, vložíme overbal pod patu extendované LDK. Pacient sune 

extendovanou DK po míči do abdukce v kyčelním kloubu. Poté celou LDK vrátí do osy 

s trupem. Hlídáme, aby DK z míče nespadla, popřípadě míč srovnáme. 3x10 opakování 

5. Vleže na břiše, dorzální flexe v hlezenních kloubech obou DKK. Pacient 

se opře špičkami DKK o lehátko. Extenduje DKK v kolenních kloubech. Kontrolujeme, 

aby se pately zvedaly z podložky. 10 opakování  

6. Vleže na břiše. Pacient flektuje LDK v kolenním kloubu. Snaha o maximální 

rozsah pohybu a pomalé provedení cviku. 3x10 opakování 

Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 65° flexe, 0° extenze 

Chlazení operované DK pomocí namraženého gelu. 

Výsledek terapeutické jednotky: Pacient velmi dobře spolupracuje, adekvátně reaguje 

na výzvy ke cvičení. Náplň terapie byla obdobná,  jako  v dopoledních hodinách, 
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tudíž cviky byly pro pacienta známé. Obtížný byl 5. cvik, extenze je pro pacienta 

náročná (proto pouze 10 opakování). Na  motodlaze  necháváme stejnou hodnotu, 

jako v předešlé jednotce.  

Kódy: 21413 Techniky měkkých tkání, 21225 Léčebná tělesná výchova individuální

kondiční a analytické metody, 21219  Léčebná tělesná výchova individuální 

pod dohledem na přístrojích 

 

4. Terapeutická jednotka  
Datum: 14. 1. 2021 (dopolední jednotka)              

Status praesens:           

Subjektivně:  Pacient se cítí lehce unavený. Říká, že v noci  nemohl  usnout, 

kvůli bolestem operovaného kolene. 

Objektivně:  Pacient ležící na lůžku, viditelné známky únavy. Je orientován 

osobou, místem i časem. Nyní čtvrtý den na lůžkovém rehabilitačním oddělení.  

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  Zlepšit prokrvení v oblasti jizvy. Zlepšit 

vstřebávání otoku. Vyšetření a případné obnovení kloubní vůle hlavičky fibuly LDK. 

Protažení zkrácených svalů DKK. Posílení stehenních a hýžďových svalů obou DKK 

a zvětšení rozsahu pohybu kloubů operované končetiny. Korekce styreotypu chůze 

s 2 FH. 

Návrh terapie:  TMT na okolí jizvy levého kolenního kloubu. PIR s protažením 

na adduktory  kyčelních kloubů a  flexory  levého kyčelního kloubu. Vyšetření kloubní 

vůle a případná mobilizace hlavičky fibuly  LDK.  Posílení oslabených svalů LDK 

s overbalem i gymnastickým míčem. Cvičení na zvýšení rozsahu pohybu LDK. Úprava 

stereotypu chůze s 2  FH. Motodlaha na operovanou končetinu. Chlazení kolenního 

kloubu LDK gelem. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  Techniky měkkých tkání –  péče o oblast jizvy 

s využitím molitanového míčku. Vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace hlavičky 

fibuly LDK (ventrálně, dorzálně).  PIR  s protažením na adduktory  kyčelních kloubů 

a flexory levého kyčelního kloubu.  

Cviky s overbalem:  
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1. Vleže na zádech s extendovanými DKK,  overbal pod levým kolenním 

kloubem. Pacient provádí izometrickou kontrakci hýžďových svalů, 

zároveň izometricky zapojuje svaly v oblasti kolenního kloubu. Tlačí do míče, nezvedá 

patu z lehátka. Provádí 2x10 opakování. 

2. Vleže na zádech, overbal pod patou extendované LDK. Pacient provádí flexi 

operované  DK  v kyčelním i kolenním kloubu. Korigujeme  pohyb,  aby  byla  pata, 

kolenní a kyčelní kloub v ose. Rozsah pohybu je dle možností a stavu pacienta. 2x10 

opakování 

3. Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby.  Pacient  provede 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů,  následně  provádí addukci v kyčelních 

kloubech, čímž zmáčkne míč mezi kolenními klouby.  V této pozici zvedá pánev 

nad lehátko, čímž dochází k extenzi v kyčelních kloubech.  Cvičí 3x10 opakování. 

Přidají se dva cviky s gymnastickým míčem: 

1. Vleže na zádech, extendované DKK položeny patami na gymnastickém míči. 

Pacient  provede  izometrickou kontrakci hýžďových svalů, opře se patami do míče 

a provádí extenzi v kyčelních kloubech. Zvedá pánev z lehátka. Opakuje 2x10. 

2. Vleže na zádech, flektované DKK v kyčelních i kolenních kloubech, 

dle možností pacienta. Pod paty DKK vložíme gymnastický míč. Pacient tlačí patami 

do gymnastického míče, zvyšuje flexi v kolenních kloubech. Opakuje 2x10. 

Nácvik správného stereotypu chůze pomocí 2 FH (50 m +). Korekce pacienta.  

Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 75° flexe, 0° extenze.  

Aplikace namraženého chladícího gelu na operovaný kolenní kloub. 

Výsledek  terapeutické jednotky: Pacient  spolupracoval.  Přes lehkou únavu, 

kterou zmiňoval na začátku jednotky,  reagoval adekvátně. Motodlahu  jsme  nastavili 

na 75 stupňů, pacient navýšení flexe zvládá bez problémů. Cvičební plán byl naplněn, 

bez známek vyčerpání. 

Kódy: 21413 Techniky měkkých tkání, 21225 Léčebná tělesná výchova individuální

kondiční a analytické metody, 21219  Léčebná tělesná výchova individuální 

pod dohledem na přístrojích, 21717 Individuální LTV – nácvik lokomoce a mobility 
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5. Terapeutická jednotka  
Datum: 14. 1. 2021 (odpolední jednotka)              

Status praesens:                  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Říká, že u oběda neměl moc chuť k jídlu.    

Objektivně:  Pacient jdoucí po chodbě s využitím 2 FH. Je orientován osobou, 

místem i časem.  

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  Zlepšit prokrvení v oblasti jizvy. Zlepšit 

vstřebávání otoku.  Vyšetření a případné obnovení kloubní vůle hlavičky fibuly LDK. 

Protažení zkrácených svalů DKK. Relaxace svalů v hypertonu LDK. Posílení 

stehenních a hýžďových svalů obou DKK a zvětšení rozsahu pohybu kloubů operované 

končetiny.  

Návrh terapie: TMT na okolí jizvy levého kolenního kloubu. Vyšetření kloubní vůle, 

případná mobilizace hlavičky fibuly LDK. PIR  s protažením na adduktory kyčelních 

kloubů, flexory kyčelního kloubu LDK.  PIR na flexory kolenního kloubu LDK. 

Posilování oslabených svalů LDK s overbalem i gymnastickým míčem. Cvičení 

na zvýšení rozsahu pohybu LDK. Úprava stereotypu chůze s 2  FH.  Motodlaha 

na operovanou končetinu. Chlazení kolenního kloubu LDK gelem, v oblasti otoku. 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Techniky měkkých tkání – péče o oblast jizvy, 

s využitím molitanového míčku. Vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace hlavičky 

fibuly LDK (ventrálně a dorzálně).  PIR  s protažením na adduktory obou kyčelních 

kloubů. PIR s protažením na flexory kyčelního kloubu LDK. PIR na flexory kolenního 

kloubu LDK.  

Léčebná tělesná výchova individuální –  stejné cviky jako  v dopolední terapii, 

pouze změna 1. cviku:  

1. CvikVleže na zádech, overbal pod levým kolenním kloubem. Pacient provádí 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů. Tlačí do míče, zvedá patu z lehátka, provádí 

extenzi v levém kolenním kloubu. Provádí 2x10 opakování. 
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2. Vleže na zádech, overbal pod patou extendované LDK. Flektuje operovanou 

DK v kyčelním i kolenním kloubu. Korigujeme pohyb, aby byla pata, kolenní a kyčelní 

kloub v ose. Rozsah pohybu je dle možností a stavu pacienta. 2x10 opakování 

3. Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby.  Pacient  provede 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů, poté addukuje  v kyčelních kloubech, 

čímž zmáčkne míč mezi kolenními klouby.  V této pozici zvedá pánev nad lehátko, 

čímž dochází k extenzi v kyčelních kloubech.  Provádí 3x10 opakování. 

Přidají se dva cviky s gymnastickým míčem: 

1. Vleže na zádech, extendované DKK položeny patami na gymnastickém míči. 

Pacient  provede izometrickou kontrakci hýžďových svalů, opře se patami do míče 

a provádí extenzi v kyčelních kloubech. Zvedá pánev z lehátka. Opakuje 2x10. 

2. Vleže na zádech, flektované DKK v kyčelních i kolenních kloubech, 

dle možností pacienta. Pod paty DKK vložíme gymnastický míč. Pacient tlačí patami 

do gymnastického míče, zvyšuje flexi v kolenních kloubech. Opakuje 2x10. 

Nácvik správného stereotypu chůze pomocí 2 FH (50 m +). Korekce pacienta. 

Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 75° flexe, 0° extenze.  

Přiložení namraženého gelu na oblast jizvy levého kolenního kloubu.  

Výsledek terapeutické jednotky: Pacient spolupracoval. Říká, že během cvičení dostal 

chuť k jídlu, kterou na začátku jednotky neměl. Cvičební plán byl naplněn. Poprvé jsme 

1. cvik neprováděli pouze izometricky, ale docházelo ke zvedání paty nad lehátko (tento 

cvik byl zároveň pro pacienta nejobtížnější). Hodnotu na motodlaze necháváme na čísle 

75, vzhledem ke stavu operované končetiny. 

Poznámka: Pacient tvrdí, že se mu po ranní korekci chůze lépe chodí. Myslí 

na to vždy, když jde na balkón na cigaretu.  

Kódy: 21413 Techniky měkkých tkání, 21225 Léčebná tělesná výchova individuální

kondiční a analytické metody, 21219  Léčebná tělesná výchova individuální 

pod dohledem na přístrojích, 21717 Individuální LTV – nácvik lokomoce a mobility 
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6. Terapeutická jednotka  
Datum: 15. 1. 2021 (dopolední jednotka)            

Status praesens:                    

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře. Zmiňuje, že ho trápí nuda na pokoji, 

těší se, až bude moct na rotoped.  

Objektivně: Pacient sedící na lůžku, již čeká na cvičební jednotku. Je orientován 

osobou, místem i časem. Nyní pátý den na lůžkovém rehabilitačním oddělení. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  Zlepšit prokrvení v oblasti jizvy. Zlepšit 

vstřebávání otoku. Protažení zkrácených svalů LDK. Uvolnění svalů v hypertonu LDK. 

Posílení oslabených svalů a zvětšení rozsahu pohybu kloubů operované DK.   

Návrh terapie:  TMT na okolí jizvy levého kolenního kloubu.  PIR  s protažením 

na adduktory kyčelního kloubu, m. soleus LDK. PIR s protažením na extenzory LDK. 

PIR na flexory kolenního  kloubu  LDK.  Posilování svalů LDK s overbalem 

i gymnastickým míčem. Cvičení na zvýšení rozsahu pohybu LDK. Motodlaha 

na operovanou končetinu. Chlazení oblasti kolenního kloubu LDK gelem. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  TMT na okolí jizvy levého kolenního  kloubu, 

s využitím molitanového míčku.  PIR  s protažením na adduktory kyčelního  kloubu 

a m. soleus  LDK.  PIR  s protažením na  extenzory  kolenního kloubu LDK. PIR 

na flexory levého kolenního kloubu. 

Cviky s overbalem:  

1. Vleže na zádech s extendovanými DKK,  overbal pod levým kolenním 

kloubem. Pacient provádí izometrickou kontrakci hýžďových svalů. Tlačí do míče, 

zvedá patu z lehátka, provádí extenzi v levém kolenním kloubu. Provádí 

2x10 opakování. 

2. Vleže na zádech, overbal pod patou extendované LDK. Flektuje operovanou 

DK v kyčelním i kolenním kloubu. Korigujeme pohyb, aby byla pata, kolenní a kyčelní 

kloub v ose. Rozsah pohybu je dle možností a stavu pacienta. 2x10 opakování 

3. Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby.  Pacient  provede 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů,  následně  addukci  v kyčelních kloubech, 
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čímž zmáčkne míč mezi kolenními klouby.  V této pozici zvedá pánev nad lehátko, 

čímž dochází k extenzi v kyčelních kloubech.  Cvičí 2x10 opakování. 

4. Vleže na zádech, vložíme overbal pod patu extendované LDK. Pacient sune 

extendovanou DK po míči do abdukce v kyčelním kloubu. Poté celou LDK vrátí do osy 

s trupem. Hlídáme, aby DK z míče nespadla, popřípadě míč srovnáme. 3x10 opakování 

5. Vleže na břiše, dorzální flexe v hlezenních kloubech obou DKK. Pacient 

se opře špičkami DKK o lehátko. Extenduje DKK v kolenních kloubech. Kontrolujeme, 

aby se kolenní klouby zvedaly z podložky. 2x10 opakování   

Cviky s gymnastickým míčem:  

1. Vleže na zádech, extendované DKK položeny patami na gymnastickém míči. 

Pacient  provede izometrickou kontrakci hýžďových svalů, opře se patami do míče 

a provádí extenzi v kyčelních kloubech. Zvedá pánev z lehátka. Opakuje 3x10. 

2. Vleže na zádech, flektované DKK v kyčelních i kolenních kloubech, 

dle možností pacienta. Pod paty DKK vložíme gymnastický míč. Pacient tlačí patami 

do gymnastického míče, zvyšuje flexi v kolenních kloubech. Opakuje 3x10. 

Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 85° flexe, 0° extenze 

Chlazení otoku operované DK pomocí namraženého gelu. 

Výsledek  terapeutické jednotky: Pacient  se během terapie cítil velmi dobře, 

byl komunikativní a adekvátně reagoval na výzvy. Z tohoto důvodu měla jednotka 

rychlý spád a stihlo se hodně cviků.  Žádný z nich nedělal pacientovi problém.  Byla 

možnost nastavit rozsah pohybu na motodlaze na 85 stupňů, což je navýšení o 10 stupňů 

oproti předešlému dni.  

Poznámka: Dnešní jednotka byla zaměřená spíše jednostranně (PIR s protažením, 

PIR zaměřené  na  LDK).  Pacient  by byl radši, aby se jednalo o terapii obou DKK. 

Pacient rád cvičí a tvrdí, že můžeme klidně zvýšit intenzitu cvičební jednotky. 

Kódy: 21413 Techniky měkkých tkání, 21225 Léčebná tělesná výchova individuální

kondiční a analytické metody, 21219  Léčebná tělesná výchova individuální 

pod dohledem na přístrojích 
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7. Terapeutická jednotka  
Datum: 15. 1. 2021 (odpolední jednotka)            

Status praesens:                    

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře. Zmiňuje, že pociťuje zlepšení  pohyblivosti 

operovaného kolenního kloubu, bolesti také ustupují.     

Objektivně:  Pacient sedící na lůžku, připraven na cvičební jednotku. Je 

orientován osobou, místem i časem. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  Zlepšit prokrvení v oblasti jizvy. Zlepšit 

vstřebávání otoku. Vyšetření a případné obnovení kloubní vůle v oblasti hlavičky fibuly 

LDK.  Protažení zkrácených svalů DKK. Uvolnit svaly v hypertonu LDK. Posílení 

stehenních a hýžďových svalů a zvětšení rozsahu pohybu kloubů operované DK. 

Návrh terapie:  TMT na oblast levého kolenního  kloubu.  Vyšetření kloubní vůle, 

případně mobilizace hlavičky fibuly LDK. PIR na flexory kolenního kloubu a plantární 

flexory hlezenního kloubu  operované DK. PIR s protažením na  adduktory kyčelních 

kloubů, m. soleus bilaterálně. Cvičení na zvýšení rozsahu pohybu s overbalem. Posílení 

stehenních a hýžďových svalů DKK s použitím gymnastického míče. Motodlaha 

na operovanou končetinu. Chlazení kolenního kloubu LDK gelem. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  Techniky měkkých tkání –  péče o okolí jizvy. 

Vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace hlavičky fibuly (ventrálně,  dorzálně). 

PIR na flexory kolenního kloubu a plantární flexory hlezenního kloubu LDK. 

PIR s protažením na adduktory obou kyčelních kloubů, m. soleus bilaterálně.  

Cviky s overbalem:  

1. Vleže na zádech s extendovanými DKK,  overbal pod levým kolenním 

kloubem.  V oblasti hlezenního kloubu připevníme pacientovi závaží (1 kg).  Pacient 

provádí izometrickou kontrakci hýžďových svalů. Tlačí do míče, zvedá patu z lehátka, 

provádí extenzi v levém kolenním kloubu. Provádí 2x10 opakování. 

2. Vleže na zádech, overbal pod patou extendované LDK. Flektuje operovanou 

DK v kyčelním i kolenním kloubu. Korigujeme pohyb, aby byla pata, kolenní a kyčelní 

kloub v ose. Rozsah pohybu je dle možností a stavu pacienta. 2x10 opakování 
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3. Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby.  Pacient  provede 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů,  následně  provádí addukci v kyčelních 

kloubech, čímž zmáčkne míč mezi kolenními klouby.  V této pozici zvedá pánev 

nad lehátko, čímž dochází k extenzi v kyčelních kloubech.  Provádí 2x10 opakování. 

4.  Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností.  Vložíme overbal mezi kolenní klouby. Pacient provádí extenzi 

v levém kolenním kloubu, poté končetinu vrátí do výchozí polohy a provádí extenzi 

v pravém kolenním kloubu. Po dobu cvičení provádí addukci v kyčelních kloubech, 

aby overbal nevypadl. Provádí 3x10 opakování na každou končetinu.  

5. Vleže na pravém boku, PDK ve flexi v kyčelním a kolenním kloubu. LDK 

extendovaná, pacienta srovnáme, aby byla cvičící DK v ose s trupem. Provádí abdukci 

v kyčelním kloubu, končetina zůstává extendovaná v kloubu kolenním. Opakuje 2x10. 

6.  Vleže na břiše.  V oblasti kotníku LDK připevníme závaží (1 kg). Pacient 

flektuje  LDK  v kolenním kloubu. Snaha o maximální rozsah pohybu a pomalé 

provedení cviku. 3x10 opakování.  

Cviky s gymnastickým míčem:  

1. Vleže na zádech, extendované DKK položeny patami na gymnastickém míči. 

Pacient  provede izometrickou kontrakci hýžďových svalů, opře se patami do míče 

a provádí extenzi v kyčelních kloubech. Zvedá pánev z lehátka. Opakuje 2x10. 

2. Vleže na zádech, flektované DKK v kyčelních i kolenních kloubech, 

dle možností pacienta. Pod paty DKK vložíme gymnastický míč. Pacient tlačí patami 

do gymnastického míče, zvyšuje flexi v kolenních kloubech. Opakuje 2x10. 

Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 85° flexe, 0° extenze.  

Přiložení namraženého chladícího gelu na oblast jizvy.   

Výsledek  terapeutické jednotky: Terapie proběhla dle plánu,  pacient  spolupracuje. 

Z tohoto důvodu jsme navýšili celkový počet cviků.  Terapeutická jednotka byla 

však příliš časově náročná, pro příště se pokusíme snížit její časovou náročnost. 

Pro pacienta  byl  obtížný 1. cvik, kdy nedocházelo k plné extenzi. Motodlahu  jsme 

nechali na hodnotě 85 stupňů. 
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Poznámka: Pacient zmiňuje, že by si rád připomněl zásady správné chůze do schodů. 

Pokusíme se je proto zařadit do další terapie.  

Kódy: 21413 Techniky měkkých tkání, 21225 Léčebná tělesná výchova individuální

kondiční a analytické metody, 21219  Léčebná tělesná výchova individuální 

pod dohledem na přístrojích 

 

8. Terapeutická jednotka  
Datum: 16. 1. 2021 (dopolední jednotka)             

Status praesens:                    

Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Zmiňuje, že se bojí vyndávání stehů z jizvy 

a chtěl by vědět, jak vypadá správná práce s jizvou.     

Objektivně: Pacient stojící (pomocí 2 FH) u okna na pokoji, v dobré náladě. Je 

orientován osobou, místem i časem. Nyní šestý den na lůžkovém rehabilitačním 

oddělení 

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  Zlepšit prokrvení v oblasti jizvy. Zlepšit 

vstřebávání otoku. Vyšetření, popřípadě obnovení kloubní vůle v oblasti  pately 

a hlavičky fibuly LDK. Protažení zkrácených svalů DKK. Posílení stehenních 

a hýžďových svalů LDK a zvětšení rozsahu pohybu kloubů operované končetiny. 

Nácvik stereotypu chůze do schodů pomocí 2 FH. Teoretická edukace péče o jizvu.  

Návrh terapie:  TMT na oblast levého kolenního kloubu.  Vyšetření kloubní vůle, 

popřípadě mobilizace pately a hlavičky fibuly LDK. PIR  s protažením na adduktory 

kyčelních kloubů, m. soleus obou DKK a extenzory kolenního kloubu LDK. Aktivace 

stehenních a hýžďových svalů, cvičení na zvýšení rozsahu pohybu LDK s overbalem. 

Edukace  správné péče o jizvu. Nácvik stereotypu chůze do schodů pomocí 2 FH. 

Motodlaha na operovanou končetinu 

Popis dnešní terapeutické jednotky: Techniky měkkých tkání – péče o jizvu a jejího 

okolí, s využitím molitanového míčku.  Vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace 

pately  (kraniálně, kaudálně), hlavičky fibuly (ventrálně, dorzálně) LDK. PIR 

s protažením na adduktory kyčelních kloubů a m. soleus obou DKK, extenzory 

kolenního kloubu LDK.  
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Léčebná tělesná výchova individuální –  stejné cviky jako v předešlé terapii, 

neprovádíme však cviky s gymnastickým míčem:  

1. Vleže na zádech s extendovanými DKK,  overbal pod levým kolenním 

kloubem.  V oblasti hlezenního kloubu připevníme pacientovi závaží (1 kg).  Pacient 

provádí izometrickou kontrakci hýžďových svalů. Tlačí do míče, zvedá patu z lehátka, 

provádí extenzi v levém kolenním kloubu. Provádí 2x10 opakování. 

2. Vleže na zádech, overbal pod patou extendované LDK. Flektuje operovanou 

DK v kyčelním i kolenním kloubu. Korigujeme pohyb, aby byla pata, kolenní a kyčelní 

kloub v ose. Rozsah pohybu je dle možností a stavu pacienta. 2x10 opakování 

3. Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby.  Pacient  provede 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů, poté provádí addukci v kyčelních kloubech, 

čímž zmáčkne míč mezi kolenními klouby.  V této pozici zvedá pánev nad lehátko, 

čímž dochází k extenzi v kyčelních kloubech.  Provádí 2x10 opakování. 

4.  Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby. Pacient provádí extenzi 

v levém kolenním kloubu, poté končetinu vrátí do výchozí polohy a provádí extenzi 

v pravém kolenním kloubu. Po dobu cvičení provádí addukci v kyčelních kloubech, 

aby overbal nevypadl. Provádí 3x10 opakování na každou končetinu.  

5. Vleže na pravém boku, PDK ve flexi v kyčelním a kolenním kloubu. LDK 

extendovaná, pacienta srovnáme, aby byla cvičící DK v ose s trupem. Provádí abdukci 

v kyčelním kloubu, končetina zůstává extendovaná v kloubu kolenním. Opakuje 2x10. 

6.  Vleže na břiše. V oblasti kotníku LDK připevníme závaží (1 kg). Pacient flektuje 

LDK v kolenním kloubu. Snaha o maximální rozsah pohybu a pomalé provedení cviku. 

3x10 opakování. 

Nácvik stereotypu chůze do schodů a ze schodů pomocí 2 FH:  

Chůze do schodů: neoperovaná pravá DK –  operovaná levá DK –  FH. Chůze 

ze schodů: FH – operovaná levá DK – neoperovaná pravá. Správný stereotyp nacvičuje 

v rozmezí 4 poschodí (4x 15 schodů).  

Teoretická edukace péče o jizvu:  
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Pacient bude jizvu promazávat určenou mastí. Nácvik práce s jizvou do tvaru 

„C“ a do tvaru „S“, ukázka tlakové  masáže  jizvy. Péči o jizvu provádí minimálně 

2x (ráno a večer). Začíná po vyndání svorek z jizvy, až bude jizva bez strupu.  

Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 90° flexe, 0° extenze. 

Výsledek  terapeutické jednotky: Pacient  spolupracoval a adekvátně reagoval 

na výzvy. Byl rád, že si měl možnost zafixovat správný stereotyp chůze do schodů 

a ze schodů. Do budoucna byl seznámen, jak by měla vypadat správná péče  o  jizvu. 

Cvičební jednotka probíhala bez problému. Pro pacienta však zůstávají obtížné cviky 

zapojující kolenní kloub do extenze. Hodnotu na motodlaze jsme navýšili na 90 stupňů.  

Poznámka: Nebyly provedeny cviky s gymnastickým míčem, kvůli časové náročnosti 

nácviku chůze do schodů. Dnes byla poprvé možnost mobilizovat kromě hlavičky 

fibuly také patelu LDK.  

Kódy: 21413    Techniky měkkých tkání, 21225    Léčebná tělesná výchova 

individuálníkondiční a analytické metody, 21219    Léčebná tělesná výchova 

individuální pod dohledem na přístrojích, 21717    Individuální LTVnácvik lokomoce 

a mobility 

 

9. Terapeutická jednotka  
Datum: 16. 1. 2021 (odpolední jednotka)             

Status praesens:                    

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře. Říká, že se mu dobře spalo, přestože jsou 

bolesti nejvýraznější ve večerních hodinách.      

Objektivně:  Pacient jdoucí po chodbě (s použitím 2 FH), v dobré náladě. Je 

orientován osobou, místem i časem. Připraven cvičit.  

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  Zlepšit prokrvení v oblasti jizvy. Zlepšit 

vstřebávání otoku. Vyšetření a případné obnovení kloubní vůle v oblasti  pately 

a hlavičky fibuly LDK. Protažení zkrácených svalů LDK. Uvolnění flexorů kolenního 

kloubu LDK. Posílení stehenních a hýžďových svalů LDK a zvětšení rozsahu pohybu 

kloubů  operované končetiny. Nácvik chůze do schodů pomocí 2 FH. Teoretická 

edukace péče o jizvu.  
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Návrh terapie:  TMT oblast levého kolenního kloubu. Vyšetření kloubní vůle, 

popřípadě mobilizace pately a hlavičky fibuly LDK. PIR  s protažením na extenzory 

kolenního kloubu LDK. PIR na flexory kolenního kloubu a plantární flexory hlezenního 

kloubu LDK. Aktivace stehenních a hýžďových svalů LDK, cvičení na zvýšení rozsahu 

pohybu  LDK  s overbalem. Posílení stehenních a hýžďových svalů DKK s použitím 

gymnastického míče. Edukace správné péče o jizvu. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  Techniky měkkých tkání –  péče o okolí jizvy. 

Využití molitanového míčku za účelem prokrvení oblasti jizvy. Vyšetření kloubní vůle 

a následná mobilizace pately (kraniálně, kaudálně), hlavičky fibuly (ventrálně, dorzálně) 

LDK.  PIR  s protažením na extenzory kolenního kloubu.  PIR  na  flexory kolenního 

kloubu a plantární flexory hlezenního kloubu LDK.  

Cviky s overbalem:  

1. Vleže na zádech s extendovanými DKK,  overbal pod levým kolenním 

kloubem.  V oblasti hlezenního kloubu připevníme pacientovi závaží (1 kg).  Pacient 

provádí izometrickou kontrakci hýžďových svalů. Tlačí do míče, zvedá patu z lehátka, 

provádí extenzi v levém kolenním kloubu. Provádí 2x10 opakování. 

2. Vleže na zádech, overbal pod patou extendované LDK. Flektuje operovanou 

DK v kyčelním i kolenním kloubu. Korigujeme pohyb, aby byla pata, kolenní a kyčelní 

kloub v ose. Rozsah pohybu je dle možností a stavu pacienta. 2x10 opakování 

3. Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby.  Pacient  provede 

izometrickou kontrakci hýžďových svalů, poté provádí addukci v kyčelních kloubech, 

čímž zmáčkne míč mezi kolenními klouby.  V této pozici zvedá pánev nad lehátko, 

čímž dochází k extenzi v kyčelních kloubech.  Provádí 2x10 opakování. 

4.  Vleže na zádech, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech, 

dle svých možností. Vložíme overbal mezi kolenní klouby. Pacient provádí extenzi 

v levém kolenním kloubu, poté končetinu vrátí do výchozí polohy a provádí extenzi 

v pravém kolenním kloubu. Po dobu cvičení provádí addukci v kyčelních kloubech, 

aby overbal nevypadl. Provádí 3x10 opakování na každou končetinu.  

5. Vleže na pravém boku, PDK flektována  v kyčelním a kolenním kloubu. 

Na operovanou končetinu připevníme závaží (1 kg) v oblasti kotníku. LDK 



     
 

69 
 

extendovaná, pacienta srovnáme, aby byla cvičící DK v ose s trupem. Provádí abdukci 

v kyčelním kloubu, končetina zůstává extendovaná v kloubu kolenním. Opakuje 2x10 

6. Vleže na břiše. Pacient flektuje LDK v kolenním kloubu. Snaha o maximální 

rozsah pohybu a pomalé provedení cviku. Klademe přiměřený odpor pomocí vlastní 

ruky v oblasti paty. 3x10 opakování 

Cviky s gymnastickým míčem:  

1. Vleže na zádech, extendované DKK položeny patami na gymnastickém míči. 

Pacient  provede izometrickou kontrakci hýžďových svalů, opře se patami do míče 

a provádí extenzi v kyčelních kloubech. Zvedá pánev z lehátka. Opakuje 2x10. 

2. Vleže na zádech, flektované DKK v kyčelních i kolenních kloubech, 

dle možností pacienta. Pod paty DKK vložíme gymnastický míč. Pacient tlačí patami 

do gymnastického míče, zvyšuje flexi v kolenních kloubech. Opakuje 2x10 

Nácvik stereotypu chůze do schodů a ze schodů pomocí 2 FH. Správný stereotyp 

nacvičuje v rozmezí 4 poschodí (4x 15 schodů). 

Zopakování zásad práce s jizvou (řečeno již v předešlé terapeutické jednotce). 

Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 90° flexe, 0° extenze.  

Přiložení namraženého gelu na oblast operovaného kolenního kloubu. 

Výsledek terapeutické jednotky: Pacient spolupracoval, adekvátně reagoval na výzvy 

ke cvičení. Na konci cvičební jednotky se cítil lehce unavený. Podotýká  však, že mu 

větší intenzita cvičení vyhovuje. U 6. cviku jsem kladl odpor vlastní rukou (přiměřeně), 

sáčky se závažím se ukázaly jako nevyhovující. Na  motodlaze  jsme  nechali  hodnotu 

90 stupňů.  

Poznámka: Pacient poprosil, zda by byla možnost zopakování zásad práce s jizvou. Má 

obavy, aby stav jizvy po vyndání svorek a sundání náplasti nezhoršil. Proto se edukace 

práce s jizvou objevila v dopolední i odpolední jednotce.  

Kódy: 21413 Techniky měkkých tkání, 21225 Léčebná tělesná výchova individuální

kondiční a analytické metody, 21219  Léčebná tělesná výchova individuální 

pod dohledem na přístrojích, 21717 Individuální LTVnácvik lokomoce a mobility 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor: 
 

Datum: 16. 1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivně:  Pacient zmiňuje, že ho operovaná DK v posledních dnech nijak 

závažně nebolela. Spíše trpí nudou než bolestmi.   

Objektivně: Pacient ležící na lůžku, čtoucí noviny. Je orientován osobou, místem 

i časem. Je dobře naladěný.  

Váha: 93 kg 

Výška: 182 cm 

BMI: 27,47 

Vyšetření aspekcí:  

Stoj (s pomocí 2 FH, částečné odlehčení): 

Zezadustoj o úzké bázi. Paty kulovitého tvaru, Achillovy šlachy štíhlé. 

Popliteární rýhy jsou asymetrické, přičemž pravá je kratší než levá, zároveň v průběhu 

levé je znatelný lehký otok. PDK je mírně valgózní v oblasti kolenního kloubu. 

M. gluteus  maximus v hypotonu bilaterálně. SIPS i cristy bilaterálně symetrické. 

Prominující parevertebrální svaly v oblasti Lp a Th –  L přechodu.  Celá oblast trupu 

od pánve po ramena v lehkém úklonu vpravo. Hlava v mírném úklonu vlevo.  

ZepředuKotníky mírně valgózní oboustranně. Pately obou DKK taženy 

mediálně.  V oblasti pately LDK stále zřetelný lehký otok a  m.  vastus  medialis 

na této straně lehce hypotonický. SIAS bilaterálně symetrické. Lehký úklon trupu 

v oblasti hrudníku, ramen na pravou  stranu.  Hlava  v mírném úklonu 

vlevo, bez výrazných rotací.  

Zboku  (L  strana)  Na levé noze převažuje zatížení přednoží. Na operovaném 

kolenním kloubu je stále zřetelný lehký otok a zůstává v lehké semiflexi (asi 10 stupňů). 

Celá LDK je v ose  s trupem.  Trup  v mírném předklonu (od oblasti pánve do oblasti 

ramen). Ramena elevována, v protrakci a hlava v předsunu.  
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 Zboku (P strana) Pravá noha je zatížená více na přední části, převažuje zatížení 

přednoží. Celá PDK  je  extendovaná  a  v ose  v  trupem.  Trup  v mírném předklonu 

(od oblasti pánve do oblasti ramen). Ramena elevována a v protrakci, hlava v předsunu.  

Chůze –  s pomocí 2 FH, částečné odlehčení operované LDK. Chůze je rychlá 

a jistá. Chybí postupný odsun plosky od podložky LDK. Při nákroku LDK nedochází 

k plné extenzi v kolenním kloubu LDK (chybí asi 5 stupňů). Dochází k drobné elevaci 

pánve vlevo. Trup v oblasti hrudníku je v mírném předklonu. Ramena v protrakci, hlava 

v předsunu. Ujde sám 50 m +.  

 

Vyšetření reflexních změn palpací (dle Lewita):  

Vyšetření kůže:  Nemožné vyšetřit jizvu levého kolenního kloubujizva zpevněná 

svorkami a zalepená. Orientačně je zřetelný lehký otok.  

Vyšetření podkoží: Zhoršená protažitelnost v oblasti lýtka bilaterálně   

Vyšetření fascií: Zhoršená posunlivost a protažitelnost v oblasti lýtkových svalů   

Vyšetření svalového tonu:  

Hypertonus  v oblasti lýtkových svalů bilaterálně, levostranně triggerpoint 

v m. triceps surae (méně citlivý než při vstupním vyšetření). Hypotonus m. vastus 

medialis na LDK. Hypertonus TFL bilaterálně. Hypertonus ischiokrurálních svalů 

bilaterálně (PDK výraznější). Hypotonus m. gluteus maximus bilaterálně. Hypertonus 

paravertebrálních svalů v oblasti Lp oboustranně.  
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Antropometrické vyšetření DKK: 

Číselné hodnoty jsou uváděny v jednotce centimetr.  

Tabulka č. 6: Výstupní antropometrické vyšetření  

Délka  P  L 
Anatomická délka  83  83 
Funkční délka  83  84 
Stehno  40  40 
Bérec  37  37 
Noha  23,5  23 
Obvod  P  L 
Stehno (15 cm)  51  53 
Nad patelou (10 cm)  44  48,5 
Přes patelu  40  43,5 
Lýtkotuberositas tibiae  36  38 
Lýtkonejširší část  38  39,5 
Nárt a pata  35  36 
Přes hlavičky metakarpů  24  24 

 

Vyšetření základních pohybových vzorů dle Jandy: 

EXTENZE V KYČELNÍM KLOUBU: 

VP: leh na břiše, hlava opřená o čelo, HKK podél těla, DKK v nulovém 

postavení, chodidla přes okraj stolu – zanožujeme extendovanou DK 

PDK  –  První se aktivují hamstringy (ischiokrurální svaly), poté jako druhý 

m. gluteus maximus, přičemž dochází k prohnutí v oblasti bederní páteři, jako třetí 

se aktivují svaly na kontralaterální straně zad. Poslední se aktivují svaly 

na homolaterální straně zad, ramena nezapojuje  

LDK  –  Stejný vzorec  jako  u  PDK.  Pohyb  zahajují ischiokrurální svaly, 

poté m. gluteus maximus, následuje prohnutí v oblasti bederní páteře. Poté se aktivují 

svaly na kontralaterální straně zad a následně svaly na homolaterální straně zad.  

 

ABDUKCE V KYČELNÍM KLOUBU: 

VP: leh na boku netestované DK, spodní DK flektována v kyčelním i kolenním 

kloubu, spodní HK pod hlavou, vrchní HK před tělem udržuje stabilitu 
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PDK  –  abdukce není čistá, dochází k mírnému vytočení špičky nohy 

zevně a zapojení flexorů kyčelního kloubu (tensorový mechanismus) 

LDK – abdukce není čistá, stejné jako u PDK  

 

Goniometrické vyšetření DKK: 

U goniometrického vyšetření aktivních a pasivních pohybů dolních končetin byl 

použit dvouramenný plastový goniometr. Naměřené hodnoty jsou zapsané metodou 

SFTR, jednotkou je úhlový stupeň. 

Tabulka č. 7: Výstupní goniometrické vyšetření  

  Pravá aktivně  Levá aktivně 
Kyčelní kloub  S: 100130  S: 100100 
  F: 40030  F: 35030 
  R: 45035  R: 45035 
Kolenní kloub  S: 00130  S: 0585 
Hlezenní kloub  S: 20050  S: 15050 
  R: 15035  R: 15040 
  Pravá pasivně  Levá pasivně 
Kyčelní kloub  S: 100135  S: 100100 
  F: 40030  F: 40030 
  R: 45035  R: 45035 
Kolenní kloub  S: 00130  S: 0590 
Hlezenní kloub  S: 20045  S: 15045 
  R: 20035  R: 15040 

(Při vyšetření flexe v kyčel. kloubu LDK je rozsah omezen i sníženou pohyblivostí kolenního kloubu, 

proto jsme nepokračovali do krajní polohy, přes bolest) 
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Vyšetření vybraných zkrácených svalových skupin dolních končetin: 

Tabulka č. 8: Výstupní vyšetření zkrácených svalů  

Svalová skupina/ sval  Vpravo  Vlevo 

m.  triceps  surae  –  m.  gastrocnemius  i 
m. soleus 

1  1 

m. triceps surae – m.  soleus  2  2 

flexory kyčelního kloubu 

m. iliopsoas  X  1 

m. rectus femoris  X  1 

m. tensor fasciae latae  X  1 

flexory kolenního kloubu  0  X 

adduktory kyčelního kloubu 

dlouhé adduktory  1  1 

krátké adduktory  1  1 

m. piriformis  1  1 
(Vyšetření zkrácených flexorů kyčelního kloubu PDK nebylo možné provést. Kvůli omezené flexi 

kolenního a kyčelního kloubu nelze zaujmout výchozí polohu pro testování LDK. 

X – Vyšetření nebylo provedeno 

 

Vyšetření svalové síly vybraných svalů DKK: 

Tabulka č. 9: Výstupní vyšetření svalové síly  

OP  U vyšetření extenzorů kolenního kloubu LDK nedochází k plné extenzi, chybí asi 5 stupňů do plné 

extenze. Důvodem nejspíš budou strukturální změny MT, které pohyb omezují. 

Svalový test  Pravá  Levá 
Flexory kolenního kloubu  5  4 
Extenzory kolenního kloubu  5  4 OP 
Flexory kyčelního kloubu  5  4+ 
Extenzory kyčelního kloubu  4  4 
Adduktory kyčelního kloubu  5  4 
Abduktory kyčelního kloubu   4  4 
Vnitřní rotátory kyčelního kloubu  4  4 
Vnější rotátory kyčelního kloubu  4  4 
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Neurologické vyšetření na DKK 

Čití: 

taktilní – pacient udává stejnou citlivost obou DKK v dermatomech L3, L4, L5, 

S1, S2 

algické –  reakce na štípnutí stejné na obou DKK, vyšetřeno na frontální 

a laterální ploše stehna a lýtka 

Pohybocit: 

Pacient zvládne popsat začátek a konec pohybu při provádění pasivních pohybů 

jednotlivých prstů na nohou (s vyloučením zraku). 

Polohocit: 

Pacient dokáže popsat polohu, v které se nachází prst na vyšetřované končetině 

a zvládne uvést stejný prst na druhostranné končetině do totožné polohy (s vyloučením 

zraku). 

Reflexy: 

Patellární –  vybaven na pravé DK,  normoreflexie (stupeň 3). Na levé DK 

nevyšetřeno s ohledem na operovanou končetinu 

Achillovy šlachy – vybaven na obou DKK, normoreflexie (stupeň 3) 

Medioplantární – vybaven na obou DKK, normoreflexie (stupeň 3) 

Pyramidové jevy zánikové:  

Jev Mingazzini – negat. bilaterálně 

Příznak Barrého – negat. bilaterálně 

Pyramidové jevy spastické/iritační: 

Příznak Babinski – negat. bilaterálně 

Příznak Vítek – negat. bilaterálně 

Jev Chadock – negat. bilaterálně 

Jev Oppenheim – negat. bilaterálně 

Jev ŽukovskijKornilov – negat. bilaterálně 
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Vyšetření kloubní vůle: 

Tabulka č. 10: Výstupní vyšetření kloubní vůle (BObez omezení, Oomezení kloubní vůle) 

 

Vyšetření pomocí speciálních testů:  

Testování ADL – Barthel Index: 

1. jídlo, pití – 10 b. (samostatně) 

2. oblékání – 10 b. (samostatně) 

3. koupání – 5 b. (samostatně) 

4. osobní hygiena – 5 b. (samostatně) 

5. kontinence moči – 10 b. (plně kontinentní) 

6. kontinence stolice  10 b. (plně kontinentní) 

7. použití WC – 10 b. (samostatně) 

8. přesun lůžkožidle – 15 b. (samostatně) 

9. chůze po rovině – 15 b. (samostatně) 

10. chůze po schodech – 10 b. (samostatně) 

Hodnocení: 100 (nezávislost) 

Segment   Pravá  Levá 
Lisfrankův kloub: 
Dorzální posun 
Plantární posun  
Rotace  

 
BO 
BO 
BO 

 
BO 
BO 
BO 

Choppartův kloub: 
Ventrální posun 
Posun laterolaterálně 

 
BO 
BO 

 
BO 
BO 

Talokrurální skloubení 
Dorzální posun  

 
BO 

 
BO 

Hlavička fibuly 
Ventrální posun 
Dorzální posun  

 
BO 
O 

 
O 
O 

Patela 
Kraniální posun 
Kaudální posun 

 
BO 
BO 

 
BO 
O 

SI skloubení: 
Směrem dorzálním 

 
BO 

 
BO 
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Závěr vyšetření:  

Vyšetření stoje i chůze s částečným odlehčením pomocí 2 FH (indikováno 

dle operatéra). Výrazná opora o HKK pomocí 2 FH, lehká elevace a protrakce  ramen. 

Pacient  ujde 50 a více metrů. Při pohybu LDK dochází k mírně elevaci pánve vlevo. 

Ve stoji i při chůzi lehký předklon a úklon horní poloviny těla vpravo. LDK ve flekčním 

držení (5 stupňů). Pacient nedokáže kolenní kloub plně extendovat.   

V okolí jizvy drobný otok. Přetrvává zhoršená protažitelnost v oblasti lýtkových 

svalů bilaterálně. Hypertonus ischiokrurálních svalů LDK, m. triceps surae (triggerpoint 

na  LDK),  TFL, paravertebrálních svalů  Lp, vždy bilaterálně. Hypotonus  m.  gluteus 

maximus obou DKK.   

Nejvýraznější rozdíly hodnot obvodů DKK:  oblast  10  cm  nad  patelou 

(PDK 44 cm; LDK 48,5 cm) a přes patelu (PDK 40 cm; LDK 43,5 cm).  

Omezení rozsahu pohybu v kolenním kloubu LDK do flexe (aktivní rozsah 

pohybu 85 stupňů). Kolenní kloub zůstává v mírné flexi (asi 5 stupňů) i v klidu.  

Zkrácení extenzorů kolenního kloubu LDK (stupeň 1).  Výrazné zkrácení 

m. soleus (stupeň 2) bilaterálně. Zkrácení dlouhých i krátkých adduktorů kyčelních 

kloubů bilaterálně (stupeň 1). 

Všechny vyšetřované svalové skupiny LDK vykazují stupeň 4 svalové síly. 

Extenzory kolenního kloubu LDK vykazují stupeň 4 svalové síly, avšak chybí 5 stupňů 

do plné extenze. 

Extenze kyčelního kloubu probíhá bilaterálně symetricky. Pohyb zahajují 

ischiokrurální svaly, m. gluteus maximus. Dochází k prohnutí Lp a poslední se aktivují 

svaly na homolaterální straně zad. Stereotyp  abdukce  v kyčelním kloubu  je  stejný 

u obou DKK (tensorový mechanismus).  

Neurologické vyšetření bez patologického nálezu. 

U operované DK omezení kloubní vůle hlavičky fibuly (ventrální posun). 

Dorzální posun hlavičky fibuly omezen na obou DKK.  Na  LDK  vykazuje  patela 

pohyblivost směrem kraniálním. Směrem kaudálním zůstává pohyb omezen.  

Dle Barthel Indexu je pacient nezávislý. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie  
Pacient  s diagnózou: stav po operaci totální endoprotézy levého kolenního 

kloubu  dne  5.  1.  2021.  Operace  probíhala v zařízení CLPA, s.r.o. ve Vysočanech. 

Po tomto zákroku byl pan M. N. přijat na ortopedické oddělení, kde podstoupil základní 

pooperační péči v rozsahu šesti dnů (prevence TEN, vertikalizace, nácvik chůze s 2 FH, 

kondiční cvičení, edukace k autoterapii).  

Dne 11. 1. 2021 byl pacient přeložen na lůžkové rehabilitační oddělení. 

Zde jsem se podílel na jeho terapii v těchto dnech 12. 1. 16. 1. 2021. Za tuto dobu jsem 

s pacientem odcvičil 9 terapeutických jednotek a provedl 2 komplexní vyšetření 

(vstupní  a výstupní). Z důvodu výjimečného stavu na pracovišti byla snaha o snížení 

časové náročnosti cvičebních jednotek. Zároveň byla snaha o zachování jejich počtu 

a kvality  Terapie probíhala ve většině případů dvojfázově. Jednalo se o dopolední 

a odpolední jednotku.  

Zpočátku terapie byl největším problémem značný otok v oblasti operovaného 

kolenního kloubu. Otok okolních měkkých tkání způsoboval nejen značnou bolestivost 

(převážně ve večerních hodinách), ale i omezený rozsah pohybu v kloubu. Pouze 

samotná bolest dokáže ovlivnit nejen tento  segment, ale i rozpoložení a celkový  stav 

pacienta, tedy i snížit motivaci ke cvičení. Stejným způsobem může dojít k negativnímu 

ovlivnění jednotlivých vyšetření (svalová síla, aktivní rozsahy v goniometrickém 

vyšetření, pohybové stereotypy). Proto jsem se v začátcích terapií soustředil hlavně 

na snížení otoku, který je s bolestí spojován. Jako metody podporující vstřebávání otoku 

jsem použil chlazení pomocí namraženého gelového sáčku a TMT, většinou s využitím 

molitanového míčku. Techniku měkkých tkání jsem zvolil za účelem lokálního 

prokrvení dané oblasti, což může vést ke zlepšení metabolismu v tomto místě. 

Molitanový míček jsem pro práci s měkkými tkáněmi používal ze dvou důvodů. Zaprvé 

se při práci s ním, síla působící na měkké tkáně, rozkládá plošněji, oproti použití prstů 

ruky. Zadruhé se tato metoda líbila pacientovi, pokládal jí za nejpříjemnější část 

terapeutické jednotky. Metodu chlazení a TMT jsem používal v každé terapeutické 

jednotce na jizvu a její okolí.  

Antropometrické vyšetření ukázalo, že v případě délky dolních končetin 

zde nebyl výrazný rozdíl. V případě obvodů DKK byl naopak rozdíl velice patrný. 

Jednalo se o rozdíl 5 centimetrů v segmentu 10 cm nad patelou. Stejný rozdíl byl 
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naměřen v obvodu přes patelu (také 5 cm). Naopak jako pozitivní jsem shledal, že otok 

výrazně nepostupoval do vyšších a nižších segmentů (stehno výše, lýtko).  

 

V rámci devíti terapií podstoupil pacient 9x TMT  na okolí jizvy. Vždy jsem 

tuto techniku zařazoval na začátek terapeutické jednotky. Ve většině případů jsme 

terapeutickou jednotku zakončili chlazením operovaného kolenního kloubu. V celku 

tedy tato lokální kryoterapie proběhla 7x. Myslím si, že obě tyto metody výrazně 

přispěly k pozitivním výsledkům, což jsme si mohli ověřit antropometrickým 

vyšetřením, provedeným při výstupním kineziologickém vyšetření.  

 

Tabulka č. 11: Porovnání hodnot vstupního a výstupního antropometrického vyšetření  

Vstupní hodnoty  P  L 
Stehno (15 cm)  50  51 
Nad kolenem (10 cm)  44  49 
Přes patelu  40  45 
Lýtkotuberositas tibiae  36  38 
Lýtkonejširší část  38  39,5 
Výstupní hodnoty   P  L 
Stehno (15 cm)  51  53 
Nad patelou (10 cm)  44  48,5 
Přes patelu  40  43,5 
Lýtkotuberositas tibiae  36  38 
Lýtkonejširší část  38  39,5 

Z těchto uvedených hodnot lze vidět, že obvod LDK v oblasti  stehna 

(15 cm nad patelou) se navýšil o 2 cm. Myslím, že důvodem může být navýšení 

svalového tonu a prokrvení této oblasti. Mohlo  to  způsobit časté cvičení na pokoji 

a častá  chůze po chodbě. Jak pacient sám zmiňoval, na pokoji se často nudil, 

takže buď cvičil, nebo chodil na balkón kouřit. Oproti tomu rozdíl obvodů mezi pravou 

a levou končetinou v segmentu nad patelou (10 cm) se snížil o 0,5 cm. V segmentu 

přes patelu se obvod snížil o 1,5 cm. S přihlédnutím k tomu, kolik času z terapeutických 

jednotek bylo vyhrazeno snaze snížit  otok, nepokládám tento výsledek za příliš 

uspokojivý (hlavně v segmentu 10 cm nad patelou). Nutné však připomenout, 

že veškerá práce s pacientem probíhala v rozmezí pouze 5 dní.  

Jak  jsem již zmínil, otok sice byl pro pacienta omezující z důvodu sníženého 

komfortu. Během terapie jsem však spíše pozoroval, jak otok ovlivňuje rozsah pohybu. 
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Pacient nejednou po terapii zmiňoval, že po cvičení a aplikaci chladícího gelu se koleno 

na chvíli jakoby „rozhýbalo“. Tento pocit však může být způsoben pouze analgetickým 

účinkem, který lokální kryoterapie přináší.  

Nyní se tedy zaměřím na rozsah pohybu operovaného kolenního kloubu. Ostatně 

výsledky goniometrického vyšetření ukázaly, že zde byla naměřená nejvýraznější 

insuficience  v porovnání se zdravou končetinou. V ostatních segmentech nebyly 

nalezeny výrazné odchylky mezi končetinami, které by pacienta omezovaly.  

Rozsah pohybu  levého kolenního kloubu byl pro mě hlavním a nejdůležitějším 

ukazatelem stavu operované končetiny. Určoval také, zda terapie přináší pozitivní efekt. 

Terapie určená k obnově rozsahu pohybu zahrnovala například protažení zkrácených 

svalových skupin, uvolnění svalů v hypertonu, posílení oslabených svalových skupin 

nebo  práci s motodlahou. Ta byla využita vždy na konci terapeutické jednotky, 

tedy 9x za dobu celkové spolupráce s pacientem. Dále zdravotnický personál 

na oddělení nabízel možnost využití motodlahy i mimo terapeutické jednotky. Lze 

tedy předpokládat, že jí pacient využil  vícekrát. V rámci terapie jsem se snažil 

navyšovat hodnoty na motodlaze maximálně 1x denně. To znamená, že v odpoledních 

cvičebních jednotkách jsem zadával stejné hodnoty jako v dopoledních. Pomocí čísel 

zvolených na motodlaze bylo snadné zaznamenávat zlepšení a navýšení rozsahu pohybu 

(bylo možné čísla navyšovat každý den minimálně o 5 stupňů). Vždy jsem se ale řídil 

stavem a pocity pacienta. 

Shrnutí hodnot dosažených na motodlaze: 

12. 1. 2021 odpolední jednotkaflexe 60, extenze 0 

13. 1. 2021 dopolední jednotkaflexe 65, extenze 0 

13. 1. 2021 odpolední jednotkaflexe 65, extenze 0 

14. 1. 2021 dopolední jednotkaflexe 75, extenze 0 

14. 1. 2021 odpolední jednotkaflexe 75, extenze 0 

15. 1. 2021 dopolední jednotkaflexe 85, extenze 0 

15. 1. 2021 odpolední jednotkaflexe 85, extenze 0 

16. 1. 2021 dopolední jednotkaflexe 90, extenze 0 

16. 1. 2021 odpolední jednotkaflexe 90, extenze 0 
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V případě obnovy rozsahu pohybu považuji celkovou terapii za úspěšnou. 

Výsledek jsem ověřil goniometrickým vyšetřením kolenních kloubů.  

Tabulka č. 12: Porovnání hodnot vstupního a výstupního goniometrického vyšetření kolenních kloubů 

Vstupní hodnoty   Pravá aktivně    Levá aktivně 
  S: 00130  S: 01065 
  Pravá pasivně  Levá pasivně 
  S: 00130  S: 01060 
 
Výstupní hodnoty  Pravá aktivně  Levá aktivně 
  S: 00130  S: 0585 
  Pravá pasivně  Levá pasivně 
  S: 00130  S: 0590 

 

Omezený rozsah pohybu často souvisí se sníženou svalovou sílou 

nebo svalovým zkrácením. Vyšetření zkrácených svalů v rámci vstupního 

kineziologického rozboru nepřineslo žádné podstatné výsledky. Zaměřil jsem 

se proto více na obnovení svalové síly operované končetiny, převážně na skupiny 

flexorů a extenzorů kolenního kloubu LDK.  

Tabulka č. 13: Porovnání hodnot vstupního a výstupního svalového testu kolenních kloubů 

 

Do terapie jsem zařadil cviky s lehkým závažím, popřípadě jsem odpor udával 

vlastní silou. Vždy úměrně schopnostem pacienta. Pytlíky se závažím se ukázaly 

jako nevyhovující. Udávají odpor podle směru působení gravitační síly, což je závislé 

na poloze pracující končetiny. 

Příkladem si uvedeme cvik, kdy pacient leží na břiše, závaží má připevněné 

v oblasti kotníku. Zatímco flektuje DK v kolenním kloubu, odpor působený pytlíkem 

se postupně snižuje. Nejnižší je v momentě, kdy je bérec kolmo k podložce (úhel 

90° v kolenním kloubu). Navíc má závaží tendenci sjíždět po bérci dolů, pokud není 

dostatečně utaženo. Jako pomůcky mi kromě závaží posloužil 

Vstupní svalový test   Pravá  Levá 
Flexory kolenního kloubu  5  3+ 
Extenzory kolenního kloubu  5  3+ OP 
Výstupní svalový test  Pravá  Levá 
Flexory kolenního kloubu  5  4 
Extenzory kolenního kloubu  5  4 
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overbal nebo gymnastický míč. Overbal si pacient vypůjčil na pokoj, čehož jsem využil 

a seznámil ho s autoterapií.  

S postupným obnovováním svalové síly se zvyšovala i kvalita prováděných 

cviků. Mohl jsem navyšovat jejich různorodost a přidávat úroveň zatížení. Na konci 

7. terapeutické jednotky pacient zmínil, že by si rád připomněl zásady správného 

stereotypu chůze do schodů o 2 FH. Pravidla této chůze znal pouze z příručky 

pro pacienty, kterou mu předal zdravotnický personál na příslušném oddělení. Nácvik 

chůze do schodů pomocí 2 FH jsme proto zařadili do 8. a 9. cvičební jednotky. Pacient 

ji zvládl bez problému.  

Kloubní vůle  v oblasti  pately  byla na operované končetině omezená směrem 

kraniálním i kaudálním. Dle mého názoru byl příčinou otok,  popřípadě chybné 

vyšetření,  nikoli kloubní blokáda. Již samotné vyšetření totiž bylo obtížné 

kvůli bolestivosti a patelu nebylo možné kvůli otoku pevně uchopit. 

Omezení jsem našel i v oblasti hlavičky fibuly. Myslím si, že zde je přímá 

návaznost na stav lýtkových svalů. Palpační vyšetření ozřejmilo, že lýtkové svaly jsou 

bilaterálně v hypertonu. Zároveň vyšetření zkrácených svalů ukázalo, že m. soleus je 

ve stupni zkrácení 2 bilaterálně. Do terapie jsem  kromě mobilizace hlavičky fibuly 

LDK,  několikrát zařadil techniku PIR s protažením právě na tyto svaly. Dále byla 

možnost, vzhledem ke zlepšení stavu pacienta, provádět  v posledních dvou terapiích 

i mobilizaci  pately  LDK.  Celkově jsem tedy do terapie LDK zařadil 7x mobilizaci 

hlavičky fibuly a 2x mobilizaci pately. 
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Tabulka č. 14: Porovnání vstupního a výstupního vyšetření kloubní vůle 

 

Když porovnáme hodnoty získané během vstupního a výstupního vyšetření. 

Zjistíme, že omezení kloubní vůle se obnovila v oblasti pately LDK směrem kraniálním. 

Domnívám se, že hlavním důvodem tohoto pozitivního výsledku je ustoupení otoku 

v této oblasti. Ten totiž pohyb do segmentu značně omezoval.  

Naopak stav kloubní vůle se nijak nezměnil v oblasti hlavičky  fibuly  na  obou 

DKK.  Myslím  si, že omezení kloubní vůle v oblasti hlaviček fibuly obou DKK je 

dlouhodobé a jedná se o chronickou záležitost. Navíc zde omezení pohybu do segmentu 

pacienta nijak závažně neomezuje. Bylo by tedy obtížné dosáhnout, po pouhých 

5 dnech, viditelných změn. Jelikož se jedná o bilaterální problém, mohu předpokládat, 

že tato insuficience nesouvisí s prodělanou operací. Tudíž jsem  jí během terapie 

nevěnoval příliš pozornosti.  

Souhrnně  bych  terapii,  vzhledem  k jejímu krátkému trvání, považoval 

za poměrně úspěšnou. Způsob provedení, v podstatě i celkový průběh terapie je vždy 

ovlivněn povahou pacienta. Do kvality terapie se často promítalo jeho rozpoložení 

a nálada. Když pan M. N. již při příchodu do cvičebny hlásil, že kvůli bolestem špatně 

spal a že je unavený. Věděl jsem, že cvičební jednotka bude probíhat ve stejném duchu. 

Proto jsem se vždy před každou terapií, snažil o jeho pozitivní naladění.   

Při výběru cviků a jejich náročnosti jsem mohl využít sportovního ducha, 

kterým můj pacient oplýval. Vždy rád přijal každou novou výzvu. U cviků, kde jsem 

Vstupní vyšetření 
Hlavička fibuly 
Ventrální posun 
Dorzální posun  

 
BO 
O 

 
O 
O 

Patela 
Kraniální posun 
Kaudální posun 

 
BO 
BO 

 
O 
O 

Výstupní vyšetření 
Hlavička fibuly 
Ventrální posun 
Dorzální posun  

 
BO 
O 

 
O 
O 

Patela 
Kraniální posun 
Kaudální posun 

 
BO 
BO 

 
BO 
O 
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místo závaží kladl odpor vlastní rukou, jsem pacienta nijak nešetřil. Troufám si říct, 

že jsem si zde mohl dovolit více než u ostatních pacientů na oddělení. Myslím si, že i to 

nás posunulo vždy o kousek dále. 

Pro maximalizaci efektu terapie a z důvodu nepříliš dlouhé spolupráce 

s pacientem  M.  N.,  nabízím dlouhodobý plán, včetně návrhu terapie.  Do budoucna  je 

možno se těmito instrukcemi řídit: 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán:  

Zmírnění otoku na minimum. Péče o jizvu (po vyndání svorek) v rámci 

autoterapie, s kterou byl pacient seznámen. Pokračovat ve zvyšování rozsahu pohybu 

kloubů  operované končetiny. Obnovení kloubní vůle v oblasti pately LDK (směrem 

kaudálním), v oblasti hlavičky fibuly na obou DKK (PDK  dorzálně, LDK  ventrálně 

i dorzálně). Snaha o navýšení svalové síly operované DK, hlavně extenzorového aparátu 

kolenního kloubu (v rámci autoterapie). Dodržovat správný stereotyp chůze s berlemi, 

postupně zvyšovat zatížení LDK a odkládat berle (po konzultaci s lékařem). Opakovat 

správný stereotyp chůze do schodů.  

Návrh terapie: 

TMT na oblast jizvy operovaného kolenního kloubu (po vyndání svorek) a jejího 

okolí.  Kondiční cvičení. Protažení zkrácených svalů LDK (PIR s protažením). 

Mobilizace pately směrem kaudálním a hlavičky fibuly obou dolních končetin (PDK 

dorzálně, LDK ventrálně i dorzálně). Analytické posílení oslabených svalových skupin 

LDK  (extenzorů kolenního kloubu).  Uvolnění svalů v hypertonu  operované DK (PIR 

na flexory kolenního kloubu).  Cvičení na zlepšení stability operovaného kolenního 

kloubu  (cvičení na balančních pomůckách, SMS). Korekce pacienta při autoterapii 

a doporučení vhodných pomůcek pro domácí cvičení. Chlazení oblasti jizvy. Chůze 

do schodů. 
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4 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zpracování a předložení jak teoretických 

informací, tak praktických znalostí kazuistiky pacienta po totální endoprotéze kolenního 

kloubu.  

První, obecná část,  se týká základních informací ohledně kolenního kloubu 

z hlediska anatomie a kineziologie. Snažím se zde přiblížit problematiku osteoartrózy, 

v případě kolenního kloubu gonartrózy, jakožto nejčastější indikací totální endoprotézy 

tohoto nosného kloubu. V případě náhrady kolenního kloubu jsem věnoval velkou část 

tématu operačním  přístupům,  z kterých jsem si vybral ty nejvíce používané. Závěrem 

obecné části se zabývám rehabilitačními postupy a metodami, které je možno, v rámci 

fyzioterapie, využít. 

Druhou část bakalářské práce tvoří praktické zpracování kazuistiky pacienta 

M. N.,  ze zařízení CLPA v Praze. Pacient byl velice komunikativní a otevřený 

spolupráci.  V rámci rehabilitace jsem využíval pouze metody a postupy naučené 

v rámci  tříletého bakalářského studia fyzioterapie na FTVS UK. Terapie probíhala 

pod dohledem vedoucí lůžkového oddělení Mgr. Jany Sohrové. Spolupráce s pacientem 

trvala od 12. ledna 2021 do 16. ledna 2021. Myslím, že byla pro pacienta, a hlavně jeho 

zdravotní stav,  skutečným přínosem. Pozitivní výsledky terapie si můžeme ověřit 

v kapitole 3.6 Zhodnocení efektu terapie.  

Souvislou  odbornou  praxi  v rámci studia  FTVS  UK, bez které by tato práce 

nevznikla, vnímám jako velký přínos.  Význam teoretických  znalostí  by  nebyl velký 

bez možnosti jejich uvedení do praxe. Jsem za tuto příležitost velice vděčný.  
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