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asistovaných operacích předního zkříženého vazu kolenního kloubu.a sestavit na základě 

těchto pomatků metodiku, zahrnující proces od zahájení ambulantní rehabilitace po přechod 
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ÚVOD 

Problematika náhrad předního zkříženého vazu u sportovců je v dnešní době velmi 

diskutované téma. Tyto diskuze se týkají převážně indikací této operativy, perspektivy 

návratu ke sportu z ortopedického či biomechanického hlediska na pevnost 

transplantovaného štěpu. Rehabilitace popisuje metodiky, které jsou v dnešní době již 

prověřené praxi a v praxi používané. Nicméně tyto metodiky se bohužel týkají pouze klinické 

a ambulantní části rehabilitace. Období návratu sportovce k plné sportovní aktivitě a zátěži, je 

ale delší než toto období nacházející se na rozhraní medicíny, rehabilitace,zdravotní tělesné 

výchovy a sportovního tréninku. Domníváme se, že i zde je třeba náležitě těchto poznatků 

využívat ad integrum v zájmu návratu sportovce k plné sportovní zátěži. 

Vědecké otázky 

1. Jak sestavujeme program následné rehabilitace pro období 8 týdnů až 6 měsíců po 

operaci předního zkříženého vazu pro aktivní sportovce, na základě moderních 

kineziologických poznatků? 

2. Jaké terapeutické složky by měl tento program obsahovat? 

3. Umožní tento program zlepšení funkce ad integrum? Jakým způsobem probíhá u 

sportovců návrat ke sportovní aktivitě? 

Stanovené úkoly v rámci práce: 

1. Vytvořit základní anatomický, biomechanický, fyziologický a vývojově kineziologický 

přehled k problematice kolenního kloubu. 

2. Vytvořit přehled současných operačních a terapeutických poznatků k dané problematice. 

3.Vytvořit přehled terapeutických a tréninkových postupů k dané problematice. 

4. Na základě předchozích poznatků vytvořit metodiku přípravy k plné sportovní zátěži. 

5. Zpracovat výběr základních cvičení, která vycházejí z těchto poznatků, pomocí 

fotodokumentace. 

6. Zpracování Retrospektivní studie souboru pacientů zařazených do rehabilitační léčby a 

sledovaných v období 8 týdnů až 5 měsíců po operaci... 
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I. ČÁST TEORETICKÁ 

1. ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU 

Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla. Tomu odpovídá i jeho stavba, 

která má proti ostatním velkým nosným kloubům řadu zvláštností. 

Kolenní kloub lze rozdělit na kloub femorotibiální a femoropatelární; femorotibiální 

kloub pak na mediální a laterální. Každý z nich je příslušným meniskem rozdělen na část 

femoromeniskální a meniskotibiální. 

Na stavbě kloubu se podílejí artikulující kosti, kloubní pouzdro, vazy i svaly, společně 

označované jako stabilizátory, a dále sem patří samozřejmě i cévy a nervy. 

_Kloubní chrupavka: Skládá se z chondrocytů, elastických a kolagenních vláken, které 

jsou zality do základní proteoglykanové substance. Vzhledem ke stavbě je ideální typem 

chrupavky pro pokrytí kloubních ploch chrupavka hyalinní. V chrupavce můžeme podle 

orientace kolagenních vláken rozlišit tři vrstvy: 

V povrchové vrstvě probíhají hustě uspořádaná vlákna paralelně s povrchem chrupavky. 

Tato vlákna jsou jemnější než vlákna dvou zbývajících vrstev a tvoří relativně hladký povrch. 

Ve střední vrstvě nalezneme silnější vlákna tvoříCí řídkou prostorovou síť, vyplněnou 

základní substancí a chondrocyty. Tato vrstva působí jako pružná deformační zóna schopná 

absorbce kinetické energie. 

Hustě uspořádaná radiální vlákna hluboké vrstvy vážou kloubní chrupavku 

k subchondrální kosti a eliminují působení střižných sil na kloubní ponch. 

Spojení vazů a kostí: Úponová část vazu, kterou je vaz připojen ke kosti, má typickou 

stavbu. Vlákna vazu přecházejí do kosti zónou vazivové chrupavky bez účasti periostu. 

Mikroskopicky lze rozlišit čtyři zóny. Paralelně probíhající vlákna vazu přecházejí do zóny 

vazivové chrupavky Její buňky jsou obvykle uspořádány v několika řadách. Tzv. modrá linie, 

procházející téměř kolmo na vlákna vazu, označuje přechod vazivové chrupavky v chrupavku 

mineralizovanou Zde je průběh kolagenních vláken nepravidelný. Chrupavčité buňky jsou 

řidší, větší a vícejademé. Přechod této chrupavčité zóny do vlastní kosti závisí na průběhu 

vazu. I v této zóně se místy objevují jednotlivá kolagenní vlákna. Obdobným způsobem se 

upínají i šlachy svalů. 
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"Interpozice" vazivové chrupavky do spojení vazů s kostí plní tyto funkce: působí jako 

pérovací systém při přenosu tahu vazu na kost či obráceně, je růstovou zónou pro vaz nebo 

kost, působí jako bariéra při difůzi minerálních látek z kosti do vazu, a navíc je bariérou mezi 

cévním systémem zásobujícím přilehlou spongiózní kosti 

1.1 Artikulující kosti 

Artikulujícími kostmi jsoufemur, tibia a patella, jejichž kloubní plochy jsou potaženy 

hyalinní chrupavkou. 

1) Femur: Na stavbě kolenního kloubu se podílí distální konec femuru. Je tvořen dvěma 

kondyly, stojícími v retropozici vzhledem k diafýze kosti. Ventrálně je spojuje facies 

patellaris a dorzálně jsou naopak odděleny fossa intercondylaris femoris. 

Ventrální plocha femuruje těsně nad okrajem kloubní chrupavky prohloubena vefovea 

supracondylaris. Ve svém středu je kloubní plocha pro patelu prohloubena ve vertikální 

žlábek, sulcus femoralis, který probíhá od horního okraje kloubní chrupavky, postupně se 

prohlubuje a kaudálně je ostře zakončen předním okrajemfossa intercondylaris. 

Normálně vytvořený zevní kondyl femuru prominuje zhruba o 4 až 7 mm ventrálněji a 

tvoří pak pilíř, o který se opírá zevní faseta pately. Kloubní plocha pro čéšku tím získává 

sedlovitý tvar. 

Mezi oběma kondyly femuru ležífossa interkocondylaris femoris. Ventrálně je proti 

sulcus femoralis ohraničena ostrou horizontální hranou, která je ve svém středu prohloubena 

v tzv. Grantův žlábek, naléhající při plné extenzi na přední plochu předního zkříženého vazu. 

Mediální plocha vnitřního kondylu femoru vybíhá v epicondylus medialis, na kterém začíná 

vnitřní postranní vaz. Těsně nad epikondylem leží tuberculum adductorium, na které se upíná 

šlacha ischiadické části m. adductor magnus. Obdobně na laterálním kondylu femuru 

nalezneme epicondylus lateralis, na němž začíná zevní postranní vaz. Kondyly nejsou 

symetrické. Laterální stojí téměř v sagitální rovině, zatímco mediální se k němu svou ventrání 

částí stáčí a tvoří tak mírný oblouk otevřený konkavitou laterálně. 

Kloubní chrupavka dosahuje ve středu obou kondylů i ve středu sulcus femoralis 

tloušťky až 3,5 mm, směrem k okrajům kloubních ploch klesá na 2 mm. 

2) Tibia: Proximální část tibie tvořená oběma kondyly je při bočném pohledu skloněná 

dorzálně. Kondyly tibie jsou proti diaf)·ze v retropozici, stejně jako tomu bylo u femuru. 

Ventrálilí plocha proximální tibie vybíhá v mohutnou drsnatinu - tuberositas tibiae - pro 

úpon lig. patellae. Laterálně a proximálně od ní, zhruba 2 cm pod úrovní kloubní štěrbiny, je 
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další vyvýšenina - tuberositas tractus iliotibialis neboli tuberculum Gerdy, na kterém se upíná 

iliotibiální trakt. 

Kloubní plochy tvořené horní plochou obou kondylů jsou skloněny zhruba o 10° 

dorzálně (retroverze). Na rozhraní střední a dorzální třetiny se tato drsná plocha zvedá 

v eminentia intercondylarís tibiae. Její nejvyšší bod tvoří tuberculum intercondylare mediale 

et laterale. 

Tvarem a variabilitou interkondylické eminence se zabývalo už více autorů, ale 

nejčastěji se uvádí, že tvar interkondylické eminence je závislý na existenci zkřížených vazů. 

Aplazie neboli nevyvynutí jednoho či obou hrbolů svědčí o aplazii jednoho či obou 

zkřížených vazů. Ventrálně před interkondylickou vyvýšeninou leží plošně větší area 

intercondylaris anterior, dorzálně pak menší, téměř vertikálně probíhající area 

intercondylaris posterior. Na tyto plošky se ventordorzálně upíná přední roh mediálního 

menisku, zadní roh vnitřního menisku a zadní zkřížený vaz. 

Kloubní plocha mediálního kondylu tibie má oválný tvar a je delší než kruhovitá 

plocha laterálního kondylu tibie. Ve frontální rovině jsou konkávní obě plochy, v rovině 

sagitální pouze plocha mediální. Laterální kloubní plocha je ve směru předozadním konvexní, 

což je dobře vidět na řezu v sagitální rovině. 

Kloubní chrupavka je nejvyšší v centru obou artikulačních ploch (mediální 3mm, 

laterální S mm). Směrem k periferii její tloušťka klesá na 1 mm. 

3) Patella: Tato kost má zhruba tvar trojúhelníku, jehož základna a výšky jsou přibližně 

stejné (4 až 5 cm). Na proximálně orientovanou bazi se upíná šlacha m. quadricepsfemoris. 

Přes drsnou, cévními otvory perforovanou ventrální plochu pately přechází do lig. patellae 

povrchová část šlachy m. rectus femoris. Většinu dorzální plochy tvoří oválná fascia 

articularis patellae. Vlastní kloubní plocha je rozdělena vertikální hranou, tzv. crista patellae, 

na laterální, obvykle větší a na mediální, obvykle menší fasetu. 

Tloušťka mohutné kloubní chrupavky se v oblasti crista patellae pohybuje od 4 do 

6 mm a snižuje se k okraji. 
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1.2 Stabilizátory kolenního kloubu 

Stabilizátory kolenního kloubu lze rozdělit ze dvou hledisek: z funkčního a 

topografického. 

1) Z funkčního hlediska rozeznáváme stabilizátory pasivní (statické), tj. hlavně vazy a 

menisky, a aktivní (dynamické, disponující kontraktilní funkcí), tj. svaly a jejich fascie. 

2) Z topografického hlediska, kterým se budeme v dalším popisu řídit, rozeznáváme 

stabilizátory kapsulární ,sem patří z pasivních stabilizátorů kloubní pouzdro, z aktivních pak 

svaly zajišťující extenzi a laterální a mediální stabilizaci a intraartikulární , což jsou vazy 

uvnitř vlastního kloubu,čili stabilizátory pasivní. 

1.2.1 Kapsulární stabilizátory 

Základem kapsulárních stabilizátorů, které Jsou tvořeny strukturami statickými 

i dynamickými, je kloubní pouzdro. 

1) Kloubní pouzdro Začíná na femuru ve vzdálenosti 1 až 1,5 cm od okrajů kloubní plochy. 

Jeho ventrální část vybíhá proximálně v recessus suprapatellaris variabilní velikosti. Pouzdro 

pevně srůstá s oběma menisky, s výjimkou jejich předních a zadních rohů. Tímto srůstem je 

rozděleno na větší část femoromeniskální a menší část meniskotibiální. Patella je zasazena 

do ventrální části pouzdra, které se upíná těsně při okraji její kloubní plochy. Ventrální část 

pouzdra je velmi slabá. Na tloušťce nabývá pouzdro teprve v oblasti vnitřního postranního 

vazu na straně mediální a při zadním okraji iliotibiálm'ho traktu na straně laterální. 

Nejsilnější je v dorzální části, kde vytváří doslova silné vaziYové slupky nad oběma kondyly 

femuru. 

2) Kapsulární stabilizátory můžeme rozdělit do tří hlavních skupin. První tvoří extenzní 

aparát kloubu, zbývající dvě pak skupinu mediálních a laterálních stabilizátorů kloubu. 

Přechod mezi jednotlivými skupinami je zcela plynulý, neboť struktury, které je tvoří, se 

vzájemně prostupují. Hranici mezi oběma skupinami postranních stabilizátorů a extenzním 

aparátem tvoří longitudinální retinakula patelly. Na zadní ploše kloubu obě postranní skupiny 

společně vytvářejí dorzální část pouzdra, která při určitých pohybech stabilizuje kloub jako 

samostatná funkční jednotka. 
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1.2.1.1 Extenzní aparát kolenního kloubu 

Extenzní aparát kolenního kloubu tvoří m. quadriceps fomoris, pate/la, lig. patellae a 

systém retinakul patelly. 

•M quadriceps femoris je hlavním a vlastně jediným extenzorem kolenního kloubu a 

současně i hlavním dynamickým stabilizátorem pately. V oblasti kolenního kloubu je složitě 

uspořádán a úpon každé jeho části se poněkud liší. 

• M rectus femoris tvoří úzkou dlouhou šlachu, která se v šíří 3 až 5 cm upíná na bazi 

pately a její povrchová vlákna přecházejí přes přední plochu pately do lig. pate/lae. 

• M vastus lateralis vytváří zhruba 3 cm nad úrovní baze pately silnou šlachu, která se 

svými mediálními snopci upíná na zevní okraj baze pately. Laterální snopce šlachy vytvářejí 

retinaculum longitudinale laterale. Navíc zevní snopce svalu srůstají s tractus iliotibiailis. 

•M vastus medialis má mezi ostatními porcemi m. qudriceps femoris výjimečné 

postavení. Jeho kraniální vlákna probíhají téměř vertikálně, distální naopak vzhledem 

k dlouhé ose femuru v úhlu 50° až 70° a bývají označována jako m. vastus medialis obliquus. 

Vlákna svalu na rozdíl od ostatních porcí svalu m. quadriceps femoris dosahují až těsně 

k patele, kde vytvářejí krátkou silnou šlachu, upínající se nejen na bazi pately, ale i na 

proximální třetinu až polovinu jejího mediálního okraje. Jednou z hlavních funkcí m. vastus 

medialis je dynamická stabilizace patelly. Sval zabraňuje její laterální dislokaci. 

•M vastus intermedius je ze všech čtyř hlav m. rectus fomoris nejmohutnější a leží 

nejhlouběji. Vytváří silnou šlachu inzerující na bazi patelly, jejíž okrajové snopce srůstají s m. 

vastus medialis et lateralis. Z dorzální plochy svalu se odštěpují variabilní snopce, vytvářející 

m. articularis genus, který se upíná do přední plochy pouzdra. 

•Lig. patellae je hlavním terminální úponem čtyr"hlavého svalu. Povrchová část vláken 

vazu přechází přes ventrální plochu pately ze šlachy m. rectus femoris. Hluboká vlákna 

začínají přímo od apexu pately. Zde dosahuje vaz největší šířky (3 cm). Jeho délka se 

pohybuje od 4 do 7 cm, tloušťka od 3 do 8 mm. Na průřezu má vaz lehce elipsovitý tvar a je 

nejsilnější ve střední části. Přední plocha vazu, krytá pouze fascií, prominuje přímo pod kůži, 

dorzální plocha je oddělena od kloubní dutiny naléhajícím Hoffovým tělesem. Těsně nad 

úponem na tuberositas tibiae se mezi vaz a tibii vsouvá konstantní bursa infrapatellaris 

profimda. 
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•Retinakula patelly, zesilují přední plochu kloubního pouzdra, jsou uspořádána ve třech 

vrstvách: 

- Povrchovou vrst,,u tvoří retinacula arciformia superficialia, což jsou zesílené pruhy 

povrchové fascie stehna. Obloukovitě odstupují od obou intermuskulárních sept a kříží se na 

ventrální ploše pately. Laterální retinakulum je mohutně zesíleno jednou z úponových části 

iliotibiálního traktu. 

- Ve střední vrstvě se nacházejí longitudinální r ~ti n·1kula patdl~ . Tyto dva 

aponeurotické pruhy jsou pokračováním úponových šlach m. vastus medialis et lateralis. 

Obkružují bazi pately těsně podél jejich okrajů. Nepatrně divergují, vzdalují se přitom zhruba 

1 cm od okrajů lig. patellae a upínají se na ventrální plochu tibie. 

- Transverzální retinakula, nazývané též křidélka čéšky, leží v nejhlubší vrstvě. 

Začínají vějířovitě na obou okrajích pately, probíhají dorzálně, při tom se zužují a inzerují na 

epikondyl femuru. Laterální retinakulum je slabší. Silnější mediální srůstá s distální části 

s m. vastus medialis. Tato retinakula zabraňují boční dislokaci pately a stabilizují ji tak 

v horizontálním směru. 

1.2.1.2 Mediální skupina stabilizátorů 

Ventrální ohraničení této skupiny tvoří longitudinální mediální retinakulum patelly, 

dorzálně pak sahá až do oblasti úponu m. semimembranosus a začátku mediální hlavy 

m. gastrocnemius. Základ tvoří kloubní pouzdro, které je zesíleno vnitřním postranním 

vazem, úponem pes anserinus, šikmým kapsulárním vazem, úponem m. semimembranosus, 

Yčetně lig. popliteum obliqum, a začátkem mediální hlavy m, gastrocnemius. 

Vnitřní postranní vaz je nejvýznamnějším vazivovým stabilizátorem na mediální straně 

kloubu. Skládá se z dlouhých předních vertikálních vláken a ze zadních šikmých, krátkých 

vláken, která dávají vazu trojúhelníkovitý tvar. Začátek vazu je mediálním epikondylu 

femuru. 

Přední dlouhá vlákna směřují distálně a ventrálně, přemosťují štěrbinu mezi mediálním 

epikondylem a diafýzou tibie a upínají se pod kloubní štěrbinu. Zadní šikmá vlákna se 

rozlišují na horní a dolní a upínají se na mediální kondyl tibie. 

Povrch vazu je z části kryt vazivovou pochvou m. semimembranosus. Vnitřní postraní 

vaz je od menisku oddělen pouzdrem, které je někdy nazýváno hlubokou částí vazu. 

S pouzdrem srůstá pouze dorzální část vazu. Přední část pouzdra je oddělena řídkým tukovým 
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vazivem nebo malou nekonstantní burzou. To umožňuje určitou malou pohyblivost vazu proti 

pouzdru. Těsně pod kloubní štěrbinou se mezi vaz a tibii se vsunují úponové šlachy 

m. semimembranosus, oddělené od vazu prostřednictvím bursa lig. collateralis medialis 

inferior. Tibiální úpon vazu je kryt distální částí pes anserinus, přičemž obě struktury jsou 

odděleny velkou konstantní burzou čočkovitého tvaru - bursa anserina. Silná kortikalis tibie 

v oblasti úponu vazu vylučuje možnost vytržení vazu s kostním fragmentem, na rozdíl od 

femorálního začátku vazu, kde naopak slabá kortikalis tento druh léze umožňuje. 

Pes anserinus je tvořen šlachami m. sartorius, m. gracilis, m. semitendinosus. Jako 

jediná stabilizační struktura na mediální straně kloubu nemá přímý vztah k pouzdru. M 

sartorius probíhá v duplikatuře stehenní fascie. Zhruba v úrovni mediálního epikondylu 

femuru vytváří šlachu stáčející se ventrálně směrem k tuberositas tibiae. Šlacha se přitom 

vějířovitě rozšiřuje, zeslabuje, částečně se překlápí, a tím střechovitě pokrývá probíhající 

šlachy m. gracilit a m.semitendinosus. Všechny tři šlachy těsně před úponem vzájemně 

srůstají a vytvářejí spolu šlachu typického tvaru, která inzeruje na mediální plochu tibie mezi 

tuberositas tibiae a úpon vnitřního postranru'ho vazu. 

Šikmý kapsulární vaz jsou zesílená femoromeniskální vlákna dorzální třetiny pouzdra. 

Probíhají od mediálního epikondylu femuru dorzokaudálně a upínají se na posteromediální 

okraj vnitřního menisku a částečně až na horní okraj mediálního kondylu tibie. Stabilizační 

význam vazu bývá dosti přeceňován. 

M semimembranosus je hlavním dynamickým stabilizátorem na mediální straně 

kloubu. Tomu odpovídá i jeho úpon, který svou členitostí patří mezi nejsložitější svalové 

úpony lidského těla. Šlacha svalu se ve výši kloubní štěrbiny oplošťuje a její centrální část se 

upíná na posteromediální plochu vnitřního kondylu tibie. Je přitom zabalena do vazivové 

pochvy, která vzniká z fascie vlastního svalu. Tato fascie přechází ze šlachy na okolí a podílí 

se na utyáření téměř u všech úponových částí šlachy. Z centrální šlachy se odštěpují čtyři 

periferní úponové porce: mediální, ventrální, distální, laterální. 

1. ventrální úponová šlacha se upíná na zadní roh mediálního menisku a vytváří tak m. 

artikularis. 

2. mediální části vznikají dvě raménka: silné horizontální raménko a slabší úponové 

raménko 

3. distální část směřuje kaudálně, kříží povrchová vlána m. popliteus, pevně s nimi srůstá 

dále se vytrácí do hluboké fascie bérce 
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4. z laterální části šlachy se vytváří ligamentum popliteum obliquum. Je to silný 

ohraničený vaz, přirostlý ke kloubnímu pouzdru pouze svou ventrální plochou. 

Směřuje proximolaterálně a končí na zevním kondylu femuru. 

Caput mediale m. gastrocnemii zesiluje horní okraj dorzální strany pouzdra. Sval 

začíná na zadním okraji mediálního epicondylu femuru. Těsně pod začátkem se mezi 

sval a pouzdro vsouvá velká bursa m. gastrocnemií medialis. 

1.2.1.3 Laterální skupina stabilizátorů 
Ventrálně je tato skupina ohraničena longitudinálním laterálním retinakulem patelly, 

dorzálně pak ligamentum popliteum arcuatum. Mezi laterální kapsulámí stabilizátory řadíme 

tractus illiotibialis, lig. collaterale laterale , m. biceps femoris, lig. popliteum arcuatum, m. 

popliteus a laterální hlavu m. gastrocnemius. 

Tractus illiotibialis je složitě uspořádaný útvar, který lze z didaktických důvodů rozdělit do tří 

částí. Střed proximální části tvoří zesílená fascie m. gluteus medius. Do ní se z ventrální 

strany upíná m. tensor fascie latae, dorzálně povrchové snopce m. gluteus maximus. O 

vlastním iliotibiálním traktu lze hovořit teprve od úrovně velkého trochanteru. Tato střední 

část, kterou tvoří zesílené snopce stehenní fascie, se distálně postupně zužuje. Ventrálně 

přechází plynule do fascia lata. 

Distální část tvoří úpon iliotibiálního traktu. Ventrální snopce traktu se obloukovitě 

stáčejí k patelle a těsně nad její bazí bývají srostlé s m. vastus lateralis. Většina těchto snopců 

inzeruje na zevní stranu patelly. Střední snopce pokračují přes kloubní štěrbinu k tibii a 

upínají se těsně pod kloubní štěrbinu tuberculum Gerdy. Dorzální úponové snopce, 

označované jako Kaplanova vlákna, inzerují těsně na laterálním epikondylem femuru.Zevní 

postranní vaz je na průřezu oblý či lehce oválný provazec, začínající vějířovitě na laterálním 

epikondylu femuru a upíná se na hlavičku fibuly.Ve střední třetině ve výši menisku je vaz od 

pouzdra oddělen řídkým tukovým vazivem. Distální část je ze zevní strany kryta šlachou m. 

biceps femoris, která jej při úponu zcela objímá. Oba útvary jsou od sebe odděleny malou 

konstantní bursa m. bicipitis femoris inferior. 

M biceps femoris -jeho úponová šlacha vzniká poměrně vysoko nad kloubem z caput 

longum. Krátká hlava se upíná na mediální stranu této šlachy přímo svými svalovými snopci. 
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Vlastní úpon svalu na hlavičce :fibuly má tvar asymetrické, ventrálně otevřené podkovy, 

v jejímž středu je úpon zevního postranního vazu. Sval také působí jako stabilizátor 

tibiofibulárm'ho kloubu. Dorzálně se sval zatáčí kolem zevního postranního vazu a vsunuje se 

mezi vaz a vlastní kloubní pouzdro. 

Ligamentum popliteum arcuatum je vaz trojúhelníkovitého tvaru, který začíná na apexu 

:fibuly svým retinakulem. Vybíhá kraniálně a dělí se na dva rozestupující se vazivové pruhy: 

přední a zadní raménko.Přední (laterálnť) raménko se obloukovitě stáčí k zevnímu 

postrannímu vazu a upíná se na femur těsně při jeho začátku.Zadní (mediální) raménko, které 

společně s předním pokrývá dorzální plochu šlachy m. popliteus, se přetáčí přes tuto šlachu 

mediálně, běží po horním okraji svalového bříška m. popliteus a ztrácí se pod lig. popliteum 

obliquum. 

M pop/iteus lze rozdělit na dvě části: 

Laterální, která začíná mohutnou tlustou šlachou ve žlábku na laterálním kondylu 

femuru těsně před začátkem zevního postranního vazu. Šlacha dále probíhá mediálně od 

zevního postranního vazu, přičemž prominuje do kloubní dutiny svou ventrální plochou. 

V úrovni kloubní štěrbiny odděluje šlacha pouzdro od zevního menisku. Šlacha svým 

průběhem vytváří na bazi menisku šikmý žlábek. Těsně pod meniskem se zužuje a vytváří 

svalové bříško, které se objevuje pod zadním raménkem retinakula. M popliteus má značný 

stabilizační význam pro laterální část kloubu. Jeho šlacha svým průběhem zesiluje kloubní 

pouzdro, tonizuje lig. pop/iteum arcuatum a navíc dynamicky stabilizuje laterální kondyl 

femuru. Caput /atera/e m. gastrocnemii se podobá svému mediálnímu protějšku. Vyjímku 

tvoří pouze fabe//a. Je to sezamská kost, vyskytující se na zevním okraji laterální hlavy 

m. gastrocnemius těsně při jeho začátku. Je značně variabilní, nachází se u 50 až 87% jedinců. 

1.2.2 lntraartikulární stabilizátory 

Tyto nitrokloubní struktury tvoří menisky a zkřížené vazy. Jejich integrita, a tím i 

normální funkce je pro osud kloubu rozhodující. 

1.2.2.1 Menisky 
Menisky dělí dutinu femorotibiálního kloubu na část femoromeniskální a 

meniskotibiální. Tím, že zmírňují inkongurenci obou artikulujících kostí, významně se 

podílejí na stabilitě kloubu. Jejich tvar a stavba zcela odpovídají funkci. 
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Oba menisky mají srpkovitý tvar, jejich osa probíhá přibližně sagitálně. Lze je rozdělit 

na tři části: přední a zadní roh a střední část. Na průřezu mají klínovitý tvar. Svou bazí jsou 

fixovány k pouzdru a jeho prostřednictvím i k ostatním strukturám, které pouzdro zesilují. 

Výjimku tvoří pouze úponové části předního a zadního rohu, které se od pouzdra mírně 

vzdalují. 

Horní plocha menisku je konkávní a její zakřivení přibližně odpovídá zakřivení 

příslušného kondylu femuru. Spodní plocha je téměř rovná, někdy může být mírně konkávní 

(laterální meniskus) či naopak konvexní (mediální meniskus) v závislosti na tvaru plochy 

tibie. 

Menisky se skládají z vazivové tkáně, tvořené zejména kolagenními vlákny, která při 

bazi odpovídá spíše vazivu, v centrální části pak vazivové chrupavce. Kolagenní vlákna jsou 

orientovaná ve třech směrech. Největší počet vláken probíhá longitudinálně v podélné ose 

menisku. Kolmo k nim jdou vlákna radiální, kterých je v oblasti předního a zadního rohu více 

než v části střední. Tvoří zejména horní a dolní plochu menisku. Některá radiální vlákna ve 

svém průběhu mění směr a probíhají vertikálně. Takto je zajištěna vzájemná vazba vláken, a 

tím i odolnost menisku proti silám, které na něj působí. 

Mediální meniskus : 

Je větší než zevní a jeho oba rohy jsou od sebe dosti vzdáleny. Tím nabývá tvaru 

otevřeného písmene C. Přední roh se upíná na malou trojúhelníkovou plošku v area 

intercondylaris anterior těsně před tibiálnfm úponem předního zkříženého vazu. Zadní roh se 

upíná do malé prohlubně area intercondylris posterior mezi dorzálně ležícím úponem 

zadního zkříženého vazu a úponem zadního rohu laterálm'ho menisku. Zadní roh je spojen 

prostřednictvím pouzdra s úponovou šlachou m. semimembranosus. Mediální meniskus je 

méně pohyblivý než laterální. Je to dáno celkovou stavbou mediálního femorotibiálního 

skloubení a navíc způsobem fixace menisku. Oba rohy jsou od sebe poměrně dosti vzdáleny 

navíc střední část menisku je připevněna pouzdrem k vnitřnímu postrannímu vazu. Tím je 

meniskus fixován k tibň na třech místech, což značně zmenšuje možnost jeho pohybu 

Laterální meniskus: 

Úpony jeho obou rohů jsou v těsné blízkosti, takže meniskus má tvar ležícího písmene 

O. Jeho přední roh se rovněž upíná v těsné blízkosti předm'ho zkříženého vazu, ale vzhledem 

ke svému mediálnímu protějšku dorzálněji. Zadní roh se upíná na tuberculum laterale. 

Ačkoliv je zevní meniskus menší než vnitřní, pokrývá téměř celou kloubní plochu zevm'ho 
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kondylu tibie. Zevní meniskus je fixován téměř jen na jednom místě, protože úpony obou 

rohů se skoro dotýkají. To společně s dalšími faktory umožňuje jeho větší pohyblivost. Na 

sagitálním pniřezu je vidět, že zevní meniskus vyrovnává inkongruenci artikulujících kostí. 

Podílí se tak mnohem víc na stabilitě zevní části femorotibiálního kloubu. 

Lig. transversum genus spojuje přední rohy obou menisků. 

Lig. meniscofemorale začíná na dorzálním okraji zadního rohu zevního menisku. 

Probíhá-li po zadní ploše lig. cruciatum posterius, nazývá se lig. meniscofemorale posterius, 

naopak pokud běží po přední ploše zadního zkříženého vazu, je označována jako 

lig. meniskofemorale anterius 

1.2.2.2 Zkřížené vazy 

Zkřížené vazy jsou hlavními intraartikulárními stabilizátory a lze říci, že i 

nejvýznamnějšími vazivovými stabilizátory kolenního kloubu vůbec. Jsou uloženy ve fossa 

intercondylaris femoris. 

1. Lig. cruciatum anterius začíná na polokruhovitém políčku v oblasti dorzální části 

mediální plochy laterálního kondylu femuru a upíná se area intercondylaris anterior 

(tibiae). Lze v něm rozlišit další avšak slabší anteromediální (AM) porci a kratší a 

silnější část posterolaterální (PL). Spíše než anatomicky jsou tyto části definovány 

funkčně, kdy AM se maximálně napíná ve flexi a PL v extensi kolenního kloubu. 

Nejmenší napětí obou částí lze zaznamenat v 30° flexe. 

2. Lig. cruciatum posterius je rozepjato od zevní plochy vnitřního kondylu femuru do 

area intercondylaris posterior (tibiae). Probíhá více vertikálně a v sagitální rovině než 

LCA a dorsálně kříží přední postranní vaz. 

Zkřížené vazy (přední i zadní) zajišťují zvláště předozadní stabilitu kolena, podílejí se na 

stabilitě rotační a také mediolaterální. Omezují též vnitřní rotaci v kloubu tím, že se na sebe 

navíjejí. Napjaté lig. cruciatum anterius táhne bérec do mírné zevní rotace. 
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1.3 Dutina kloubní a synoviální membrána 

Dutina kloubní je prostorná, komplikovaného tvaru. Synoviální membrána totiž 

nevystýlá pouzdro rovnoměrně, ale od zadní strany pouzdra jde po obou stranách zkřížených 

vazů dopředu, připojena na tibii a dofossa intercondylarisfemoris. Vytváří tak jakousi střední 

sagitální přepážku kloubu, jejíž přední část pokračuje jako řasa- p/ica synovialis patel/aris -

před předním zkříženým vazem od fossa intercondylaris femoris šikmo dopředu dolů, pod 

hrot patelly. Tam se rozbíhá do stran ve vodorovné, dozadu členité synoviální řasy- plicae 

alares. 

Plice alares jsou vyztuženy průběhem lig. transverzum genus a tukovým polštářem, 

kterým zasahuje ještě dále dopředu do pouzdra jako corpus adiposum in.frapatellare -

ortopedii nazýváme Hoffovo těleso. 

1.3.1 Bursae mucosae 

V okolí kolenního kloubu je popisováno více než 20 burz neboli tíhových váčku" 

z nichž je mnoho nekonstantních a klinický ·význam mají pouze některé. Vyskytují se 

v místech tlaku a tření, některé z nich obvykle komunikují s kloubní dutinou. 

1.4 Cévní a nervové zásobení kolenního kloubu 
Cévní a nervové kmeny probíhají ve fossa poplitea, tedy na zadní straně kolenního 

kloubu. 

1. Tepny kolenního kloubu přicházejí do bohaté kloubní sítě - rete articulare genus 

z a. femoralis a a. poplitea. 

Z a. femora/is přichází: a. descendens genus a a. descendens arteriae circumflexae 

femoris lateralis. 

Z a. poplitea přicházejí: a. superior medialis genus, a. superior lateralis genus, a. 

media genus, a. inferior medialis genus a a. inferior lateralis genus. 

Vedle rete articulare genus je ještě samostatná síť rete patellare, z níž vystupují cévy 

do okolí pately a do vlastní kosti. 

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

přívodních tepen kolena. 
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3. Nervv kolenního kloubu přicházejí z velkých nervových kmenů jdoucích podél 

kloubu. Z n. femoralis přichází n. saphenus a z něho r. infrapatellaris pro přední 

stranu kloubního pouzdra. 

Zn. tibialis přicházejí vlákna pro mediální dvě třetiny zadní strany pouzdra a pro 

zbylou jednu třetinu přichází vlákna z n. fibularis communis. 

Z nervových pletení pouzdra dosahují vlákna i do menisků a do zkřížených vazů. 

2. BIOMECHANIKA KOLENNÍHO KLOUBU 

Kolenní kloub má jako nosný kloub dolní končetiny dvě hlavní funkce: umožňuje 

potřebný rozsah pohybů dolní končetiny a součastně zajišťuje i optimální přenos tlakových sil 

vzniklých činností svalů a hmotností těla. 

Z kinematického hlediska je kolenní kloub dvoukloubový, složený z kloubu 

femorotibiálru'ho a kloubu femoropatelámího .. 

Zdravý, normálně vyvinutý femoropatelární kloub má 1° volnosti a umožňuje přenos 

mechanické energie mezi m. quadriceps femoris a tibií přes čéšku, lig. patellae a tuberositas 

tibiae. Jeho robustnost přímo určuje "převodový poměr" (t.j. charakter silového přenosu) 

vzhledem k okamžitému středu otáčení tibie vůči femuru. Traumatické a vývojové změny či 

vrozené tvarové defekty, deformity, mohou tyto přirozené základní kinematické 

charakteristiky silně pozměnit. 

Femorotibiální kloub je strukturálně velmi složitý. Kinematická vazba mezi femurem a 

tibií je zprostředkována artikulující bikondilámí částí femuru a tibiálním platem tibie. 

Vmezeřený systém menisků vyrovnává inkongruenci artikulujících částí a má (kromě 

redukce lokálního namáhání - koncentrace napětí) částečný "stabilizační" účinek ve smyslu 

vymezení volnosti pohybu. Zdravý, normálně vyvinutý kloub má 1 o volnosti, kdy stupeň 

rotace je závislý na stupni flexe v kloubu. Normální rozsah pohybu femoro - tibiálního 

kloubu je cca 160° od hyper- extenze do maximální flexe. Tibie je vázána k femuru závěsem 

zkřížených vazů, který svojí prostorovou geometrií predisponují tvar femorálních a tudíž i 

okamžitu polohu os rotace relativního pohybu tibia - femur. Tzv. "close locked position" 

(zamknutá) v extensi je u zdravého kloubu provázena větší kongruencí artikulujících ploch, 

tedy větší resistencí vůči změně polohy (stabilizace tvarem). Ve velkých flexích artikulují 
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spolu silně inkongruentní plato tibie a femorální kondyly. To vytváří horší silové převodové 

poměry v hlubokých flexích, protože odlehlost lig. pate/lae od okamžitého středu otáčení se 

silně zmenšuje (např. obtížné zvednutí se z hlubokého dřepu). Vývojové a traumatické změny 

tohoto skloubení jak ve smyslu tvaru tak tkáňových vlastností (reologie) extrémně ovlivňují 

"zdravou a normální" kinematiku pohybu v kolenním kloubu. 

Z pohledu dynamiky pohybu a energetického přenosu v kolenním kloubu dominují 

(kromě výše zmíněných kinematických charakteristik) svým vlivem reologické vlastnosti 

extra a intraartikulárních tkáňových komponent. 

Pro "stabilizaci" polohy ve zdravém kloubu je dominantní ko-kontrakční 

kooperace flexorů a extensorů kolenního kloubu. 

2.1 Funkce jednotlivých struktur kolenního kloubu 

Jednotlivé struktury tvořící kloub mají své specifické, nezastupitelné funkce. Teprve 

jejich vzájemná souhra umožňuje normální funkci kloubu jako celku. 

Kost a kloubní chrupavka tvoří skelet kloubu. Tvar kloubních ploch má rozhodující vliv na 

kloubní kinematiku. Kost i kloubní chrupavka jsou schopny elastické deformace, která nejen 

zvyšuje kloubní kongruenci, ale součastně zlepšuje přenos tlakových sil v kloubu a zvyšuje 

ijeho stabilitu. 

~ svým průběhem i tvarem společně s tvarem kloubních ploch rozhodují o kinematice 

kloubu a součastně zajišťují pasivní stabilitu kloubu. 

Menisky jsou schopny větší elastické deformace než chrupavka a kost. Tím nejen vyrovnávají 

inkongurenci kloubních ploch, ale současně působí při nárazech kloubních ploch jako tlumič. 

Obojí má ochranný vliv na kloubní chrupavku a napomáhá lepšímu přenosu tlakových sil 

v kloubu. Dále přispívají při roztírání synoviální tekutiny a rovněž jejich význam při 

stabilizaci kloubu není zanedbatelný. 

Svaly zajišťují aktivní pohyb a podílí se na aktivní stabilizaci kloubu. 

Nervové receptory a vlákna představují informační systém, který vysílá do CNS informace o 

poloze kloubu, napětí vazů a součastně registruje bolestivé podněty. Jejich prostřednictvím je 

propojen kinetický řetězec . 
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2.2 Související funkční mechanismy a stabilita kolenního kloubu 

V následujících kapitolách budou popsány mechanismy, které souvisejí se stabilitou 

kolenního kloubu zejména při jeho pohybu. 

2.2.1 Napětí vazů během pohybu 

Vazivový systém kolenního kloubu je velmi složitý. Zkřížené vazy vymezují zásadním 

způsobem kinematiku pohybu femorotibiálním kloubu a omezují rozsah pohybu v krajních 

polohách flexe a extenze. Postranní vazy pak především zásadně vymezují "krajní" polohy. 

Přední zkřížený vaz omezuje posun bérce ventrálním směrem a zabezpečuje vnitřní rotaci 

bérce. Nejvíce je zatížen při vnitřní rotaci bérce, zvláště je-li kolenní kloub v hyperextenzi. 

(Dylevský, Druga & Mrázková, 2000). V plné extenzi je napnut celý, při 15° flexe začíná jeho 

tenze klesat a dosahuje minima zhruba mezi 30°-40° flexe. S další flexí začíná opět narůstat, 

takže při 90° je silně napnutý.Zevní rotací dochází k relaxaci vazu, pouze v krajní poloze se 

vaz začíná mírně napínat. Vnitřní rotací se naopak zkřížený vaz napíná silně. 

Zadní zkřížený vaz brání posunu bérce dorzálním směrem a omezuje zevní rotaci (Dylevský, 

Druga & Mrázková, 2000). Zhruba při 30° flexi se začíná vaz napínat a svou tenzi si udržuje 

během dalších fází pohybu. Rotace nemají na zadní zkřížený vaz takový vliv.Vnitřní 

postranní vaz je nejdůležitější mediální stabilizátor kolenního kloubu. Úpony na mediálním 

kondylu jsou realizovány tak, že při extenzi kolene jsou zadní vlákna napnuta a přední 

relaxují. Při flexi kolenního kloubu se přední vlákna pohybují proximálně, zvyšuje se jejich 

napětí, které je největší při maximální flexi. Tento děj je přičítán oválnému tyaru femorálního 

úponu. Díky úponu vláken do kolenního pouzdra a mediálního menisku kontroluje podle 

Insalla (1993) vnitřní postranní vaz pohyb menisku při flexi. 

Napětí vazu jako celku se během flexe příliš nemění. V plné extenzi je napnuta hlavně 

dorzální část vazu. Při zhruba 90° je nejvíce napnuta přední část vazu. Při zevní rotaci bérce 

se vaz silně napíná, vnitřní rotace má účinek mnohem menší. 

Zevní postranní vaz je spolu s iliotibiálním traktem součástí laterálního stabilizačního 

systému. Nejvíce je napnut při plné extenzi a relaxuje v průběhu flexe. Vnitřní a zevní rotace 

bérce napětí vazu mírně zvyšují. 

21 



2.2.2 Pohyby kolenního kloubu 

Základními pohyby v kolenním kloubu jsou flexe a extenze. Dále je přítomna rotace 

v závislosti na velikosti flexe rotace. 

2.2.2.1 Mechanismus flexe a extenze 

Jde o základní pohyb, který probíhá převážně v sagitální rovině, přesto nejde o pohyb 

zcela jednoduchý. Geometrické poměry kloubu automaticky přidružují k flexi a extenzi další 

souhyby, takže pohyb z flexe do extenze a zpět je dosti složitý a probíhá takto: 

1. Počáteční rotace, při níž se tibie točí dovnitř, je spojena s prvními 5° pohybu. Počáteční 

rotací se uvolní lig. cruciatum anterius. Tento pohyb se označuje jako "odemknutí 

kolena". 

2. Valivý pohyb (rolling) uskutečňuje flexi po počáteční rotaci a probíhá 

v meniskofemorálních kloubech- femur se valí po plochách tvořených tibií a menisky. 

3. Posuvný pohyb (gliding) dokončuje flexi. Je spojen i s "posuvným" pohybem v kloubu 

meniskotibiálním. 

Při extenzi jde celý děj opačně: extenze začíná posuvným pohybem dopředu, 

pokračuje valivým pohybem femuru po kondylech a končí doplněn "závěrečnou rotací" tibie 

zevně, která působí opětné "uzamknutí" kolenního kloubu. 

Při flexi zajišťují pohyb kolena zkřížené vazy, které brání nežádoucím posuvným 

pohybům. Rozsah flexe kolenního kloubu je 130-160°. Aktivně lze provést flexi koleni 140°, 

neboť při dosažení tohoto úhlu na sebe nalehnou svalové hmoty stehna a lýtka. Zbývajících 

20° lze provést pasivně, např. při dřepu, kdy hmotnost těla stlačí svalové hmoty. 

Extenze může po dosažení základního postavení kloubu ještě pokračovat asi o 5° do tzv. 

hyperextenze, ta může být i větší, ale u zdravého kloubu by neměla přesahovat 15°. 

2.2.2.2 Mechanismus rotace 

Velikost rotace je zá\islá na flexi, neboť stupeň flexe ovlivňuje i rozsah rotací. Dále 

jde o děj závislý hlavně na uspořádání vazivového aparátu a jeho vztahu ke kostním 

strukturám. 

Rozsah zevní rotace je 21 °, rozsah rotace vnitřní 17°. Často uváděné hodnoty pro vnitřní 

rotaci 5-10° a pro zevní rotaci 30-50° nelze považovat za směrodatné (Dylevský, Druga 
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& Mrázková, 2000 ), protože se rozsah rotací zvětšuje s rostoucí flexí. Největších rotačních 

hodnot je dosaženo při flexích mezi 45 a 90 stupni. 

2.2.3 Stabilita kolenního kloubu 

Stabilitou můžeme rozumět odpor skloubení proti změně polohy, v širším smyslu pak 

schopnost návratu systému do původní, výchozí polohy po odeznění vnějšího porušení 

rovnovážného stavu (např. silového). Stabilizací se pak rozumí procesy, děje, vedoucí 

k obnově stability. Stabilní stav musí vyhovovat podmínkám stability, které jsou 

v podmínkách statické stability dány statickou silovou rovnováhou (součet všech působících 

sil= O, systém se nepohybuje v = 0), v podmínkách dynamické stability, dynamickou silovou 

rovnováhou (součet všech působících sil, včetně setrvačných a odporov}·ch = O, systém se 

pohybuje v není =O (Karas, Otáhal, 1991). Mezi faktory pasivní stabilizace (1.) řadí Dylevský 

(2000) vzájemný poměr tvarů kloubních povrchů (kongruence resp. inkongruence), úpravu 

vazů a kloubního pouzdra, disky, menisky a chrupavčité lemy. Mezi faktory aktivní 

stabilizace (2.) řadí potom svaly podílející se na zabezpečení všech pohybových aktivit 

daného kloubu. 

Na celkovou stabilitu kloubu působí i síly zevního prostředí. Jsou-li tyto síly menší 

nebo v rovnováze se silami vznikajícími působením dvou uvedených stabilizačních systémů, 

jde o tzv. funkční stabilitu kloubu. Jsou-li však síly zevně působící větší, dochází v závislosti 

na jejich velikosti a rychlosti působení ke vzniku akutní či chronické instability. 

Stabilní postavení kloubu (close-packing) je zpevnění určitého celku (spojované 

segmenty), který může být uveden do pohybu pouze vnější silou. Zrcadlovým obrazem je 

nestabilní postavení kloubu (soft-packing)(Dylevský, Druga & Mrázková, 2000 ). 

2.2.3.1 Systém pasivních (statických) stabilizátorů 

Vazy stabilizující kolenní kloub lze z funkčního hlediska rozdělit na: 

primární stabilizátory - mají rozhodující stabilizační účinek pro pohyb v kloubu 

sekundární stabilizátory- účinek mají mnohem menší, ale nelze je podcenit, neboť pasivní 

stabilita kloubu v daném směru pohybuje dána součtem stabilizačních účinků všech vazů. 

Zda je daný vaz primárním nebo sekundárním stabilizátorem, je určeno dvěma 

rozhodujícími faktory: 

1. poloha kloubu, tzn. stupeň flexe a součastně velikost rotace bérce 

2. druh pohybu. 
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Lig. collaterale mediale je dominantním stabilizátorem na vnitřní straně kloubu. Je 

primárním stabilizátorem kloubu při abdukci a zevní rotaci bérce. 

Lig. cruciatum anterius je primárním stabilizátorem při ventrálním posunu tibie a současně i 

pro vnitřní rotaci bérce a hyperextenzi v kolenním kloubu. Při dukčních pohybech je 

sekundárním stabilizátorem kloubu. K jeho poranění může dojít až při určitém stupni ruptury 

příslušných stabilizátorů. Pro posouzení integrity vazu je nejcitlivější Lachmanův test. 

Lig. cruciatum posterius je primárním stabilizátorem při dorzální dislokaci tibie. 

Lig.collaterale laterale je primárním stabilizátorem na zevní straně kloubu, přesto nemá 

z hlediska stabilizačního účinku tak dominantní postavení jako vnitřní vaz. 

Dorzální část pouzdra tvořená šikmým kapsulárním vazem, lig. popliteum obliqum a lig. 

popliteum arcuatum má stabilizační účinek při hyperextenzi a dukcích. 

Kongruence resp. inkongruence hraje významnou roli při zajišťování stability kloubu. 

Na stabilitě kloubu dané kontaktem kloubních ploch se podílejí dva faktory: 

1. vlastní tvar nezatížených kloubních ploch včetně menisků 

2. schopnost elastické deformace kloubních ploch působením tlakových sil. 

Na nezatíženém kloubu se tvar kloubních ploch podílí na stabilitě kloubu minimálně, 

z těchto důvodů vystupuje do popředí stabilizační vliv menisků. Při zatížení kloubních ploch, 

tedy při působení tlakových sil, dochází k deformaci kloubních ploch, tím i ke změně tvaru a 

zvýšení vzájemného kontaktu kloubních ploch. 

2.2.3.2 Systém aktivních stabilizátorů 

Systém aktivních stabilizátorů tvoří svaly kolenního klobu. Z biomechanického 

hlediska mají dvě funkce: 

1. provádějí aktivní pohyb v kloubu 

2. zajišťují aktivní stabilitu kloubu jak v klidu, tak při pohybu 

Zatímco při pohybu dochází k izotonické kontrakci svalů, je izometrickou kontrakcí 

kloub stabilizován v určitém postavení. Stabilizační účinek svalů se proje\uje 

1. přímo i aktivní kontrakcí antagonistických svalů daného pohybu 

2. nepřímo zvýšením velikosti tlakových sil působících na kloubní plochy. 
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Z hlediska druhu aktivru'ho pohybu vyvolaného izotonickou kontrakcí můžeme svaly 

rozdělit do tří skupin: extensory, flexory a rotátory. Stabilizační účinek svalů je závislý na 

mnoha faktorech, přičemž jeden z nejvýznamnějších je postavení kloubu. 

Svaly, které svou činností vyvolávají změnu postavení kloubu, musí součastně 

zajišťovat stabilizaci při těchto aktivních i pasivních pohybech: flexe - extenze, translace 

v sagitální rovině, rotační pohyby, dukční pohyby. Stabilizace kloubu při těchto pohybech je 

obvykle zajištěna dvěma antagonistickými skupinami svalů pracujících v určité rovnováze. 

Porušení této rovnováhy má většinou za následek poranění vazivového aparátu kloubu. Svaly 

mají mimořádný význam pro zajištění stability v kloubu v kritické fázi 30° - 60°, kdy je 

vazivový aparát nejzranitelnější, neboť vazy jsou v tomto rozmezí nejméně napnuty a navíc se 

zvětšuje rotačních pohybů. A právě k většině úrazů v kloubu dochází mezi 30° -60° flexe. 

Mechanismus je obvykle násilná dukce a rotace, neboť postavení končetiny umožňuje 

součastné působení obou násilných pohybů. 

Dalším výrazným prvkem aktivní stabilizace je činnost svalů popisována jako tzv. 

Lombardův paradox. Jedná se o současnou aktivaci extenzorů a flexů při vzpřimování ze sedu 

(z nízké polohy). Při tomto pohybu se extenduje kolenní kloub pomocím. rectus femoris a 

mm. vasti a současně se aktivují flexory kloubu, které by měly podle zásady reciproké 

inervace naopak extenzi kolena bránit. Obě svalové skupiny jsou dvoukloubové, takže jejích 

funkce by se měla vzájemně rušit, ale přesto se podporují a dochází ke vzpřímení 

(V éle, 1997). 

4.DIAGNOSTIKA PORUCH V KOLENNÍM KLOUBU 

4.1 Diagnostika traumatického poškození kolenního kloubu 

Diagnostika poškození měkkých tkání kolenm'ho kloubu spadá v plné míře do 

kompetence lékaře - ortopeda. Nicméně pokládám za nutné, aby se každý terapeut, který 

pracuje s pacienty po úrazech a operacích v oblasti kolenního kloubu v diagnostických 

technikách základním způsobem orientoval. Umožní to pochopit způsob myšlení ortopeda a 

orientaci v aktuálním stavu postiženého kloubu v průběhu následné terapie. Navíc to podle 

mého názoru podporuje pacientovu důvěru v terapeuta. V poslední době je také možnost po 
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dohodě s lékaři možná účast terapeuta při operaci,což považuji za velmi přínosné pro 

pochopení této problematiky. 

4.1.1 Anamnéza 

Celou historii poranění probíráme s pacientem podrobně, dotazy je vhodné klást 

aktivně a systematicky. Většina nemocných rozvádí různé pocity a příhody do detailů, a 

naopak podstatné věci často opomene. Proto lékař musí pohovor vést cíleně. U poškození 

kolenního kloubu zjišťujeme tyto údaje: 

Mechanismus poranění: snažíme se zjistit zda byl přímý nebo nepřímý, odkud násilí 

působilo nebo jaký typ nepřímého násilí úraz vyvolal. Určitá typická poranění mají i svůj 

charakteristický úrazový mechanismus. 

Významné anamnestické údaje u akutních poranění: 

Schopnost zátěže a chůze ihned po poranění: neschopnost pacienta hned po úrazu udržet 

se na končetině naznačuje lézi vazivového aparátu. 

Rychlost vzniku otoku: okamžitě (do několika minut) vzniklý otok klubu svědčí pro 

hemartros, který je většinou způsoben rupturou předního zkříženého vazu. Přesně 

lokalizovaný otok v postranních částech kloubu a jen pomalu narůstající otok celého kloubu 

bývá typický pro léze postranních vazů. 

Anamnéza u chronických afekcí: 

Bývá to nejčastěji omezení funkce, které je způsobeno buď silnou bolestí při určité fázi 

pohybu, nebo blokádou, pocitem slabosti kloubu, nestabilitou kloubu, projevující se často 

neschopností běhu, skoků, dlouhé chůze, chůze do schodů či ze schodů atd. Dalšími 

popisovanými obtížemi bývají pocit napětí v kloubu s částečným omezením pohybu, 

chrupání, lupnutí v kloubu a hlavně nepředvídatelné poklesnutí kolenm'ho kloubu, které je 

někdy nebolestivé, jindy provázené bolestivým pocitem.Musíme zjistit souvislost těchto potíží 

s úrazem a při pozitivní traumatické anamnéze se ptáme kdy k úrazu došlo a dále zjišťujeme 

údaje jako u akutního poranění, které doplňujeme dalšími dotazy: 

Jaký byl léčebný postup u původního úrazu: ptáme se zda bylo provedeno RTG 

vyšetření. Při punkci se ptáme na zhled a množství punktátu. U konzervativní léčby nás 

zajímá způsob a délka fixace. Při operační léčbě se dotazujeme na operační diagnózu, typ 

provedeného operačního výkonu a způsob pooperačního ošetření. 
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Jak byla prováděna rehabilitace: snažíme se zjistit přesný postup cvičení, dobu 

rehabilitace a reakci pacienta. 

a) Blokáda kloubu je zpravidla v určitém stupni flexe a pacient udává, že kolenní 

kloub nelze bez bolesti ani flektovat, ani extendovat. Tato blokáda během několika sekund 

nebo nejvýše minut pomine, koleno někdy oteče, krátce bolí a bolest postupně ustupuje 

nebo ihned zmizí, někdy však může jít o setrvalý stav. 

b) Instabilita kloubní se projevuje dvojím způsobem: 

1. "giving way" fenomén, což je náhlé podklesnutí kolenru'ho kloubu. 

Příčinou je reflexní, okamžité ochabnutím. quadriceps femoris. Tento 

fenomén je typický pro chronickou lézi předního zkříženého vazu. 

2. pocitem nejistoty kloubu při zvýšené zátěži (prudká změna směru, 

rotace na zatížené končetině, chůze po nervovém terénu atd.) 

Dosavadní léčba - např. aplikace léků, punkce , dosud provedené operace atd. 

4.1.2 Aspekce 

Zde si všímáme si zejména: 

1. barvy, - sledujeme každou odchylku od zabarvení kolenního kloubu od ostatní části 

končetiny 

2. otoku, -či je přesně lokalizovaný nebo ne. 

3. jizev- všímáme si jizev starých i nových, na kloubu i v okolí 

4. Artrofie čtyřhlavého svalu-Jde o příznak, jehož příčinou je opakující se nebo trvalá 

bolest kloubu, která vede k vyřazení svalu z funkce. Nejdříve pozorujeme vyhubnutí 

m. vastus medialis, které je i nejmarkantnější. 

5. Zbytnění Hoffova tělesa-

Jedná se o typický příznak nitrokloubního poškození a synovialitidy. 

6. Náplň některé burzy v oblasti kolena-

Vždy je třeba správně rozpoznat, který z tíhových váčků je naplněn, rozlišit příčinu 

náplně. 

7. Náplň vlastního kloubu-SrovnáYáme pravou a levou stranu. 
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8. Reliéf tuberositas tibiae 

Typické zbytnění na tuberositas tibiae pozorujeme při chorobě Osgood-Schlaterově. 

9. Osové postavení kolenního kloubu a celé dolní končetiny 

Posuzujeme především patologicky zvýšenou valgozitu či varozitu kolene. 

4.1.3 Palpace 

Vyšetření začínáme posouzením kožní teploty, prosáknutí kůže a její citlivost, stav 

podkoží, ballottment pately. Pokračujeme palpací kloubních štěrbin- bolestivost pozorujeme 

při poškození kolenních menisků, oblast postranních vazů - typická je bolestivost při 

distorzích kolena, oblast ligamentum patellae, oblast patelly - zejména okrajů kloubních 

ploch a apexu. Pochopitelně vyšetříme i průběh svalových šlach a jejich úponů. 

4.1.4 Vyšetření pohyblivosti kloubu 

Vyšetřujeme vždy pasivní i aktivní hybnost, charakter odporu v terminálních plochách, 

bolestivost v průběhu pohybu, popisujeme i všechny hmatné nebo slyšitelné fenomény -

přeskočení, lupnutí, drásoty. 

4.1.4.1 Vyšetření menisků 

Vzhledem k tomu, že není možné přímé vyšetření kloubních menisků, provádíme 

specifické testy, které mohou poranění odhalit. Těchto manévrů je celá řada, jde o kombinace 

pohybů - většinou rotací a palpace kloubních štěrbin. Popis je dostupný v běžných 

ortopedických učebnicích (Čech, 1986). 

4.1.4.2 Vyšetření patelofemorálního skloubení 

Všechny testy vycházejí z principu vzniku bolesti při zvýšení tlaku na postiženou 

kloubní plochu pately a v detailech odkazuji na podrobnosti v odborné literatuře. 

28 



4.1.5 Vyšetření stability kolena 

Vyšetření poškození stabilizačního aparátu má pro vyšetření kolena zásadní význam. I 

zde je užívána řada specifických testů. Velmi záleží na zkušenostech vyšetřujícího lékaře a 

vycvičeném citu, rozdíly jsou i mezi hodnocením různých lékařů. Je také nutné si uvědomit, 

že i velmi zkušený vyšetřující je schopen jen přibližně posoudit, který vaz nebo která skupina 

vazu je poškozena, ale už není schopen určit rozsah a lokalizaci jednotlivých lézí. 

Při všech testech je nutné vyzvat pacienta, aby zcela uvolnil svalstvo dolních končetin, 

ležel klidně a nebránil se vyšetření. Splnění tohoto předpokladu je někdy krajně obtížné, 

neboť někteří lidé nedokáží na pokyn svalstvo relaxovat, jindy brání k relaxaci bolest. Proto 

pro spolehlivější posouzení stability je v některých případech vhodné vyšetření v krátké 

celkové narkóze. Velmi výhodné Je srovnání nálezu s druhým nepoškozených 

kloubem. Využívají se následující testy: 

- Abdukční test: tímto testem se posuzuje rozevření kloubní štěrbiny. Nejprve se test 

provádí v plné extenzi, poté v 30° flexi, kdy vyřadíme význam předního zkříženého vazu. 

- Lachmanův test: tento test je považován za nejspolehlivější k posouzení poranění 

předního zkříženého vazu, vyvoláváme přední translaci tibie ve 30° flexe. 

- Přední zásuvkový test: pozitivita testu svědčí většinou o postižení předního zkříženého 

vazu a kapsulárních struktur mediálně či laterálně v závislosti na momentální rotaci bérce. 

Provádíme přední translaci v 90° flexi. 

- Zadní zásuvkový test: tento test slouží k posouzení o poranění zadního zkříženého vazu. 

- Pivot Shiftfenomén (a podobné) vyvoláváme subluxaci tibiae při abdukčním stresu a 

vnitřní rotaci bérce - specifický test pro lézi LCA. 

Jako velice kvalitní vyšetření instability kolenního kloubu se osvědčilo vyšetření ve 

stoji v mírné semiflexi kolenních kloubu. Vycházíme z předpokladu, že v této poloze by měly 

být v maximální míře aktivovány dynamické stabilisátory kloubu. Provádíme pasivně pohyby 

v kloubu v malých exkurzích do všech směru a hodnotíme instabilitu v porovnání 

s kontralaterální dolní končetinou. Eventuální instabilita se zvýrazní ve stejném postavení bez 

zrakové kontroly. 

4.1.6 Diagnostická ,punkce kolena 

Velká část postižení kolena je provázena přítomností kloubního výpotku. Jeho punkce 

jednak způsobí pacientovi úlevu, zejména pokud je výpotek po akutním poranění výrazný, 
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dále ale jeho vizuální zhodnocení a případné cytologické vyšetření nám pomůže ve stanovení 

diagnózy. Punkce se provádí za přísných pravidel asepse. 

Je - li v kloubním kloubu je přítomná krev, nazýváme tento příznak hemartros.což 

svědčí o závažnějším poškození kloubu, nejčastěji lézi předního zkříženého vazu (60 - 70%), 

nebo dokonce nitrokloubní zlomeninu. 

4.1. 7 Zobrazovací metody 

Nativní RTG snímek by měl být proveden u všech poranění kolena, k vyloučení změn 

na skeletu kolena. 

Vyšetření se provádí v AP projekci a v projekci bočné. Na snímku se popisují změny ve 

smyslu poranění skeletu a degenerativních změn.Držené snímky mohou odhalit poškození 

vazů- nejčastěji postranních, navíc mají význam forenzní. 

CT upřesní poranění skeletu a dnes velmi moderní zobrazovací metodou, která nás 

může velmi přesně informovat o poranění měkkých tkání (zvl. LCP) je magnetická rezonance 

(NMR). 

4.1.8 Artroskopie 

Jde o endoskopickou metodu, používanou jak pro diagnostiku, tak dnes hlavně pro 

ošetření kloubních změn a poranění. Artroskopie umožňuje z minimálního přístupu optické 

vyšetření prakticky všech nitrokloubních struktur a provádění nejrůznějších složitých výkonů. 

Její výhody jsou malá invazivita i tím minimální traumatizace tkání, zanedbatelné krevní 

ztráty, menší pooperační bolestivost a rychlejší rekonvalescence. 

5. FYZIOLOGIE HOJENÍ MĚKKÝCH TKÁNÍ 
Jednou ze základních podmínek úspěšné rehabilitace po poraněních a operacích 

měkkého kolena je porozumění fyziologii hojení měkké tkáně. 

Hojení tkáně je složitý morfologický, biochemický a fyziologický děj, jehož podrobný 

popis přesahuje rámec a účelnost této práce. Obecně můžeme konstatov-at, že celý proces 

začíná přechodnou tvorbou granulační tkáně bohaté na fibroblasty, endotelie, mikrofágy, 

granulocyty, lymfocyty, plasmocyty s novotvorbou kapilár. Dále PDGF (platelet-derived 
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growth factor) a jiné mediátory stimulují zmnožení a migraci fibroblastů. Ty produkují 

glykosaminoglykany, které bobtnají a usazují se na vlákna kolagenu. Nově vytvářený kolagen 

se "svrašťuje" a uzavírá okraje rány. Nakonec jsou výsledkem vlákna kolagenu jizva -

fibrosa. Tento děj je reparativní. Z hlediska posuzování a léčby v oblasti měkkého kolene je 

nejdůležitější porozumět fyziologii hojení ligament. 

5.1 Fyziologie hojení ligament 

Hojení extraartikulámích ligament je analogické s procesem reparativní přestavby 

známým i zjiných lokalit ( Frank, Amiel, Woo, 1985 ). Tento proces byl podrobně 

sledován v několika studiích při hojení mediálních kolaterálních ligament u králíků (Frank, 

Woo, Amidu 1983). Následkem úrazu je hematom z porušených cév a organizující se 

fibrinová sraženina s následnou vaskularizací a reparací tkáně. Proces můžeme rozdělit do 

čtyř fází. 

1. fáze akutního zánětu 

2. fáze subakutní s převahou proliferace ( v průběhu asi 6-ti týdnů ) 

3. fáze remodelace - hojení 

4. fáze dokončení hojení 

Kompletní zhojení ad integrumje asi po 12-ti měsících. 

5.2 Fyziologie hojení autogenního štěpu 

Důležité je pochopení fyziologie hojení transplantovaných ligament. V klinické praxi 

se jedná převážně o náhrady zkřížených kolenních vazů. V současné době je nejpoužívanější 

použití štěpu z ligamentum patelae nebo z hamstringů. Opouští se od použití umělých 

materiálů nebo štěpů z kadaverů. 

Několik experimentálních a klinických studií (Alm, 1973, Insall, 1993) prokázalo, že 

použitá autogenní biologická náhrada (tkáň, která je odebrána z jedné části těla a následně 

transplantována do jeho další části téhož individua) jednoho z křížových vazů prodělala 

fyziologickou a biomechanickou remodelaci Tedy například autogenní štěp z ligamentum 

patellae použitý jako náhrada LCA je v době transplantace avaskulární (Arnoczky, Travin & 

. Marshal, 1982). následně však dojde k jeho revaskularizaci. Tento fakt prokázaly 
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experimentální studie -po transplantaci jsou patelární štěpy postupně zabaleny vaskulámí 

synoviální tkání, která vychází z měkkých tkání kolene. Tento synoviální proces probíhá 

během prvních 4- 6 týdnů po transplantaci. Během této doby se centrální avaskulární jádro 

štěpu nachází v ischemické nekróze. Ve své podstatě hraje tento štěp nevinnou roli v závodě 

mezi avaskulární nekrózou a revaskularizací. Naštěstí měkká tkáň, která iniciuje 

"synovialisaci" štěpu také obstará revaskularizační proces, ve kterém cévy z infrapatelární 

větve a synovie penetrují tkáň štěpu a tím jej revaskularizují ( Jakob, 1992 ). Tento kompletní 

revaskularizační proces probíhá v období asi 30 týdnů od transplantace (Amoczky, Travin & 

Marshal, 1982). 

Společně s procesem revaskularizace se transplantovaný patelární vaz podrobuje 

základním morfologickým, biochemickým a biomechanickým změnám (Clancy, Narechania 

& Rosenberg, 1981). Ligamentizaci štěpu v intraartikulárním prostředí prokazují klasické 

experimentální studie s králíky (Insall, 1993). Změna patelárru'ho štěpu se děje asi 30 týdnů 

a je charakterizována postupnými změnami v morfologii buněk, kolagenového profilu 

a postavením vláken. Dosažená podoba autogenního štěpu v jeho morfologickém 

a biomechanickém profiluje totožná s "normálním" LCA (Amiel, Kleiner & Roux, 1986 ). 

Nicméně charakter remodelovaného štěpu je však méně srovnatelný. Experimentální studie 

ukázaly (Clancy, Narechania & Rosenberg, 1981), že takovýto transplantát nedosáhne nikdy 

1 00% síly původního materiálu. 

V celém procesu hojení extraartikulárních ligament a revaskularizace a remodelace 

autogenního štěpu je velice důležitá otázka zatížení v pooperační fázi. Prolongovaná 

imobilizace (9 týdnů) snižuje paralelní organizaci kolagenních vláken a snižuje počet 

a velikost kolagenních svazků. Tyto morfologické změny způsobují snížení absorbční 

schopnosti ligament a jejich zvýšené napětí. Změny se projevují také v místech úponů 

ligament ve smyslu jejich oslabení. Biochemické a morfologické změny způsobené 

imobilisací v komplexu kost- ligamentum- kost (BTB) postupují velice rychle. tyto změny 

jsou sice reversibilní, avšak uzdravovací proces je velice pomalý a může trvat i několik 

měsíců, a proto je třeba plnou imobilizaci indikovat obezřetně a pouze na nezbytně dlouhou 

dobu. Navíc ukázal Woo (1987), že rychleji aktivovaná ligamenta (po úrazu či operaci) jsou 

odolnější než ta, která byla imobilisována. Pochopitelně musí být důsledně dávkována zátěž a 

celkový timing cvičení. Dávkování musí být determinováno reparačním procesem 

v ligamentech a obecně v měkkých tkáních. 
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&.VÝVOJOVĚ KINEZIOLOGICKÉ ZÁKLADY 
POSTURÁLNÍCH FUNKCÍ 

6.1 Motorický vývoj člověka 

Znalost motorického vývoje člověka, je dle nejnovějších dostupných zdrojů nutným 

východiskem pro sestavování jakéhokoliv pohybového režimu či cvičení v rehabilitaci, 

zdravotním nebo kompenzačním cvičení. Tato východiska jsou nutná pro pochopení úlohy 

posturálních funkcí v pohybovém projevu člověka.V následujícím textu se pokusíme tento 

vývoj popsat, včetně jeho základních patologií, které jsou sice pro komplexnost popisu nutné, 

ačkoli se může zdát, že nejsou přímou součástí tématu práce. 

Vývoj centrálního nervového systému probíhá po celou dobu nitroděložního vývoje, 

nicméně v době porodu není zdaleka dokončen. Po narození dítěte se začíná proHnat proces 

zrání CNS a proces motorického učení. To probíhá právě na základě zrání CNS. Začíná se 

také projevovat tzv. automatismus CNS jako motorický projev bez aferentního vstupu. 

Aby byla umožněna existence dítěte s dosud ne zcela zralým systémem volní hybnosti, 

Je dítě - stejně jako jiná mláďata - vybaveno množstvím automatických i reflexních 

pohybových vzorců. Jsou to organizované a zákonité projevy dané vývojem CNS, které 

vznikají jako potřeba dítěte a jsou druhově specifické. Tedy ačkoli má lidské mládě řadu 

reflexů společných s primáty - sací, Moro - v zásadě lze říci, že celkový obraz rané hybnosti 

(včetně projevů reflexních a automatických) je jedinečný a tyto projevy jsou typické pro 

novorozence. Jejich hodnocení se dá využít k včasnému diagnostikování poškození.možných 

poruch motoriky. 

6.1.1 Metody (přístupy) hodnocení raného motorického vývoje 

Na funkci CNS je možno pohlížet ze 3 přístupů, jimiž hodnotíme tyto základní projevy 

CNS ve vztahu k posturální funkci( Kolář, 1998 ): 

1. POSTURÁLNÍ AKTIVITA (spontánní motorika) 

2. POSTURÁLNÍ REAKTIVITA 

3. PRIMITIVNÍ REFLEXOLOGIE 
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Mezi nimi je vzájemná souvislost, neboť vždy se jedná s tohoto hlediska o stejný účel 

CNS, a to o POSTURÁLNÍ FUNKCI 

POSTURÁLNÍ AKTIVITA - je spontánní motorika dítěte, která vzniká na podkladě 

akustických, olfaktorických, optických podnětů a jiných podnětů (hmat). Při hodnocení 

posturální aktivity sledujeme spontánní motorické projevy dítěte (postavení páteře a končetin, 

pohyby, fixace zrakem, projevy vývoje jemné motoriky) a jejich proměny v závislosti na 

různých podnětech (oslovení, nabídnutá hračka, dotyk). 

POSTURÁLNÍ REAKTIVITA- např. při změně polohy dítěte, provede-li se změna 

polohy 3x, dítě 3x reaguje stejně, tzn. že existuje určitý zakódovaný program a zdravé dítě 

bude reagovat vždy stejně. Konvenčně se pracuje se sedmi polohovými reakcemi, na ně dítě 

reaguje v určitých vývojových obdobích různě, z reakce odečítáme zralost CNS. 

PRIMITIVNÍ REFLEXOLOGIE - jedná se o nepodmíněné reflexy, které jsou 

organizované na nižší úrovni řízení a jejich vybavitelnost je pouze v ranných fázích vývoje 

nebo neúplném vyzrání CNS. Vznikají na základě přesně definovaných podnětů. Mohou 

vznikat na základě různých podnětů, ale testují se přesně definovanými testy. 

6.1.2. Motorický vývoj v prvních třech měsících po narození 

V prvních třech měsících po narození dochází v oblasti motoriky k dramatickým 

kvalitativním změnám. Z novorozeneckého držení (charakterizovaného asymetrií a svalovou 

nerovnováho) v průběhu dvanácti týdnů až ke kokontrakčnímu modelu. 

Po narození se začíná vývoj motorické funkce, kdy automatické ovládání polohy těla 

není ještě plně vyvinuto. Z pohledu spontánní motoriky a primitivní reflexologie Je 

novorozenecké období nejdůležitější pro stanovení abnormálních funkcí CNS. 

1) První měsíc 

V prvním měsíci je typické držení věšáku (horní končetiny v addukci, protrakci, ulnární 

dukci a dlaně svírající pěst), hrudník v inspiračním postavení, anteverze pánve a predilekční 

držení hlavy vleže na zádech. Predilekce nemá být fixovaná. Vleže na břiše je postavení 

stejné, ale je tady možná flexe kyčelních kloubů. 

U každého dítěte by měla být ještě v porodnici vyšetřena zvýšená abnormalita, která 

hrozí v případě rigidní, fixované reklinace hlavy, abdukčním rozsahu kyčelních kloubů vleže 

na břiše větším než 90st., neschopnosti fixovat pohledem alespoň několik sekund (pro toto 
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musí být dítě vyspalé, najedené, atd.) a při fixované predilekci. Poruchy CNS je totiž možné a 

žádoucí odhalit co nejdříve, nejlépe do dvou měsíců od narození. Dle spontánních pohybů lze 

rozeznat např. možnost rizika vzniku DMO a začít cvičit ve druhém měsíci. Hodnotí se také 

primitivní reflexy, jejich symetrie a intenzita. Je to tzv. Suport reflex (vzpěrná reakce), Babkin 

reflex, zkřížený extenční reflex, patní reflex, vzpěrné reakce a také tonické šijové reflexy. U 

těch může dojít k omylu, jelikož pokud dítě fixuje zrakem, může dojít k reakci podobné 

šíjovým reflexům s tím rozdílem, že v ramenních kloubech není vnitřní rotace, ale zevní 

rotace se supinací a rozevřenou dlaní na straně čelistní. Pokud se šíjové reflexy vyvolají, 

jedná se o vysoce patologické dítě. Hodnotí se i další reflexy (úchopové, Galantův, atd.). Po 

dozrání na určitou úroveň primitivní reflexy vyhasínají, ale u spastiků můžeme vyvolat 

reflexy i v pozdějším věku 

2) Druhý měsíc 

Období kolem 1,5 měsíce je klíčovým obdobím poruch a důležité pro screening. Dítě je 

schopno konstantně opticky fixovat podnět. Kolem dvou měsíců už by to mělo být 100% této 

optické fixace Důležitou roli v pohybovém projevu dítěte mají emoce, (např. vnímání matky). 

Dochází také k postupnému formování svalových skupin. Objevuje se koaktivace (aktivace 

agonisty a antagonisty synchronně, díky ní dochází k vymizení primitivních reflexů), celkové 

držení těla se mění s polohou hlavy, do posturální funkce se zapojují fázické svaly (časem 

dochází k útlumu této funkce, kterou přebírají vývojově starší posturální svaly). Dále se 

diferencuje poloha, tzn. že se objevuje opěrná baze, která ale ještě není v opěrných bodech. 

Pokud jsou tyto jevy přítomny, jedná se o motoricky i mentálně zdravé dítě. Dítě 

s abnormálním motorickým vývojem se označuje jako dítě s CKP (centrální koordinační 

porucha). 

Typické pro toto období je napřímení páteře, změna držení hlavy, v ramením kloubu 

se objevuje decentrace a postupná deprese lopatky, těžiště se přenáší k symfýze, postupně se 

vyvíjí i supinace, zevní rotace a radiální dukce (pro hru ruka-ruka). Důležité pro balanční 

pohyby jsou břišní svaly, které fungují jako punktumfixum. 

Mezi druhým a třetím měsícem se poprvé objevují opěrné body loket-loket-symfýza. 

Vleže na zádech jsou to hýždě, paraskapulární části a linea nuchae. Z těchto bodů vychází 

lokomoce za podmínky existence punktum fixum, které je nutné pro provedení pohybu. Tedy 

i k zajištění držení a stability. Zráním CNS se postupně vytváří pohybová schemata, která 

fungují jako modely pohybu po celý život. 
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3) Třetí měsíc 

Kolem třetího měsíce se objevuje koaktivace extenční a flekční funkce. Důležitým 

fixačním svalem se stávám. serratus posterior a vývojem se více zapojuje m serratus anterior 

jako punktum fixum pro lopatku, čímž umožňuje tah svalů do extenze Těžiště je přesunuto 

k symfýze, Začíná dozrávat volní úchopová funkce. Začíná vždy až po dosažení posturálního 

zajištění. První úchop je z ulnární strany. Objevuje se otevřená dlaň. Je nutné určit diagnózu 

pro spastickou diparézu. U dětí s DMO se objeví flekční spasmy, které většinou nejsou do 3 

měsíců k dispozici. Takové děti neustále drží posturu, mají vzpěrnou reakci. Primitivní 

reflexy se nesmí podporovat a je nutné začít cvičit co nejdříve, jelikož fixované primitivní 

reflexy se špatně odbourávají. 

Klouby jsou centrované, tzn. že mají polohu zajišťující optimální statické postavení. 

V mozku existuje program, který má tendenci se vždy zapojit pro dosažení centrace. Postupně 

se začíná rozvíjet nová opěrná baze: loket - kontralaterální spina - mediální epikondyl 

femuru. 

6.1.3. Raný motorický vývoj ve 4 - 12 měsíci 

Kineziologický model, kterého dítě dosáhlo v prvních třech měsících, se dalším 

vývojem stále prolíná a právě na jeho základě dítě realizuje další etapy dozrávání motoriky 

(zejména v oblasti fázické hybnosti) a motorického učení. Tříměsíční posturální vzor 

charakterizovaný koaktivací svalových skupin a vzpřímenou páteří, je s každým novým 

vývojovým stupněm (sed, stoj) nejprve částečně narušen a později znovu dosažen na vyšší 

úrovni. Po třetím měsíci dochází k většímu rozptylu ve fyziologickém rozptylu věku 

dosažených dovedností, proto zpravidla vystačíme s určitými vývojovými mezníky: 

4, 5 měsíce 

Ve 4,5 měsíci se objevuje schopnost úchopu radiální dukcí. Jedna ruka je vždy opěrná a 

druhá nákročná či úchopová. Opěrná funkce je distálně, nákročná proximálně. Porušení 

funkce znamená decentraci kloubu. Zdravé dítě se postupně dostává do "druhého patra", tzn. 

opora je o kořen ruky a přenáší se distálně. Tzn., že dítě například uvolní ruku k úchopu 

v poloze na bříšku. 
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6.měsíc 

Proces otáčení se odehrává kolem 6. měsíce. Jsou dva modely otáčení -stejnostranný 

(PDK i PHK.jsou odrazové, LDK i LHK ná.kročné nebo zkřížený, PDK a LHKjsou odrazové, 

LDK a PHK ná.kročné) Odraz punktum fixum je směrem distálním, punktum mobile směrem 

proximálním. Tyto vzorce jsou součástí reflexního otáčení a plazení dle Vojty. Velice důležitý 

je břišní vzorec, který znázorňuje tah svalů. Velice záleží na propojení svalu s punktum fzxum 

a jeho stabilizační funkci. Tato vazby se projeví v každém segmentu. 

Dítě už se v 6. měsíci neotáčí celé jako jeden blok, ale umí uvolnit kyčle a pánev. 

Otáčení je ale vázáno na úchopovou funkci přes střední rovinu. Sed je šikmý a je součástí 

vzoru reflexního otáčení. Z tohoto sedu jde pak dítě na čtyři. Vyvíjí se také ruka. Palec jde 

z dlaně a do opozice, takže je dítě schopno pinzetového úchopu. 

9. měsíc 

Dochází k zásadnímu zlomu: v krátkém časovém období dosahuje dítě trojici 

dovedností- sed, stoj a lezení! V 9. až 10. měsíci se objevuje vertikalizace, která je provázána 

s abdukcí a flexí v ramenním kloubu nad ll 0°. Díky vertikalizaci také mizí úchopový reflex 

na noze (pozn.: chybí také u spastických diparéz, ale zde není 110° abdukce a flexe). 

Lokomoce je kvadrupedální (chůze do strany podél nábytku). 

12. měsíc a dále 

Po 12. měsíci začíná bipedální lokomoce. K té by mělo dojít nejpozději do 15. měsíců 

věku. Běh je záležitostí až 3. roku a kolem 4. roku dítě vydrží stát pár sekund na jedné 

nozeGednooporové postavení). Z těchto poznatků, které popsal Kolář a Vojta, jsou jasně 

patrné zákonitosti lidské motoriky, kterých bychom měli využívat při terapeutickém 

ovlivňování funkce pohybového aparátu,včetně jeho patologických stavů a při zpracovávání 

anamnestických dat, která jsou východiskem sestavování tohoto programu. 

6.1.4. Kineziologické zákonitosti vyplývající ze znalosti raného 

motorického vývoje 

Můžeme tedy říci, že v průběhu posturální ontogeneze uzrává proces agonisticko -

antagonistické rovnovážné synergie (Kolář, 1998) umožňující ideální osové kloubní zatížení, 

neboli centraci. Kloub je připraven pro zátěž, protože centrace segmentu umožňuje v daných 

podmínkách zátěž na kloubní struktury minimalizovat a tím kloub chrání před traumatickým i 
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degenerativním postižením. Dotyk kloubních ploch je maximální. Bez ko-kontrakce by došlo 

nejdříve k přetížení a později i poškození nosných struktur. Centrace, která může vzniknout 

jen na podkladě ko-kontrakce, umožňuje funkci kloubní hydrauliky chránící kloubní 

chrupavku a umožňující její výživu. 

Tyto posturální programy jsou funkce mimovolní, nelze se je naučit, nepodléhají tedy 

motorickému učení. Zároveň jsou vázané na zdravý centrální nervový systém. Motoricky či 

mentálně postižené dítě nemůže nikdy dosáhnout centrace kloubu. 

Ko-kontrakce provází i další posturální vývoj. Kineziologický model zůstává, mění se 

opěrné zóny. Jsou to zóny, které umožňují dosáhnout ko-kontračního modelu držení a tedy 

centrace kloubů. Na konci třetího měsíce můžeme vidět stejný model držení vleže na břiše i 

na zádech. Na břiše jsou opěrné zóny oba lokty a spona stydká, na zádech linea nuchae, 

thorakolumbálního přechodu přechod a úpony m. trapezius na scapule. V dalším trimenomu 

se opěrné body mění. Také ve fázi otáčení a vertikalizace je ko-kontrakční držení základním 

modelem, který umožňuje ideální provedení pohybu s ideálním zatížením. 

Popsaný ideální model držení je možné vyvolat reflexní cestou, a to i u dospělých lidí. 

Toho využil Václav Vojta ve své metodice reflexní lokomoce. Výchozí polohy jsou vleže na 

zádech, na břiše a na boku. Po nastavení těla do jedné z výchozích poloh a působením tlaku 

(nesmí být nociceptivní - bolestivý) na spoušťové zóny se vyvolá celý ideální posturální 

model, tzn. dojde k aktivaci svalů zajišťujících centrované postavení. Tento mechanismus 

funguje také při nastavení pouze jedné složky modelu držení. Takže při nastavení jedné 

složky do polohy ideálního zatížení, izometrickém zatížení spoušťových zón a současném 

působení tlakem na tyto zóny, dojde reflexně k nastavení i ostatních složek do modelu 

ideálního zatížení. 

Tento kineziologický model ideálru'ho držení tedy pracuJe na základě aference. 

Aference vyvolává adaptační procesy, které zajišťují ideální zatížení za daných podmínek. 

Pokud je základní postavení správné, pak se navodí i správný, tj. ideální model držení či 

lokomoční model. Pokud je ale základní postaYení narušeno, pak při snaze o zachování 

lokomoce z tohoto porušeného výchozího postavení vznikne nesprávný lokomoční model, 

protože dojde k porušení agonisticko - antagonistické synergie neboli ko-kontrakce. 

Tělo reaguje na poruchy, a to i interní, porušením posturálm'ho modelu, porušením ko

kontrakce. Poruchou je míněno i jednostranné přetěžování. Děje se tak prostřednictvím změny 

svalového tonu. Na základě těchto poznatků můžeme tedy říci, že v rámci funkční normy 

vývoje motoriky rozeznáváme dvě základní etapy tzv. kineziologie souher (KoLh ,Ostrava 

2007). První etapou je vytvoření tzv.rámce pohybu pomocí stabilizačních svalů trupu,které 
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takto vytváří punktum fixum pro pohyb končetin. Toto punktum fixum je integrováno do 

všech pohybů a je předpokladem cíleného pohybu končetin. Stabilizační svaly trupu a jejich 

správně integrovaná koaktivace je takto hlavním převodním systémem pro pohyb. Druhou 

etapou se pak stává fáze lokomoční, kde se vždy jedna končetina v recipročním modelu stává 

nákročnou a druhá vytváří oporu. Tento model může být ipsilaterální i kontralaterální.Velmi 

podstatný je poznatek, že tyto základní funkčně kineziologické programy jsou geneticky 

determinovány. Pro praxi je důležitý tento poznatek: Pro pohyb je primární správná 

integrace svalu do systému, před jeho vlastní svalovou silou. Při zakládání jakéhokoliv 

pohybu je primární stabilizace a až potom dochází k pohybové diferenciaci( Kolář,2007) 

Pokud dojde ke změnám tohoto základního funkčně kineziologického programu, může 

se tak stát ze třech hlavních důvodů ( Kolář, seminář Terapie hybných poruch v rámci 

vývojové 

kineziologie, Ostrava 2007): 

1. Tento základní funkční program je nesprávně vývojov-ě založen 

2. Tento program je změněn v důsledku nesprávného stereotypního motorického 

chování individua (trénink,pohybová kultura) 

3. Tento program je změněn v rámci tzv. protektivního vzoru (bolest, úraz, strukturální 

změny, apod.) 

Při aplikaci vývojově kineziologických poznatků do sportovního pohybu a sportu 

obecně, docházíme k těmto teoretickým závěrům, potřebným pro praxi, které ve svých 

pracích prezentoval Kračmar (2002): 

Rozhodující pro následnou kvalitu pohybu je správné nastavení výchozí polohy, 

čímž se musíme řídit i při přestavbě chybného nebo náhradního hybného stereotypu 

Můžeme i říci, že pokud není správné výchozí nastavení posturálního systému, není 

cíleného pohybu končetin. Přičemž optická orientace do směru předpokládaného pohybu 

je řídící. 

• rozhodující je nastavení režimu koaktivace svalových skupin v oblasti krční 

páteře, extenze osového orgánu 

• kořenové klouby v zevní rotaci 

• ve struktuře sportovního ,')-konu má rozhodující váhu koordinační složka 

• podle nastaveného úhlu v kořenovém kloubu jsou zapojována svalová vlákna 

39 



a části svalů, které tomuto nastavení funkčně odpovídají 

• vytváření a fixace hybných stereotypů odpovídajících efektivní technice 

• přirozená lidská motorika vychází z kvadrupedálm'ho zkříženého chůzového 

cyklu; vzdálenost hybných stereotypů v jednotlivých sportovních odvětvích od 

vývojově ontogenetických pohybových programů a vzorů hraje roli 

v obtížnosti vytváření a fixace těchto stereotypů 

• obecné neurologické a vývojově kineziologické poznatky z oblasti řízení a 

zajištění pohybu v současnosti využívané v rehabilitační léčbě pacientů budou 

použity pro oblast sportu 

• v trenérské praxi - k analýze sportovní činnosti, vytvoření nových metodik 

• tvorba metodických postupů pro institucionální tělesnou výchovu, 

vypracování osnov povinné školní tělesné výchovy 

• posílení zdravotního aspektu sportu, ve sportu vrcholovém sníží jeho rizika 

• rekreační sport - hybné stereotypy sportů, které jsou blíže k vrozeným 

pohybovým programům a vzorům, disponují vysokým rekreačním potenciálem, 

jsou "přirozenější" 

• při návratu pacienta do běžného života vidíme jasnou návaznost fYzioterapie a 

léčebné rehabilitace --- zdravotní tělesné výchovy --- volby rekreačního sportu 

podle hledisek vývojové kineziologie 

6.2 Stabilita lidského těla 

Posturální a vývojově kineziologické zákonitosti jsou často spojovány z pojmem stability 

lidského těla, kterou nemůžeme chápat pouze jako stabilitu technickou. 

Stabilita technická: Tímto pojmem vyjadřujeme stálost polohy objektu v daném místě. 

Pokud mluvíme o stabilitě volných těles pak tím označujeme jejich schopnost neměnit 

danou polohu proti působení zevní síly. Příkladem stabilního tělesa je krychle, menší stabilitu 

vykazuje hranol postavený na užší plochu a nejmenší stabilitu má koule, která se pohybuje při 

nejmenším doteku. Stupeň technické stability je dán hmotností tělesa, jeho tvarem a 

vlastnostmi kontaktní plochy. 

Stabilita lidského těla: Lidské tělo není tělesem o pevném tvaru. Mluvíme-li o 

stabilitě lidského těla používáme vypůjčeného technického termínu popisujícího stálý 

stav nebo vlastnost pevných těles. U živého těla spojujeme s tímto termínem ještě 

40 



dynamickou funkci procesu udržování tvaru těla i jeho polohy v prostoru. Z tohoto důvodu 

je lépe používat místo termínu stabilita raději iterativního termínu stabilizace nebo dynamická 
t/ 

rovnováha zahrnujícího v sobě i dynamiku procesu udržování zaujaté polohy. 

Stabilizační podmínky: Stabilizaci vztahujeme nejčastěji k vzpřímenému držení těla. 

Stabilizace vzpřímeného držení těla závisí jednak na technických parametrech jako je 

tělesná hmotnost, tvar těla, výška těžiště nad opomou bází, charakter kontaktu těla s opomou 

plochou, jednak na fyziologických parametrech dynamicky probíhajícího děje, na stavu 

měnlivých podmínek vnitřního prostředí a na funkci CNS která řídí stabilizační proces 

činností posturálních svalů. (V éle, 1995) 

Posturální stabilizaci můžeme chápat jako aktivní držení segmentů těla proti působení 

zevních sil, ze kterých dominuje tíhová síla. Posturální stabilizace (Kolář, 2006) ovšem není 

jen synonymem pro bipedální postoj, působí totiž nejen proti gravitaci, ale je i součástí všech 

pohybů, a to i pokud se jedná pouze o pohyb dolních nebo horních končetin. Při každém 

pohybu segmentu těla, který je náročný na silové působení- např. zvednutí břemene, ale i 

působení končetiny proti odporu i bez odporu (např. střelba na branku) je vždy generována 

kontrakční síla potřebná pro překonání odporu. Ta je převedena na moment síly v pákovém 

segmentovém systému lidského těla a vyvolává reakční svalové síly v celém pohybovém 

systému. Biologickým účelem této reakce je zpevnění jednotlivých segmentů (kloubů), aby 

bylo získáno co nejstabilnější ,,punctum.fixum" a aby kloubní segmenty odolávaly účinku 

zevních sil (Kolář, 2006). Tím vznikají vnitřní síly působící na segmenty.Žádný cílený pohyb 

(včetně končetin) totiž není možné provést bez úponové stabilizace svalu, který pohyb 

vykonává. 

7. VYBRANÉ TERAPEUTICKÉ POSTUPY 
Cílem rehabilitace a tréninkové přípravy po úrazech a operacích měkkého kolene je 

upravení anatomických, fyziologických, kineziologických a biomechanických poměrů 

kolenního kloubu a dosažení jeho optimální funkčnosti. Moderní rehabilitační postupy si však 

nekladou pouze cíl ovlivnit patologii lokální části lidského těla, ale snaží se ovlivnit celý 

systém. Proto i naše snaha je vedena tímto směrem. Z tohoto důvodu používáme postupy, 

kterými ovlivňujeme přímo poškozený kloub (lokálně) a dále také postupy, kterými 

podporujeme návrat kolenního kloubu do programu posturáhúch funkcí (globální či celkové

viz.předchozí kapitola). Jsem toho názoru, že pro optimáhú výsledek terapie je nutno tyto 

postupy kombinovat v závislosti na stupni poškození, osobnosti pacienta a jeho pohybových 
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zkušenostech a v neposlední řadě na definici funkčních cílů. Terapeutické postupy můžeme 

dále členit na manuální (mobilizace kloubů a měkkých tkání) a nemanuální. 

Časové zařazení do procesu rehabilitace je závislé na stupni poškození měkkých tkání, 

typu operačního výkonu, rychlosti hojení tkání a aktuálním stavu (lokálním i celkovém) 

pacienta, který se může měnit pozitivně i negativně v krátkých časových úsecích. Proto je 

nutno začít každou terapii rámcovým vyšetřením a zhodnocením aktuálního stavu pacienta. 

Nutno ještě podotknout, že předpokladem úspěchu pooperační rehabilitace aktivního 

sportovce je komunikace mezi operatérem, rehabilitačním specialistou a trenérem. Kvalitní a 

úzkou spolupráci mezi fyzioterapeutem a operatérem pokládáme za nezbytnou Stejně tak 

považujeme za nezbytné umožnit terapeutovi pochopit principy ortopedického vyšetření, 

způsob myšlení ortopeda a umožnit mu přímo na operačním sále sledovat průběh jednotlivých 

operačních výkonů. Logickým pokračováním takovéhoto vztahu je potom snaha ortopeda o 

pochopení funkčního myšlení terapeuta. Analogicky je třeba uvažovat i v rámci spolupráce 

terapeuta a trenéra, které je nezbytné v následné péči. Takovéto vazby jsou zárukou co 

nejlepšího funkčního výsledku celé terapie. 

7.1 Manuální ovlivnění měkkých tkání a kloubů 

Techniky měkkých tkání a mobilizační techniky kloubní zaujímají důležité místo 

neJen v řešení funkčních poruch pohybového aparátu, ale také při léčení poúrazových 

a pooperačních stavů v obecném slova smyslu. Jsou důležitou a nenahraditelnou součástí 

léčebné rehabilitace. V rámci léčby poúrazových a pooperačních stavů v oblasti měkkého 

kolene pokládáme jejich použití za nezbytné zvláště v počátečních fázích léčby. Vycházíme 

z tradic české manuální školy i z vlastních klinických zkušeností. Je pozoruhodné, že 

v dostupné zahraniční literatuře se se stejným důrazem na tuto problematiku nesetkáváme. 

7.1.1 Manuální ovlivnění měkkých tkání 

Měkká tkáň kontraktilní (sval) i nekontraktilní (kůže, podkoží, fascie) tvoří důležitou 

složku pohybového aparátu. Na provedení pohybu se přímo aktivně podílejí (sval) nebo 

pohyb (plynulost, rozsah) výrazně ovlivňují. 

Použití technik měkkých tkání po úrazech a operacích měkkého kolene považuji za 

zásadní. Zdůrazňujeme jejich včasné použití jako terapii při tvorbě otoku a jako prevenci proti 
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omezení hybnosti kloubu z důvodu napětí svalstva a nepohyblivosti jednotlivých vrstev proti 

sobě. Za velice důležitou považujeme péči o jizvu. Ta může hrát v budoucnu důležitou roli 

v patogenezi bolestivých stavů hybného systému a přímo může významně ovlivnit funkčnost 

kloubu. Svým napětím je schopna přímo mechanicky omezovat rozsah pohybu nebo 

nociceptivrú signalizací měnit pohybové stereotypy a posturální vzory. V praxi pracujeme 

podle obecných zásad vyšetření a ovlivnění: 

1. kůže 

2. pojivové řasy 

3. fascií 

4. svalů. 

7.1.2 Manuální ovlivnění kloubů 

Pro získání funkčnosti celé dolní končetiny je důležité obnovit funkčnost (pokud je 

snížena nebo omezena) jednotlivých periferních kloubů. V případě kloubu kolenního se jedná 

o pohyblivost patelofemorálního skloubení, skloubení tibiofibulárního (proximálního) a dále 

o klouby hlezna a nohy. Funkční poruchy v těchto kloubech mohou vzniknout již v důsledku 

původního traumatu, bezprostředně po operačním výkonu či později jako následek 

imobilizace končetiny. Významným etiologickým činitelem může být také asymetrické 

zatížení dolních končetin v pooperačním období. Ať je přítomnost funkčních poruch 

(lokálních nebo zřetězených) jakékoli etiologie, je velice důležitá jejich diagnostika a 

následná terapie. Při diagnostice a terapii se řídíme obecně platnými principy (Lewit 1996, 

Dobeš, Michková 1997). 

7.2 Nemanuální terapeutické postupy 

7.2.1 Senzomotorická stimulace 

Metodika senzomotorické stimulace, propracovaná na pracovišti prof. Jandy, je v naší 

odborné veřejnosti známým a často používaným přístupem. Má poměrně širokou indikaci, 

protože její pomocí dosahujeme na podkladě facilitace proprioceptorů a důležitých centrálně 

nervových drah, které regulují koordinaci, urychlení svalové kontrakce a automatizaci 

pohybových stereotypů. 

Tohoto postupu se nepoužívá pouze v případě špatných pohybových stereotypů, které 

se vyvíjely v dlouhém čase na podkladě např. přetěžování nebo naopak inaktivity. Změny 
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pohybových stereotypů a svalové koordinace mohou vzniknout i na podkladě úrazovém. Na 

vztah mezi úrazem kloubu a následnou svalovou inkoordinací poprvé upozornil v roce 1930 

Kurtz. Freemann (1965) zdůrazrůl význam změněné aference v patogenezi instabilního 

hlezna. Na podkladě těchto poznatků, poznatků dalších autorů (Herveon, Mésséan, 1981), 

z řady neurofyziologických poznatků o funkci periferních exteroreceptorů a proprioceptorů a 

z teorií o motorickém učení vyvinul a publikovat Janda "Metodiku senzomotorické stimulace" 

( Janda, Vávrová, 1992 ). 

Senzomotorická stimulace vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. 

První stupeň je charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční 

spojení. Na tomto procesu se výrazně podílí mozková kůra, a to hlavně oblast parietálního 

a frontálního laloku, tedy oblasti senzorické a motorické. Řízení pohybu na této úrovni je však 

únavné jako každý proces, který vyžaduje výraznou kortikální aktivaci. Proto se po dosažení 

aspoň základního provedení pohybu centrální nervový systém snaží přesunout řízení pohybu 

na nižší, podkorová regulační centra. Tento druhý stupeň motorického řízení je méně únavný 

a rychlejší. Na druhé straně se však jednou fixovaný stereotyp velmi těžko mění. 

Základním cílem senzomotorické stimulace je rozbití špatných pohybových stereotypů 

a dosažení rychlé a automatické aktivace svalů potřebných pro správné držení těla ve stoji, 

pro zlepšení stability a chůze. A to v takovém stupni, aby pohyby nebo pracovní úkony 

nevyžadovaly výraznější kortikální (volní) kontrolu. Jen dosažení subkortikální kontroly 

aktivace nejdůležitějších svalů dává předpoklad, že tyto svaly budou aktivovány v potřebném 

stupni a v časovém sledu tak, jak to vyžaduje optimální a nejméně zatěžující provedení 

pohybu. 

Význam senzomotorické stimulace Ye vztahu k poúrazovým a pooperačním stavům 

v oblasti měkkého kolene byl již publikován (Pavlů, Novosádová, 2001). Vychází z poznatků, 

že měkké struktury kolenního kloubu (vedle menisků hlavně přední zkřížený vaz- LCA) jsou 

bohaté zdroje proprioceptivních informací.. V rámci řady neuroanatomických studií (Pavlů, 

Novosádová, 2001) bylo prokázáno, že například u předního zkříženého vazu cca 1 - 2 % 

tvoří elementy jako Pacciniho, Ruffiniho a Golgiho tělíska a volná nervová zakončení. Tyto 

receptory se nacházejí nejen v samotném vazu, ale rovněž v oblasti femorálního a tibiálního 

úponu, stejně jako v synoviální vrstvě, která tento vaz obaluje. Je tedy zřejmé, že se LCA 

kromě své mechanické funkce prezentuje také jako důležitý senzorický aparát. Vyplývá 

z toho, že traumatické poškození nebo operační rekonstrukce LCA výrazně modifikuje 

proprioceptivní signalisaci z kolenního kloubu a tím ovlivňuje stabilitu, resp. nestabilitu 
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kolenního kloubu, protože pokles proprioceptivní signalisace má negativní vliv na reflexní 

svalovou aktivitu. 

Tyto poznatky podporují i naše klinické zkušenosti. Míra nestability kolenního kloubu 

je dána i stupněm a druhem poškození konkrétní měkké tkáně kloubu. Například pouze 

poškození menisků (resp. stav po menisektomii) vyv-olává menší míru nestability než ruptura 

(resp. rekonstrukce) LCA. Tato pozorování jsou ale samozřejmě složitější, protože ve výše 

uvedených příkladech nezohledňujeme stav a funkčnost aktivních stabilisátorů. 

Můžeme konstatovat, že použití senzomotorických cvičení v rámci léčby poúrazových 

a pooperačních stavů měkkého kolene, má svůj nesporný význam. Zvětšuje se aferentní 

signalizace nejen z kolenního kloubu, ale také z kloubů nohy a kloubu kyčelního. To má za 

následek zlepšení polohocitu, funkce kloubů a zvětšení intra- a extramuskulární koordinace 

svalstva končetiny. Přesto však chápeme použití senzomotorických cvičení pouze jako určitou 

etapu v procesu řízené rehabilitační péče. Pro získání větší funkčnosti a získání síly je nutné 

zařadit v další fázi specifická posilovací cvičení. 

Vlastnímu cvičení senzomotoriky ve vertikále předcházejí zásahy normalizující stav 

periferie dolní končetiny. Jedná se o techniky měkkých tkání v oblasti nohy a kolenního 

kloubu, mobilizace drobných kloubů nohy Osou-li přítomny funkční poruchy v oblasti). Pak 

teprve Následuje nejdůležitější fáze techniky, a to je výcvik "malé nohy". Jedná se o vědomé 

zkrácení a zúžení chodidla v podélné i příčné ose chodidla na pevné podložce a na labilní 

ploše. Využíváme polohy vsedě a ve stoji.: 

1. v sedě provádíme nácvik "malé nohy" nejdříve 

s dopomocí a nakonec - aktivně 

pasivně, pak aktivně 

2.ve stoji na pevné podložce. V této poloze jsou chodidla rovnoběžně mírně od sebe, 

v kolenních kloubech je udržována flexe 20- 30 st., stahem hýžďových svalů se vytočí noha 

na vnější hranu chodidel, celé tělo je nakloněno mírně vpřed tak, aby se zatížení přeneslo na 

přední část nohy. Paty zůstávají na podložce. 

Po zvládnutí postupů ve stoji na pevné zemi přichází na řadu další fáze a tou je QJ. 

cvičení na balanční ploše. Cvičení na balanční ploše dělíme na statické - jde o přenášení 

váhy a těžiště a na dynamické- cviky spojené s pohyby končetin, výpady, výskoky a chůzí. 

Zpočátku pacient koriguje držení těla pod supervizí terapeuta a stále věnuje pozornost třem 

oblastem: chodidlu, pánvi a hlavě. 
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V dalším výcviku musí pacient získat co nejvíce pohybových zkušeností, aby dokázal 

rychle a automaticky zaujmout správné držení a aby získal dostatečnou stabilitu. K tomu 

potřebuje pestrou škálu cviků, eventuálně jejich variace. 

v sedu o pasivně Zkrácení a zúžení 

o aktivně s dopomocí chodidla 

o aktivně 

ve stoji na pevné zemi chodidla 

rovnoběžně, ... 

cvičení na balanční o statické (přenášení váhy) 

ploše o dynamické( výpady, výskoky, 

chůze) 

7.2.2 Cvičení na posturomedu 

Posturomed je dynamická plocha pro proprioceptivní trénink postury. Užívá se 

v terapii poruch aference z kloubů a svalů dolních končetin, vzniklých vrozenou nebo 

získanou hypermobilitou a poruchou svalové koordinace (Rašev, 1995). 

Posturomed pracuje na principu rytmické stimulace díky pružným elementům 

umožňujícím výchylku plochy při změně těžiště, která je následována kmitem zpět do výchozí 

polohy. Výchylka na každou stranu je následována výchylkou na druhou stranu. Tato druhá 

výchylka je tlumena přesně na polovinu původní výchylky. Při každém výkmitu plochy je zde 

tedy definována tendence k ustálení plochy. 

Na rozdíl od balančních ploch zde nedochází k vertikálním výchylkám, které mnozí 

lidé vnímají jako pocit nejistoty (dochází totiž k iritaci vestibulámího aparátu a tím je 

ovlivněn limbický systém). Tím se charakteristika dynamické plochy přibližuje podmínkám 

v přírodě, kde se při chůzi výraznější vertikální výchylka také nevyskytuje. Pomocí vhodně 

sestavených, přesto však jednoduchých cviků lze dosáhnut žádané stimulace posturálních 

reakcí. Tím se docílí podstatného zlepšení připravenosti pohybového aparátu ke korektuře 

držení těla a zlepší se tak koordinace svalů klinicky instabilních nosných kloubů. 

Při cvičení musíme striktně dodržovat dvě zásady: 
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Při ztrátě rovnováhy, kterou není pacient schopen aktuálně kompenzovat 

posturálními svaly, se musí opřít o opěrky pažemi nebo trupem, případně postavit 

původně zvednutou nohu na plochu. 

Zvednutá dolní končetina je držená mírně v abdukci a flexi, přičemž je celá 

noha před rovinou frontální, aby se podpořilo vzpřímené držení trupu. 

Nácvik autoterapie: 

Cvičení začínáme stojem na boso, potom pacient provede několik kroků na místě, aby 

se seznámil s plochou. Je-li dostatečně připraven, začne flektovat jednu dolní končetinu 

(způsobem, který je popsán výše) a snaží se o co nejdokonalejší vzpřímené držení těla. Po 

dosažení stability vyhazuje tenisový míček do výše asi 50 cm a opět ho chytá. Na jedné noze 

nesetrvá déle než 10 sekund a očima fixuje bod asi 2 metry před obličejem ve výši zraku. 

Dospěje-li pacient do stavu, že "žongluje" s míčkem na každé noze bez větší lability, dostane 

povel mírně rotovat trupem do strany. 

Další stupeň obtížnosti se nastaví tak, že se odbrzdí jedna brzdička a opět se provede 

celý program. druhé brzdičky se nastaví největší možná nejistota plochy. Při cvičení se musí 

postupovat od nejsnadnějšího k nejsložitějšímu. (Rašev, 1995) 

7.2.3 Cvičení na velkém míči 

Využití velkých míčů (swiss ball, gymnastické míče) v terapii je stále oblíbenější. Pro 

jednoduchost, pestrost použití, možnost autoterapie a "zábavnost" jsou velice populární mezi 

fyzioterapeuty i pacienty. V poslední době se dokonce častěji využívají i ve sportovním 

tréninku jako pomůcka pro koordinační cvičení. 

Výhody použití velkého míče z hlediska naší problematiky jsou (Carriére, 1998): 

1. Pacient je schopen kontrolovat pohyb dolní končetiny. Zdravá dolní končetina 

může pomáhat míči v pohybu a pacient tak může zvyšovat flekčně extenční pohyb. 

2. Opakovaným flekčně extenčním pohybem pacient získává zpětnou vazbu. 

3. Pohyb zraněné (operované) dolní končetiny v odlehčení výrazně snižuje 

bolestivost a silně tak motivuje pacienty ke cvičení. 

4. AdekYátním způsobem může míč nahradit motodlahu a vzhledem 

k jednoduchosti transportu může být použít kdekoli. 

5. Může být použit bezprostředně po operačním výkonu jako elevační pomůcka. 

6. V následné péči je nezastupitelně používánjako posilovací balanční pomůcka. 
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Tyto základní výhody použití velkého míče u pacienta v poloze vleže podtrhuje také 

fakt, že míč jako nestabilní plocha stimuluje muskulámí aktivitu dolních končetin v rámci 

celkového posturálního vzoru. Lze měnit jeho postavení (vzdálenost od trupu) můžeme míče 

využít i k udržení (nebo získání) extenze v kloubu, kterou považujeme za důležitou v časné 

fázi rehabilitace (De Carlo et al, 1992). 

Jakmile je pacient schopen sedu, použijeme velký míč místo židle. V této poloze 

využíváme míče jako nestabilní plochy, která podporuje udržení vzpřímené polohy těla. To 

vyžaduje souhru všech svalů, které se na něm podílejí. Předpokladem pro tento stav je dobrá 

aktivita centrálních řídících mechanismů, které ovládají antigravitační, stabilizační a balanční 

funkce organismu. A jak jsme již uvedli v průběhu posturální autogeneze uzrává proces 

agonisticko-antagonistické rovnovážné synergie umožňující ideální osové kloubní zatížení. 

Znamená to, že jak v oblasti páteře, tak periferních kloubů se jedná o centrálně vystavěnou 

svalovou aktivitu umožňující symetrické osové zatížení, pro které je uzpůsobena anatomická 

struktura. Pro nás je podstatné, že tento kineziologický model držení osového orgánu a 

periferních kloubů (ve vyrovnané ko-kontrakční synergii) je obsahem dalšího posturálního 

vývoje i lokomočních komplexů. Využitím sedu a cvičení v sedu na velkém míči 

podporujeme tedy aktivitu globálních motorických vzorů (do kterých se dolní končetiny 

zapojují) a přirozeným způsobem obnovují a zpevňují stabilizační funkce svalstva (mimo 

jiné) v okolí kolenního kloubu. 

Přínosy využití sedu na velkém míči (Carriére, 1998): 

Nutí udržovat rovnováhu 

Podporují vzpřímené držení těla 

Podporuje pocit symetričnosti 

Při rytmickém houpání se jedná o proprioceptivní trénink 

Přirozeným způsobem se zvětšuje flexe v kolenním kloubu 

Podpora ko-kontrakční aktivity stehenního svalstva 

Dalším důvodem k používání velkých míčů při rehabilitaci po úrazech a operacích 

měkkého kolene je možnost provádění cvičení v otevřeném i uzavřeném kinetickém řetězci. 

Při cvičení bychom měli podporovat z důvodu snížení stresu na LCA a menisky použití 

cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci. Nicméně v reálné situaci lokomoce se dolní 

končetina ve švihové fázi nachází v otevřeném kinetickém řetězci. Z tohoto důvodu je nutné 
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zajistit pro správnou chůzi i kontrolu této situace. A práYě tento typ cvičení umožňuje kvalitně 

aktivovat abduktorové skupiny kyčelního kloubu, které jsou důležité pro stabilizaci dolní 

končetiny při chůzi. 

N a základě mé tříleté zkušenosti s rehabilitační léčbou pacientů po úrazech a operacích 

měkkého kolene, kdy se postupně do terapie postupně zavádělo cvičení s velkými míči mohu 

konstatovat, že jejich použití má pro pacienty zásadní význam. Běžně používá cvičení (včetně 

standardně používaných senzomotorických cvičen~) nepodporují tak zásadním způsobem 

obratnost a intramuskulámí koordinaci jako právě cvičení s míči. Navíc se jedná o cvičení 

zábavná, pacienti (sportovci) jsou výrazně motivováni a jsou si vědomi (resp. během cvičeni 

pochopí), že to jsou cvičení, která působí na celkovou koordinaci a tím mohou pomoci zvýšit 

celkovou zdatnost. V neposlední řadě je důležité, že po instruktáži může každý pacient cvičit 

sám i v domácím prostředí. Pro většinu z nich se stává velká míč součástí života do dalších 

období. 

. Důležitý je správný výběr velikosti míče pro cvičení v různých polohách - leh, sed. 

Při cvičení v sedě se držíme obecných zásad, které publikovali Dobeš, Dobešová, 1996, 

nicméně velikost míče v časné fázi může ovlivnit neúplná flexe v kolenním kloubu. Proto 

tolerujeme v tomto období i větší průměr, který umožňuje sedět relativně vysoko . 

7.2.4 Cvičení s využitím automatické segmentální centrace (ASC) a 

automatické posturální korekce (APK) podle P. švejcara 

Pojmy ASC a APK byly do kineziologie zavedeny poměrně nedávno. Jedná o 

automatické mechanismy, které se v motorice uplatňují a jichž je možné cíleně terapeuticky 

využít. Jejich zkoumáním, definováním a možnostmi praktické aplikace se u nás zabývá 

fyzioterapeut Dr. Pavel Švejcar. Ten také doporučil postup cvičení používaný u poúrazov)·ch 

a pooperačních stavů na končetinách (osobní sdělem'). Vzhledem kjeho jednoduchosti, 

snadné pochopitelnosti a možnosti provádět tato cvičení i v domácím prostředí, může být 

vhodnou součástí terapie. 

7.2.4.1 Kineziologické předpoklady 
Švejcar předpokládá, že náš pohybový systém je vybaven regulačními mechanismy, 

jejichž úkolem je udržovat optimální nastavení, jakousi "homeostázu", jak na úrovni 

segmentů (ASC), tak celé postury (APK). Jsou to automaticky probíhající a složitě reflexně 

49 



regulované motorické funkce, které se ve vývoji motoriky objevují v průběhu prvního 

trimenonu a celý další vývoj podmiňují. V případě automatické posturální korekce se jedná o 

vrozený motorický program, jenž velice těsně souvisí s funkcí automatické segmentální 

centrace. Jeho úkolem je optimalizovat nastavení citlivosti proprio- a exteroceptorů na 

aktuální podmínky, a tak udržovat standardní úroveň centrace. 

7.2.4.2 Facilitace mechanismů ASC a APK 
Jak již bylo řečeno, jsou tyto funkce automatické, nelze je tedy vyvolat vůlí. To ale 

neznamená, že je nedokážeme facilitovat, tedy aktivovat, podpořit, uvést v činnost. 

Automatická segmentální centrace generuje punctum fixum pro cílenou motoriku a tím chrání 

klouby před poškozením, pomocí centrace. Předpokládá se antagonistický vztah vzájemné 

inhibice mezi programem ASC a programem cílené motoriky (Švejcar, osobní sdělení). Pokud 

se nám podaří tedy facilitovat centrační funkce, tak výsledkem je celkový útlum projevů 

svalové dysbalance. Projeví se reflexním uvolněním zkrácených a posílením oslabených 

svalových struktur. Současně se měřitelně zvětší původně omezený rozsah pohybů. 

Výše uvedené poznatky nejsou ještě adekvátním způsobem ověřeny vědeckými 

studiemi. 

7.2.4.3 Klinické využití 
Tyto principy lze s výhodou využít v praxi u řady diagnóz, mezi něž poúrazové stavy 

DK bezesporu patří. V celém průběhu cvičení musíme dodržovat tyto zásady: 

1. Nastavení výchozí polohy celého těla- atitudy 

•kvalita kloubní centrace vždy odpovídá kvalitě celkového držení těla. Jako 

v)·chozí polohu volíme polohu v sedě a polohu v vzpřímeném stoji. 

2. Nutnost regulovat obtížnost cvičení, kterou regulujeme 

•mírou lability podložky 

•mírou zátěže. 

Tyto kvality musí terapeut velice bedlivě sledovat, protože pokud je pro pacienta 

posturální situace příliš obtížná (špatně zvolená poloha, příliš labilní podepření, příliš dlouhá 

doba cvičení, časté opakování a krátké přestávky) řeší ji v rámci své patologické motoriky. Je 

proto vysloveně nutné optimalizovat obtížnost cvičební situace. Nejlepších výsledků terapie 

dosáhneme prací těsně pod horní hranicí pacientových možností, kdy ještě centraci zvládá. 

Pro dlouhodobý efekt je nutné cvičit cyklicky několikrát (velice často) denně. 
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V celém tomto postupu je zdůrazňován význam úchopu terénu chodidlem. Jako výraz 

kvality centrace ostatních segmentů v rámci příslušné diagonály kvadrupedálálního vzoru. 

S tímto názorem souhlasím, a proto důsledně dbáme na to, aby při kontaktu chodidla 

s podložkou bylo · zdůrazněno zatížení palcového metatarzu za současného konstantního tlaku 

pa a malíkové hrany s podložkou. Pohyb vychází jen z nártu a chodidla. Tento, relativně 

jednoduchý výcvik, musí být důsledně řízen terapeutem. Jen tak je zabezpečeno, že zadaná 

autoterapeutická cvičení budou vykqnávána správně. 

Pro tento typ terapie ŠvejcarVdoporučuje tyto techniky: 

došlápnutí. 

Došlápnutí na relativně velkou labilní plochu (kulové těleso s rovnou 

nášlapnou plochou - kulová úseč). 

Navazující technikou je balancování na relativně velké labilní ploše. 

Koordinačně je náročnější technika došlápnutí na relativně malou labilní 

plochu. Zde používáme balanční sandál a cvičíme s pacientem pouze 

K celému tomuto konceptu jsme vytvořili modifikace. Ve většině případů pracujeme 

s pacienty, kteří trpí výraznou instabilitou ( poúrazovou nebo pooperační) kolenního kloubu 

a následně mají strach postiženou dolní končetinu zatížit. Další roli hraje různá míra 

bolestivosti a dále nutnost nechat klid pro hojení měkkých struktur kolenního kloubu. Proto 

celý výcvik zahajujeme cvičením na rovné stabilní podložce (na zemi). V případě omezeného 

zatížení v sedě na židli (lůžku) nebo na míči. Dále pacienta vertikalizujeme a pokračujeme ve 

cvičení ve stoji rozkročném. Dolní končetiny jsou v lehkém semiflekčním postavení 

v kolenních kloubech za současného rovnoměrného zatížení. V této poloze pacient provádí 

cvičení ,,medvěd" kdy rytmicky střídá zatížení obou dolních končetin. Další fází je stoj na 

jedné dolní končetině a jeho náročnější varianta s vyhazováním a chytáním předmětu. 

Současně všechna výše uvedená cvičení provádíme na nestabilní ploše - úseči, 

sandálech a posturomedu. Kritéria pro přechody do posturálně náročnějších poloh jsou tyto: 

1. zvyšující se stabilita kolenního kloubu a celého systému 

2. nebolestivost při cvičení 

3. nepřítomnost otoku během nebo po cvičení 

4. subjektivní pocit jistoty 

Míra nestability a čas cvičení určujeme přísně individuálně. Pacient musí pochopit, že 

všechna tato cvičení se musí stát na určitý čas (nejraděj i věčně) součástí všedního dne. Díky 
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koordinační náročnosti a rychlé unavitelnosti svalstva zvláště v počátečních fázích 

rehabilitační péče je výhodnější cvičit řádově po minutách opakovaně po celý den. 

7.2.5 Cvičení ve vertikále a jeho obecné zásady 

Na zakládě poznatků uvedených v předchozí kapitole jsme stanovili obecné zásady 

cvičení ve vertikální poloze. Cvičením ve vertikále nerozumíme tedy jen samotnou 

automatickou posturální korekci. Zajištěnou posturální aktivitu vnímáme jako předpoklad pro 

veškerá cvičení ve vertikální poloze, včetně cvičení se zevní zátěží. Jako základní 

kineziologické východisko dnes chápeme vzájemný vztah jednotlivých funkcí pohybového 

systému. Tedy že například ovlivňuje funkce končetin (zejména opěrná funkce dolních 

končetin) celkové držení těla a tím i průběh cíleného pohybu a naopak. V terapii poúrazových 

stavů končetin je proto důležité s tímto faktem počítat. Cílem terapie je tedy nejen úprava 

poměrů na úrovni lokální (redukce bolesti, obnova pohyblivosti), ale také zařazení 

postiženého segmentu do celkového tělesného schématu a co nejúplnější obnovení funkce 

končetiny ve smyslu přesného a ekonomického pohybu. Toto nelze bez zohlednění funkce 

osového orgánu a celkového držení těla. 

Význam atitudy: 

Základním a obecným požadavkem práce ve vertikále je vzpřímený a přirozený stoj. 

Množství názorů na posturální korekci je obrovské. Přístup, který jsem převzali od Švejcara, 

používá spíše než silové držení těla nebo neustálou koncentraci na desítky detailů mentálně 

adresované představy, které automaticky vyrovnají tělo, uvolní napětí a uvedou tělo do stavu 

dynamické relaxace. Silové držení obtížných, nemotomých a vynucených pozic podle našich 

zkušeností vyústí jen v posílení patologie, neekonomičnosti držení těla i průběhu pohybu. 

V úvodních fázích nácviku konkrétní techniky je terapeutova úloha v celkovém 

"modelování" klientova těla nezastupitelná. Terapeut se musí opakovaně ujistit, že klient je 

schopen samostatné autoterapie a následně může přenést odpovědnost za další úspěch léčby 

na samotného klienta. 
I' 

Polohy jednotlivých segmentů, takjakje ŠvejcaiJ považuje za optimální, jsou: 

1) mava a krční páteř 

Pozice hlavy je klíčem k postavení celého těla. Tvoří samostatný hybný segment, její 

motorika vykazuje vysoký stupeň nezávislosti na motorice osového orgánu a končetin. Ve 

stoji by měla b)i jemně vytažena vzhůru, jakoby zavěšena z oblasti přechodu temene a týla. 
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Brada je velmi jemně zasunuta dolů a dovnitř (lehký antekyv hlavy vůči atlasu). Krční páteř je 

vzpřímená (ale ne napjatá), jakoby prodloužená. Výsledkem tohoto nastavení by měla být 

krční páteř prosta napětí a hlava "plující" na atlasu jako na obrtlíku. 

2) Ramena 

Celou oblast ramenních pletenců se snažíme maximálně relaxovat. Tuto relaxaci do 

značné míry ovlivňuje správné postavení hlavy a krční páteře. Ramena nesmí být zatažena 

vzad ani vystrčena vpřed. Je třeba zde respektovat somatotyp klienta, včetně jeho strukturálně 

fixovaných deformit Horní končetiny visí volně podél těla. Tímto držením "ramen" 

umožníme v rámci možností kaudální posun a abdukci lopatek (neprovádět silou!!!). Relaxace 

ramenních pletenců dovoluje terapeutovi a v autoterapii i klientovi kontrolovat, zda při práci 

na labilních plochách nedochází k balančním souhybům horních končetin. 

3)Hrudník 

Postavení hrudníku je do značné míry ovlivněno správným postavením hlavy, krční 

páteře a relaxací ramenních pletenců. Hrudník sám je opět relaxován, rozšířen a velmi 

jemně ponořen dovnitř. Nikdy nekorigujeme k hyperextenzi hrudní páteře a vypnutí stema 

vpřed (nádechové postavení). Flexi hrudní páteře a kolapsu hrudníku zabraňuje především 

správné postavení hlavy a krku. 

4)Bedra a pánev 

Polohu beder do značné míry ovlivňuje postavení kraniálních segmentů a pánYe. 

Zásadně bráníme kyfotizaci a hyperlordotizaci. Pánev je obecně "podsazena". Nesmí se 

ovšem kyfotizovat bederní páteř. Hýždě plně relaxují a jakoby klesají k zemi. Tendence h)'ždí 

a pánve klesat vytváří opačný směr tahu než hlava a krční páteř, jež jsou jakoby vytahovány 

vzhůru. Tímto tahem za oba konce páteře vzniká pocit jejího prodloužení a dokonalé relaxace 

intervertebrálních kloubů a svalů. 

5)Břicho 

Povrchové vrstvy svalů v oblasti břicha a pasu jsou maximálně relaxovány. Tahem 

hlavy vzhůru a prodloužením páteře se lehce natahují a jsou drženy ve správném napětí. 

Ačkoli tyto svaly vědomě relaxujeme, hluboké vrstvy neochabnou, protože stojíme 

v dynamickém stoji. 

6)Kolena 

53 



Kolena jsou při cvičení mírně pokrčena (otevřena) a vždy směřují tam, kam chodidla. 

Osa stehna prochází středem kolene a osou chodidla (2.prstec). Kolena nesmí nikdy kolabovat 

dovnitř ani se odchylovat směrem ven od této osy. Samozřejmě zohledníme strukturálně 

fixované deformity. 

7)Chodidla 

Váha těla je rovnoměrně rozložena na celé chodidlo. Nestojíme více ani na špičkách, 

ani na patách, ani na vnější nebo vnitřní straně chodidla. Chodidla jsou relaxována a jemně se 

snaží "cítit" povrch, na kterém spočívají. 

8)Dýchání 

V dynamicky relaxovaném stoji můžeme zaregistrovat pomalejší a hlubší dýchání. 

Vědomou relaxací hrudníku, břicha a ramen se může dech ještě více prohloubit. Nesnažíme se 

dech ovlivňovat. Ve správném dynamicky relaxovaném stoji je dýchání přirozené. 

7.2.6 Cvičení v rámci otevřených a uzavřených kinetických řetězců 

Důležitou součástí komplexní rehabilitace po úrazech a operacích v oblasti měkkého 

kolene je aktivní pohyb proti odporu (proti gravitaci resp. proti zátěži) Podstatné při volbě 

poloh, rozsahů a celkové zátěže je sledování mechanické odpovědi měkkých tkání (včetně 

hojících se struktur) v okolí kloubu. 

V této souvislosti se hojně diskutuje používání cvičení v rámci otevřených a uzavřených 

kinetických řetězců ( open kinetic chain exercises a closed kinetic chain exercises ). Popis 

kinetických řetězců byl odvozován z mechanických modelů a byl použit k vysvětlení lidské 

kinematiky. Steindler (1955) definoval kinetický řetězec ( nikoli kinematický ) jako 

"kombinaci několika postupně za sebou uspořádaných kloubů (spojů) vytvářejících složitou 

motorickou jednotku". Pozoroval, že když byla fixována noha nebo ruka (uzavřený kinetický 

řetězec) byla hybnost kloubní a zapojení svalových vzorců jiné, než když byla ruka nebo noha 

mobilní (uzavřený kinetický řetězec). Tato terminologie byla použita k vysvětlení 

biomechanických rozdílů při cvičení kolenního kloubu ( Lutz, Start & Sim, 1990, Lutz, 1992). 

Prakticky to znamená, že při cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci je noha fixována 

a pohyb v kolenním kloubu je provázen pohyby v dalších kloubech kinetického řetězce (kloub 

kyčelní a kloub hlezenní). Typickým příkladem cvičení je dřep, kdy se současně aktivují 

haemstringy a m.qvadriceps femoris. Opačně, při cvičení v otevřeném kinetickém řetězci je 

noha mobilní a pohyb kolenního kloubu se tak stává nezávislým. Příkladem je extenze a flexe 

dolní končetiny. 
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Klinické zkoušky (Henning, Lynch & Glick, 1985 ), pokusy s kadavery (Grood, Notes 

& Buttler, 1984) a biomechanické studie ukázaly signifikantní střihové a kompresní síly 

generované cvičením v rámci otevřených a uzavřených kinetických řetězců. Střihová síla je 

síla, která zapříčiňuje rupturu LCA při pohybu tibie ventrálním směrem a femuru směrem 

dorzálním. Tato situace nastane při silné kontrakci m.qvadriceps femoris, která je typická pro 

cvičení v rámci otevřeného kinetického řetězce. Kompresní síla je vyvolána silnou zevní silou 

orientovanou do kolenního kloubu, kdy jsou tlačeny hlavice a jamka tibiofemorálního kloubu 

proti sobě. Tato síla zvyšuje stabilitu kolenního kloubu a snižuje střihovou sílu. Kompresní 

síly jsou přítomny při cvičení v rámci uzavřeného kinetického řetězce. Tyto mohou tvořit 

deformační síly na postižené tkáně - LCA, menisky. Lutz a kol (1992) použili 

dvoudimenzionalní biomechanický model pro kalkulaci změn tibiofemorálního střihu 

a kompresní síly během cvičení v otevřeném a uzavřeném kinetickém řetězci. Ukázali, že 

cvičení v uzavřeném řetězci produkovalo signifikantně nižší střihové síly v tibiofemorálním 

kloubu proti cvičení v řetězci otevřeném. Analýza kompresních sil v tibiofemorálním kloubu 

ukázala, že cvičení v uzavřeném řetězci produkuje větší kompresní síly. Návazné 

elektromyografické studie stehenního svalstva současně prokázaly signifikantně větší stupeň 

jejich ko-kontrakce při cvičení v uzavřeném řetězci. 

Pro cvičení v rámci otevřeného kinetického řetězce je typické 

•distální část končetiny je volná 

•je přítomna izolovaná svalová kontrakce svalu nebo svalové skupiny 

• je přítomna stabilní pohybová osa během pohybu 

•proximální část segmentuje v klidu, distální je mobilní 

•pohyb vytváří v kloubu střihovou sílu 

• během pohybu je kloub málo stabilní. 

Pro cvičení v rámci uzavřeného kinetického .řetězce je typické 

• distální část končetiny je fixována 

• současně je prováděn pohyb v několika kloubech 

• současně je aktivováno více svalů, včetně hlubokého stabilizačního systému 

•je přítomna ko- kontrakční aktivita svalů v okolí kloubu 

•svaly a klouby jsou fyziologicky zatíženy 

• kloub vykazuje vysoký stupeň stabilizace 

•je přítomna vysoká proprioceptivní a kinestetická zpětná vazba. 
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Příklady cvičení 

V úvodní fázi používají odporových použitím manuálního odporu terapeutem, který 

tímto pomáhá budovat kvalitní bázi síly a současně volní nebolestivé úhly. Zpočátku jsou tato 

cvičení vedena v anatomických pohybových rovinách, později volí diagonální vzorce známé 

z PNF technik. Nevýhodou těchto cvičení je časová náročnost pro terapeuta. Výhodu vidí 

v tom, že zvláště v ranných fázích posilovací fáze může terapeut kontrolovat a korigovat 

vlastní pohyb a intenzitu zátěže. 

V další fázi doporučují zařadit multiúhlová submaxinální izometrická cvičení. Instruují 

pacienty k provádění izometrické kontrakce m. qvadriceps femoris a haemstringů proti 

schodům ve variabilních výškách tak, aby byla udržena flexe v kolenním kloubu 30, 60 a 90 

stupňů. Předpokladem je předchozí instruktáž správného zapojení hlubokého stabilizačního 

systému. 

Třetí stupeň odporových cvičení jsou izometrická cvičení v uzavřeném kinetickém 

řetězci. Tato cvičení mohou být prováděna v leže na zádech nebo ve stoji. Kompresní síly 

v poloze v leže na zádech jsou pravděpodobně menší než ve druhém případě. Tato cvičení 

jsou prováděna zpočátku oběmi dolními končetinami, později izolovaně jednou dolní 

končetinou. Pro efektivní nárůst svalové hmoty a dokonalou kontrolu pohybu doporučují 

provádět relativně vysoký počet opakování (8 - 1 O) s malou zátěží. Musíme mít však na 

paměti, že zvláště různé varianty dřepu jsou technicky náročná cvičení. Proto vyžadují 

kvalitní instruktáž terapeuta nebo trenéra a to především u pacientů bez předchozí zkušenosti 

s posilováním. 

7.2.7 Jízda na stacionárním a běžném kole 

Cyklický pohyb v kolenním kloubu, který nám umožňuje jízda na stacionárním nebo 

běžném kole, je důležitou součástí rehabilitační léčby po úrazech a operacích v oblasti 

měkkého kolene. Tento typ pohybu uvolňuje rozsah kloubu, podporuje výživu kloubních 

struktur, zvyšuje obecnou zdatnost a při optimální výše sedla podporuje zvýšení svalové síly 

svalů dolní končetiny. To vše ale za předpokladu dodržení základních podmínek. Běžné jsou 

situace, kdy je pacientům doporučována jízda na stacionárním nebo běžném kole bez splnění 
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těchto podmínek. Potom je celá tato činnost kontraproduktivní a pacient je vlastně 

poškozován přetěžováním měkkých tkání v okolí kloubu patelofemorálního skloubení. 

Obecně můžeme konstatovat, že bolesti v oblasti kolenních kloubů postihují cyklisty 

všech kategorií. Nejčastěji jsou postiženy měkké struktury, úponová místa a styčné plochy 

patelofemorálního skloubení. Důvodem těchto stavů je nejčastěji přetížení způsobené 

používáním těžkých převodů a jízda do kopce (tj. přílišná zátěž), s tím související 

nepřiměřená kadence (frekvence otáčení klik),dále nesprávný způsob přenosu síly dolních 

končetin na pedály a ve většině případů špatná geometrie kola včetně zcela nevhodné výšky 

sezení (Burke, 1996). 

Z výše uvedených důvodů vyplývá povinnost terapeuta určit pacientovi výšku sezení 

(1.), optimální kadenci pohybu (2.), optimální zátěž (3.) a správný způsob přenosu síly do 

pedálů (4.). Musí při tom vycházet z aktuálního zdravotního stavu a z celkové fyzické 

zdatnosti. 

l)Metody pro určení výšky sedla 

• Základní a obvyklá metoda určení výšky sedla spočívá ve sledování pohybu 

boků při šlapání. Při správné výšce sedla nesmí docházet k pohybům boků ze strany 

na stranu při plném kontaktu plochy nohy se šlapkou 

• Druhá technika vychází z měření vzdálenosti mezi podložkou a rozkrokem. 

Testovaný stojí zády ke zdi ve stoji rozkročném a mezi stehny drží plochý předmět 

(např. knihu). Měříme vzdálenost mezi podložkou a horní hranou předmětu (Obrázek 

1.). Násobek tohoto čísla číslem 1,09 dá potom vzdálenost mezi středem šlapky a 

vrcholem sedla. Vrcholem sedla přitom rozumíme jeho část, na které se sedí. Nikoli 

jeho přední nebo zadní část. 
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l 
vzdálenost 

Obrázek 1. Měření vzdálenosti mezi podložkou a rozkrokem (Burke, 1996). 

• Třetí technika je podobná předchozí. Jedná se opět o změření vzdálenosti mezi 

podložkou a horní hranou předmětem. Naměřená hodnota je vynásobena číslem 0,883 

a výsledné číslo je potom vzdálenost mezi středem kola a vrcholem sedla. 

• Poslední metoda vychází z měření, které provedli Holmes, Pruitt a Whalem v roce 

1994 (Burke, 1996). Uvádějí, že optimální výška sedla, která neprovokuje bolestivost 

kolenních kloubů je mezi 25° - 30° možné flexe bérce při kontaktu s pedálem 

(Obrázek 2.) Úhel je tvořen protaženou spojnicí mezi velkým trochanterem 

a laterálním kondylem femuru a laterálním kondylem a zevním kotníkem. Tento úhel 

zabezpečí minimální kompresi v patelofemorálním skloubení a předchází se tak 

bolestem na ventrální straně kolenního kloubu. 
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malleolus lateralis 

Obrázek 2. Měření výšky sedla (Burke, 1996) 

Obecně můžeme konstatovat, že příliš vysoký posed na kole zapříčiňuje bolestivost na 

zadní straně kolenního kloubu a naopak nízký bolestivost přední strany kolenního kloubu. 

Osobní zkušenost navíc ukazuje, že vysoký posed navíc může provokovat bolestivost na 

laterální straně kloubu a nízký naopak na mediální straně kloubu. 

2). Kadence 

Další faktor, který ovlivňuje úroveň zátěže na kolenní klouby během šlapání na kole je 

kadence - frekvence otáčení. Pomineme nyní metabolické nároky organismu a budeme se 

věnovat pouze vztahu kadence - zátěž na kloub. 

Tato problematika je studována v řadě biomechanických studií. Optimální kadence pro 

využití svalové síly s minimálním zatížením kloubů je kolem 100 otáček za minutu. Widrick 

a Hol (Burke, 1996) doporučují jako optimální 80- 100 otáček za minutu při ze\nÍ zátěži 50 

až 150 W. Vzhledem k tomu, že vysoká frekvence šlapání (90 a více otáček za minutu) je pro 

opravdu rekreační cyklisty náročná, doporučujeme kadenci mezi 80 - 90 otáčkami za minutu. 

3). Velikost zátěže 

Určení velikosti zátěže a doby cvičení je závislé kromě aktuálního zdravotního stavu 

také na celkové fyzické kondici a je nutno tedy přistupovat ke každému pacientoYi přísně 

individuálně. Doporučujeme začít zátěží 0,5 Wkg-1 
- 1 Wkg-1 a podle reakce a subjektivních 

pocitů progresivně zátěž měnit. Další stupňování zátěže se odvíjí od funkčního cíle, který si 

chceme stanovit.Obecně pro rozvoj vytrvalostních schopností používáme zátěž těsně pod 
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hodnotou anaerobního prahu, kdy intenzita zatížení 60-90% V02 max., tato intenzita zatížení 

je nejúčinnější pro rozvoj aerobního výkonu (Neumann,1998). Pro naše účely je, jak jsem již 

uvedl, ale nutno velikost zatížení modifikovat vzhledem k aktuálnímu stavu. Rozvoj aerobní 

zdatnosti není v našem případě primárním funkčním cíl~m. Samozřejmě pro přesné stanovení 

optimální pracovní intenzity je nejvalidnějším ukazatelem laboratorní ergometrické vyšetření, 

které nám stanoví vstupní hodnoty. Vycházíme zde spíše z hodnoty W 170, ze které si 

procentuelně stanovujeme wattové zatížení jedince podle stadia rehabilitace ve kterém se 

právě nacházíme. Na konci přípravy bychom měli dosáhnout hodnot 80-90% W 170. Plně 

respektujeme reakci kloubu na velikost zatížení (otok,bolestivost) 

4) .Přenos síly do pedálů 

Správný způsob přenosu síly dolních končetin do pedálů je velmi důležitou podmínkou 

efektivní práce dolních končetin a kolenm'ho kloubu, při níž nedochází k přílišnému zatížení 

nosných a operovaných struktur. Z posledních prací, které jsou postaveny na vývojově 

kineziologickém hledisku a jeho aplikaci do sportovního pohybu (Kračmar, 2002 a osobní 

sdělení), jsou z hlediska našeho tématu důležité tyto poznatky: 

5) Uložení puncta fixa v cyklistice: Punctum fzxum nalézáme na sedle a na řídítkách. 

Noha - punctum mobile je nyní generátorem síly, vytvářející fyzický pohyb. Působení 

točivého pohybu vytváří pomocí mechanických převodů dopředný vektor nutný pro lokomoci 

cyklisty. Cyklista pro pohon kola neužívá pohybových programů rozvíjených v průběhu 

motorické ontogeneze (Kračmar,2002) 

Efektivní pohon jízdního kola (Kračmar, 2002): 

Jízdní kolo není lokomočním orgánem člověka. Je to stroj, vytvořený na základě 

rozvoje technologií, který umožňuje pohyb na upraveném povrchu- asfalt, lesní cesty. 

Fylogeneze .člověka v těchto umělých podmínkách neprobíhala Jednalo se o úchop podložky 
v 

nohou při chůzi naboso po přírodním podkladu. 

Dolní končetiny vyvíjejí sílu,kteráje přenášena na kruhový pohyb převodníku. V lidské 

pohybové ontogenezi není nalezen pohybový program, který by vytvářel kruh nohou 

v sagitální rovině. 
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Obrázek 3. Pohon radiální versus pohon axiální (Kračmar, 2002): 

Pro pohon kola je efektivní přenos 

síly na převodník tangenciálně. Obr. 

3, pozice A ukazuje mechanicky 

efektivrú "cyklistický krok," s 

aktivním snížením špičky chodidla 

(plantární flexe, čili extenze hlezna), 

který se blíží působení po tečně 

převodníku. Efektivně přenáší generovanou sílu dolními končetinami na převody kola. 

Vrcholoví závodníci v cyklistice každodenním tréninkem fixují nestabilní pohybový stereotyp 

dolních končetin, mající za úkol přenos síly na převodník kola tangenciálně. Na obr.4 jsou 

diferenciálně znázorněny vektory pohonu převodníku závodním cyklistou. Pracovně jsme 

efektivrú tangenciální pohon nazvali radiální krok. 

Kineziologický obsah pohybu pro efektivrú pohon kola: Nachází-li se noha v horní úvrati, je 

kyčelní kloub v addukci a ve flexi 80°- 90°. Kolenní kloub je ve flexi přibližně 100° v těsné 

blízkosti rámu kola tak, aby jeho pohyb probíhal v sagitální rovině. Hlezenní kloub nacházíme 

v plantámí flexi asi 10°. Svaly nožní klenby a plantámí flexory )a_ l_ \ ' 
;: ~-.,'··., !~i __ ,,! .lil __ prstů zajišťují přilnutí chodidla k pedálu. Tato funkce je závislá _ , 

.... ,, \. ie t,a i / / 
na kontaktu boty a pedálu - buď prostý kontakt nebo fixace ~--,., .. ~:~~;;~~\t/-5.-:.::~-~--

..... ---···· ····<1. i \ ............ ,, -l pomocí klipsen nebo nášlapných pedálů. -,::--·-----··:.:::::;~ .. :7:::::----t--\l 
Pro zjednodušení si můžeme optimální pracovní efekt dolní ~ ..... ...- / ;\ •:• \ \. 'l· 
končetiny představit ve čtyřech směrech pohybu: " -!-' / i \{\1., 

~ 1.. 1 

~'ÍLA 600 N 

tlak nohy dolů, 

posun vzad, 

tah vzhůru, posun vpřed. 

Tlak nohy dolů: plantámí flexory nohy - mm. gastrocnemii, m. soleus. Pedál tlačí vpřed 

vastus medialis et lateralis- m. quadricepsfemoris, postupně se přidávají extenzory 

kyčelního a kolenm'ho kloubu- m. gluteus maximus, medius et minimus, semisvaly, m. biceps 

femoris. Vektor síly směřuje stále více vzad, chodidlo se přibližuje téměř vertikále. 

Posun vzad: pohyb nohy dolů a dozadu tvoří dorzální extenzory nohy. V nejnižším bodě 

dráhy chodidla je kolenní kloub v mírné extenzi, není uzamčen. Kyčelní kloub sice směřuje 

k extenzi, vzhledem k mechanickým poměrům sezení se do extenze nedostane nikdy (poloha 

sedla, flexe trupu a střed otáčení před osou pánve). Aktivita především m. gluteus maximus je 

tak výrazně omezena, protože nepracuje v celém pohybovém rozsahu. 
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Tah vzhůru: je závislý na použití nášlapných pedálů nebo klipsen. Kyčel směřuje do flexe 

prostřednictvím m. iliopsoas a m. rectus femoris, koleno flektuje prostřednictvím hamstringů. 

M. tibialis anterior a dorzální flexory nohy směřují chodidlo k horizontální poloze. 

Posun vpřed: zajišťuje především. m. quadriceps femoris s m. iliopsoas, svaly nohy. 

U nezávodníků- obr.3, pozice B - však spatřujeme působení hnacího vektoru nohy axiálně 

do osy převodníku. Pracovní název je axiální krok. Dorzální flexe hlezna je způsobena 

fenoménem trojflexe, který je vlastní hybným stereotypům člověka a vytváří se v průběhu 

posturální ontogeneze. Člověk bez instrukcí posazený na kolo nebo na trenažér bude doslova 

"šlapat" tímto způsobem. Důkazem skutečnosti, že se tato práce dolních končetin blíží 

programům rozvíjeným v posturální a pohybové ontogenezi, je to, že stereotyp nemusí být 

příliš fixován, nezapomíná se. 

Podle ilustrací nalézáme klíčovou oblast pro rozlišení obou krajních stereotypů, radiálního a 

axiálního kroku právě v hlezenním kloubu. 

Povrchové EMG sledování obou krajních stereotypů bylo provedeno na cyklistickém 

trenažéru se záznamem videokamerou, měření bylo prováděno intraindividuálně - viz graf 1. 

Graf 1. Povrchové EMG,radiální krok versus axiální(Kračmar,2002) 

Při tangenciálním, radiálním pohonu (případ A) nacházíme ve srovnání s axiálním (případ B) 

v)rrazně nižší aktivitu m. gluteus maximus, což by mohlo napovídat o vyšší aktivaci m. 

iliopsoas. Výrazně vyšší aktivace m. gluteus medius při axiálním pohonu (případB) by mohla 
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napovídat o zapojení chůzového mecharůsmu, čemuž napovídá i tvarová charakteristika 

"šlapavého" pohybu více směrem do osy převodníku. Dále pak výskyt "mrtvých zón," tj. zón 

bez hnacího efektu, zřejmě časově korespondující se švihovou fází kroku ve stereotypu chůze. 

Šlapání v sagitální rovině versus abdukce a zevní rotace 

při flexi v kyčelním kloubu(Kračmar ,2002): 

Fyziologický průběh flexe v kyčelním kloubu při chůzi je 

integrací pohybů ve více směrech. S flexí narůstá pohyb do 

abdukce stehna se zevní rotací v kyčelním kloubu. Při 

snaze o mechanicky efektivní pohon kola- případ A -

vidíme snahu o udržení kolen blízko rámu kola (v rovině 

sagitální). Při flexi v kyčelním kloubu nacházíme na EMG 

záznamu vyšší aktiYitu adduktorů stehna- pracují proti 

kineziologickému obsahu flexe v kyčelním kloubu, tzn. 

eliminují práci abduktorů kyčle a pelvitrochanterických 
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Graf 2. Povrchové EMG,pohyb v sagitální rovině versus pohyb při flexi v kyčli 

(Kračmar,2002) 
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svalů . Případ B ilustruje zevní rotaci v kyčli a abdukci stehna při flexi v kyčelním kloubu, 

tedy kopíruje kineziologický obsah flexe pro kyčelní kloub. Případ B však generuje menší sílu 

pro pohon kola, síla se rozkládá do vektorů, směřuje více do stran. 

Na grafu 2 nalézáme u případu B nižší potenciály m. adductor longus, dá se předpokládat i 

utlumení aktivace ostatních adduktorů. Logicky se zvyšuje aktivita obou sledovaných 

gluteálních svalů. Prokázání podpory zevní rotace a abdukce těmito svaly závisí na uložení 

elektrod, kdy horní partie m. gluteus max. podporuje abdukci, zevní rotaci podporuje zadní 

partie m. gluteus med 

Zevní rotaci v kyčli s abdukcí stehna nacházíme u výkonnostního cyklisty při jízdě ze sedla 

nebo bez držení řídítek, kdy se uvolňují určité opěrné body a průběh pohybu se blíží 

geneticky fixovaným hybným stereotypům. 

Shrnutí učinku různých způsobu cyklistického šlapání na pohybový aparát v kontextu vývojově 

kineziologického pohledu na problematiku: 

"Radiální" krok 

Mechanicky účinný cyklistický krok není součástí přirozených pohybových ontogenetických 

vzorů člověka. Vytvoření a fixace tohoto pohybového stereotypu vyžaduje tvorbu priority v 

asociačních centrech CNS dlouhodobým a stálým opakováním. Pro účely rehabilitace má 

omezený význam,ale pro dosahování vysoké výkonnosti je nezbytný. 

Tento způsob není typicky lidskou lokomocí, dolní končetiny pracují jako generátor síly. 

Není zde spatřena jasná vývojová analogie. 

"Axiální" šlapání 

Axiální šlapání není mechanicky efektivní. Vychází však z lidské motorické ontogeneze, 

využívá fenoménu trojflexe, blíží se chůzovému vzoru, je snadno osvojitelné. 

Je tedy vhodné pro rekreační aktivity i pro rehabilitaci. 

" Úzké" šlapání 

Výkonnostní cyklistický krok v rovině sagitální zatěžuje adduktory, není součástí 

kineziologického vzoru flexe v kyčli. Závěr pro rehabilitaci: rehabilitace 

kolenního kloubu ano, opatrnost při rehabilitaci kyčelního kloubu. Pro kyčel je zde výhoda 

odlehčení váhy těla sezením na sedle, proto snad tato funkční decentrace kloubu nemívá 

vážnější důsledky pro strukturu. 

Při počínajících změnách v kyčelním kloubu - omezení vnitřní rotace podle Cyriaxe 

omezení tohoto pohybu. 
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Šlapání" zeširoka" 

Zevní rotace při flexi v kyčelním kloubu sice snižuje efektivitu přenosu svalové práce, blíží se 

však požadavku funkční centrace kloubu. 

Možno doporučit při počínajících změnách v kyčelním kloubu, pro rehabilitaci kolenního 

kloubu - až do vysokého věku. (Kračmar, 2002) 

8.VYBRANÉ METODY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU 

8.1 Koordinační pohybové schopnosti a jejich úloha 

Trénink koordinačních schopností má nezastupitelnou roli ve struktuře sportovního 

výkonu.V následné rehabilitační péči bychom měli těchto poznatků plně využívat.Pokud 

vycházíme z předpokladu,že lidská motorika je založena na jednotném kineziologickém 

základuje třeba integrovat tyto poznatky do sestavování pohybového programu,či 

tréninkového plánu sportovce. Samozřejmě za účelem připravit sportovce po zranění k plné 

sportovní zátěži.Koordinační pohybové schopnosti se na sportovním výkonu podílejí 

nezastupitelnou měrou, a sice jako schopnosti vázané na řízení a regulaci pohybu, 

zjednodušeně vyjádřeno pohybové schopnosti rázu" informačního". V řadě sportů se objevují 

nároky na dokonalé sladění složitějších pohybů, na rytmus, rovnováhu, na odhad vzdálenosti, 

orientaci v prostoru, pružné změny a přizpůsobení se, na přesnost provedení atd. V těchto 

případech hraje energetický základ pohybové činnosti roli druhotnou, primární je funkce 

centrálního nervového systému a nižších řídicích center.(Dovalil,2005) 

Tyto předpoklady k plnění koordinačních požadavků lze považovat za projevy 

relativně zpevněných generalizovaných procesů řízení pohybu a shrnují se pod pojem 

koordinační pohybové schopnosti. Jde o empiricky zformulované a teoreticky zdůvodněné 

hypotetické konstrukce, užitečné pro sportovní výkonnost i tréninkovou praxi(Dovalil,2005) 

Ve stejném smyslu se v minulých letech užívalo pojmu obratnost- obratnostní 

schopnosti. V současnosti se prosazuje spíše označení koordinační schopnosti. 

Dle Dovalila(2005) všeobecně přijímaná taxonomie koordinačních schopností 

neexistuje, setkáváme se s rozlišováním 5 až 15 jednotlivých schopností. 
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Při klasifikaci koordinačních schopností je musíme brát v úvahu: 

- řízení a regulaci známých přesných, kontinuálních pohybových činností s postačujícími 

zpětnými vazbami, tj. přesnost regulace, 

- řízení a regulaci známých krátkodobých, přesných a rychlých pohybových činností, tj. 

koordinaci pod časovým tlakem, 

- řízení a regulaci neznámých, variabilních, rychlých a přesných pohybových činností, tj. 

přestavbu a přizpůsobování činnosti. 

Jak bylo již řečeno,primární funkci při tréninku těchto schopnosti a jejich řízení 

vykonává centrální nervová soustava-zde je velmi patrná paralela z hlediskem vývojové 

kineziologie. 

Při jistém zjednodušení najít shodu v nazírání na následující základní koordinační 

schopnosti : 

- diferenciační schopnost, 

- orientační schopnost, 

-schopnost rovnováhy, 

- schopnost reakce ( rychlost, ale i vhodnost a správnost), 

- schopnost rytmu, 

- schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí), 

- schopnost přizpůsoboYání. 

Kromě uvedených a spíše obecnějších koordinačních schopností mají zvláště u 

sportovců vyšší výkonnosti význam další specifické koordinační schopnosti. Jsou vázané 

bezprostředně na požadavky daných výkonů ( herní koordinační schopnost, gymnastické 

koordinační schopnosti apod. ) 

Řídící funkce CNS spočívá: 1. v přímém řízení a koordinaci svalů při pohybové 

činnosti, 2. v ovlivňování funkce příslušných analyzátorů a 3. v zajištění sportovní činnosti 

příslušnými fyziologickými funkcemi. CNS přijímá, zpracovává a uchovává informace ( 

percepční, kognitivní a paměťové operace ) a zajišťuje potřebnou kvalitu provedení ( 

přesnost, flexibilitu, diferenciaci, ekonomizaci aj.). Koordinační schopnosti mají rovněž 

metabolické i psychické pozadí(Dovali1,2005) 

lndiYiduální rozdíly v úrovni koordinačních schopností se projevují: a) v koordinaci 

jednotlivých dílčích pohybů (např. částí těla), b) v integraci pohybů do sladěných celků, c) v 

rychlé a správné reakci na podněty k zahájení pohybu či jeho změně, d) v kontrole činnosti ve 

smyslu přiměřeného vynakládání úsilí, využívání prostoru, načasování činnosti, v uzpůsobení, 
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úpravě a přestavbě pohybové činnosti podle měnících se podmínek, e) ve výběru pohybových 

programů adekvátních úkolu a situaci a v jejich bezchybné realizaci. Rozdíl je i v rychlosti a 

kvalitě osvojování nových pohybů. 

Z výše uvedeného vyplývá i význam koordinačních schopností. Jednotlivě i v 

komplexu se stávají přímými i zprostředkujícími faktory struktury sportovních výkonů. Je 

zřejmé, že podstatně ovlivňují kvalitu dovedností, zvyšují jejich přesnost, přizpůsobivost, 

usnadňují požadované spojování pohybů i jejich výběr. Cílevědomý rozvoj koordinačních 

schopností proto patří k důležitým předpokladům rychlého a kvalitního osvojování techniky, 

včetně jejího využívání(Dovalil,2005).V návaznosti terapeutického programu na přípravu 

sportovcejsem toho názoru,že můžeme sledovat určitou paralelu mezi terapeutickým a 

trenérským působením na individuum pacienta(sportovce),odlišnost zde pouze spatřuji 

v tom,že se vždy pouze nacházíme v určitém období a toto období má jinak definované cíle 

terapie(tréninku),nicméně dosažení těchto funkční cílů je založeno na společném 

biomechanickém,kineziologickém a fyziologickém základě.(např.řídící funkce CNS). 

8.2 Rozvoj silových schopností 

V následující části uvádím přehled hlavních používaných metod stimulace silových 

schopností.Bohužel jejich klasifikace a terminologie nemá všeobecně přijímaná kritéria. 

Metody se označují podle druhu svalové činnosti, podle převážného používání v určitých 

sportech, podle účinku na jednotlivé silové schopnosti atd. Navíc se pro jednu a tutéž metodu 

používají různá označení, někdy zaváděná podle překladů zahraniční literatury. Tato 

skutečnost poznamenává nejen praxi, ale i odbornou literaturu naši i 

zahraniční(Dovalil,2005). Samotné označení nemusí být důležité, rozhodující je princip a 

věcný obsah metody. Přesto připojuji kromě frekventovaných i jiné používané názvy. Je 

možné se setkat i s dalšími. Již bylo řečeno, že důležitým činitelem stimulace silových 

schopností, ať jde o jakékoliv metody posilování, je aplikovaný odpor a jeho velikost. Toto 

hledisko může být i rámcovým hlediskem prezentace možných metod,nicméně nelze na tyto 

metody pohlížet pouze analytickým pohledem,který je diametrálně odlišný od pohledu 

vývojově kineziologického.Primárním cílem tréninku a terapie je v našem případě sval 

správně integrovat do pohybového systému a celkového tělesného schématu, které bývá 

porušeno vzhledem k patologii vyvolané zraněním a následnou operativou, a až následným 

cílem je vlastní svalová síla.Použití správné metody je tedy velmi důležitým faktorem. 
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A. Metody s maximálním odporem: 

metoda těžkoatletická, 

metoda izometrická, 

metoda excentrická. 

B. Metody s nemaximálním odporem: 

1. Metody s nemaximální rychlostí 

pohybu 

metoda opakovaných úsilí, 

metoda izokinetická, 

metoda vytrvalostní. 

2. Metody s maximální rychlostí 

pohybu 

metoda rychlostí, 

metoda kontrastní, 

metoda plyometrická. 

Metoda těžkoatletická ( m. krátkodobých napětí, m. maximálních odporů) 

- svalová činnost překonávající velké odpory: 95 - 100% maxima, rychlost pohybu malá, 

počet opakování cviční v sérii 1 - 3, odpočinek 2 - 3 minuty, 

- celkový počet sérií v tréninkové jednotce nelze určit, závisí na trénovanosti, aktuálním 

individuálním stavu, 

- silový podnět velmi krátkého trvání: 2 - 7 s, 

- vysoká hodnota odporu klade značné nároky na nitrosvalovou koordinaci, menší na 

mezisvalovou koordinaci, 

-spíše pro trénovanější jedince, aplikace vyžaduje předchozí silovou přípravu svalového 

systému jinými postupy, 

- nepřístupná pro trénink dětí,pro účely rehabilitace méně vhodná 

Metoda izometrická ( m. statická) 

- svalové působení ( tlak, tah ) proti pevnému odporu, 

- velikost odporu se stupňuje postupn}m zvyšováním volního úsilí po několik sekund a poté 

setrvat v kontrakci 5- 12 s, doba odpočinku 2- 3 minuty, 

-počet cvičení není pevně vymezen, obecně dobré zkušenosti jsou s výběrem 4 - 5 obsahově 

různých cvičení, každé z nich se opakuje třikrát, 
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- možné úsilí ovlivňuje poloha kloubu, pouze tzv. kritická poloha (podle úhlu a délky svalu) 

umožňuje dosahovat maxima tenze; podle okolností se doporučuje volit tři polohy, 

odpovídající zahájení pohybu, kritickému místu a dokončení pohybu(Dovali1,2005) 

- dobré možnosti lokálního působení, 

- chybí moment mezisvalové koordinacejejí dosažení je možné pravděpodobně pouze za 

předpokladu ko-kontrakční aktivity agonisty a antagonisty,k čemuž je nutná správná výchozí 

atituda pohybu. 

Metoda brzdivá (m. excentrická) 

- násilné protažení kontrahovaných svalů, pohyb segmentů těla vyvolávaný nadmaximálním 

odporem je bržděn, zpomalován, počet opakování lx, trvání podnětu 2- 3 s, doba odpočinku 

kolem 3 minut, 

-počet cvičení tohoto typu není pevně vymezen, celkově není příliš veliký, platí totéž co u 

ostatních metod, 

-aplikace umožňuje dosažení nejvyšší možné tenze ze všech metod posilování, 

- není nárokována mezisvalová koordinace, 

- dbát důsledně na pravidla bezpečnosti, dopomoc, 

- aplikace předpokládá předchozí silový rozvoj jinými metodami, nevhodná pro trénink 

dětí,pro účely rehabilitace méně vhodná. 

Metoda opakovaných úsilí (m. kulturistická, m. submaximálního odporu) 

-odpor 60 -80% maxima, rychlost provedení nemaximální, počty opakování 8- 15, 

odpočinek 2 - 3 minuty, 

-déle trvající silový podnět: 10- 30 s, po jeho skončení dochází v zotavné fázi k intenzivnější 

syntéze bílkovin; dlouhodobá aplikace vede ke značné hypetrofii svalů, 

- nároky na nitrosvalovou i mezisvalovou koordinaci, 

-přijatelná možnost aplikace ve speciálních cvičeních, vhodná pro účely rehabilitace při 

splnění stabilizačních podmínek 

- vlivem setrvačnosti konstantní hmotnosti břemene může v průběhu pohybu úsilí klesat, 

očekávaný efekt se do jisté míry oslabuje, 

- praktická aplikace má často podobu " pyramidy " ( pyramidová metoda), manipulace s 

velikostí odporu a počty opakování: se zvyšováním počtu opakování se velikost odporu v 

uvedeném rozsahu mění, tj. klesá, a opačně. 
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Metoda intermediární 

- v průběhu cvičení se střídá dynamická a statická činnost zúčastněných svalových skupin, tj. 

pohyb při cvičení se v několika polohách na asi 5 s opakovně zastavuje až do dokončení 

celého rozsahu, 

-velikost odporu stejná jako v metodě opakovaných úsilí, musí umožnit provedení cvičení 

včetně výdrží, cvičením ( 1 krát ) se rozumí celé provedení od počátečního až do konečného 

bodu pohybu, 

- celkový počet cvičení není vymezen, platí totéž co u ostatních metod, 

-odpočinek 2- 3 minuty, 

- metoda pohybujících se břemen, 

-nároky na nitrosvalovou (větší) a mezisvalovou koordinaci, vhodná pro účely rehabilitace 

Metoda izokinetická (m. variabilních odporů) 

- předpokládá odpor, který je modelován speciálním posilovacím zařízením; předpokládaný 

odpor se v průběhu cvičení mění podle dosaženého úsilí (subjektivně maximální, objektivně 

proměnlivé ), v důsledku toho svaly vyvíjejí v celém rozsahu, v každém úhlu a bodu pohybu 

maximální dynamické napětí při mechanicky konstantní rychlosti pohybu, 

-jedna série 6 - 8 opakování, celkově 5 - 8 sérií, odpočinek 2- 3 minuty, 

Metoda silově - vytrvalostní 

- dominujícím parametrem je vysoký počet opakování cvičení s nižším odporem, tj. do 30-

40% maxima, rychlost pohybu nehraje zásadní roli, 

- cvičení (uvedený odpor to umožňuje ) směřovat nejen k lokálnímu silovému ovlivnění 

nervosvalového systému, ale i systému srdečně - cévního a dýchacího, tj. současně se sleduje 

aspekt vytrvalostní, 

- uplatňují se zásady vytrvalostního zatížení, tj. zatížení intervalového nebo nepřerušovaného, 

- zadává a kontroluje se intenzita aerobního (vhodná je intezita anaerobního prahu) nebo 

anaerobního energetického zajištění, podle konkrétního požadavku může tedy jít o aerobně 

silé nebo anaerobně silové zatížení,při zachování stabilizačních podmínek vhodná pro účely 

rehabilitace 

Metoda rychlostní ( m. rychlostně silová, m. dynamických úsilí) 

- dominantní charakteristikou je rychlost provedení pohybu: vysoká až maximální, 

-požadavku na rychlost odpovídá velikost odporu: 30 - 60% maxima představuje současně 
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silový aspekt i podmínky pro vysokou rychlost pohybu jako stimul rychlých vláken, 

- doba cvičení 2 - 15 s, tomu podle povahy cvičení odpovídá počet opakování, rychlost během 

cvičení by neměla klesnout pod 50% rychlosti téhož pohybu bez odporu, 

- interval odpočinku vymezují požadavky na obnovu energerických rezerv a udržení 

nervosvalové vzrušivosti, 

- celkový objem cvičení není jednoznačně vymezen, závisí na trénovanosti, období cyku, 

definuje se kapacitou reprodukce opakování cvičení při zachování rychlosti provedení, její 

větší pokles je signálem k ukončení, 

- efekt spíš v ovlivnění nitrosvalové a mezisvalové koordinace, 

- mimořádně důležitá je motivace a plná koncentrace na cvičení, bez ní účinek klesá, 

-problémem je kontrola rychlosti při cvičení, objektivních možností není mnoho,pro účely 

rehabilitace v našem případě vhodná až posledních fázích přípravy 

Metoda kontrastní ( m. variabilní, m. variabilního působení) 

- základní charakteristiky stejné jako u metody rychlostní, 

- v rámci téhož cvičení se obměňuje velikost odporu v rozmezí asi 30 -70% maxima, 

provedení vždy s úsilím o nejvyšší možnou rychlost, reálná rychlost se podle velikosti odporu 

mění, 

-zdokonalují se kinestetické pocity" těžko -lehko" a" rychle - pomalu", ve svém důsledku 

to pozitivně ovlivňuje nitrosvalovou i mezisvalovou koordinaci, je tady velmi vhodná pro 

rehabilitaci v následné péči 

-velikost odporu má být měněna v co nejkratším čase, zvyšuje to bezprostřední vjem 

žádoucího kontrastu odporu a rychlosti provedení. 

Metoda plyometrická ( m. reaktivní, m. rázová) 

- bezprostředně předcházející excentrické protažení svalu umožňuje dosáhnout vysoké tenze a 

silového projevu v následující koncetrické činnosti (vysvětluje se to kumulací svalového 

napětí v důsledku protahovacího reflexu - násilné protažení svalu vede k reflexnímu zvýšení 

jeho tenze- a elastických složek svalu), 

-zvýšenou tenzi před aktivním pohybem navozuje také přecházející statická činnost svalu ( 

několi sekund ), 

-efekt určuje výška pádu a hmotnost (např. břemene nebo vlastního těla při seskocích), 

obojímu je nezbytné věnovat pozornost 

- důraz na rychlých přechod k aktivnímu pohybu, koncentrace na jeho provedení ve vysoké 
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rychlosti, její udržení omezuje dobu cvičení na několik sekund ( počet opakování 5 - 1 O ), 

- pro celkový objem zatížení platí stejné zásady jako u metody rychlostní, 

- dobře stimuluje nitrosvalovou i mezisvalovou koordinaci, 

- celkově vysoce náročná metoda, rezervovat spíše pro pozdější roky tréninku, nutnost 

předchozí přípravy svalového systému jinými způsoby, opatrnost v dávkování,pro účely 

rehabilitace méně vhodná 

9. TERAPEUTICKÝ PROGRAM A JEHO FORMULACE 
Cílem této kapitoly je ukázat možnosti jak principielně provádět komplexní 

rehabilitaci a následnou péči u poranění v oblasti měkkého kolene a jaký výběr cvičení volit. 

Komplexnost je dána maximálním využitím prostředků kinezioterapie včetně použití 

dostupného nářadí a náčiní .. Základní předpoklad je stanovení (formulace) rehabilitačru'ho 

programu (plánu) a stanovení cílů, který·ch chceme dosáhnout. Tato kapitola se pokouší 

poskytnout kostru pro sestavení takovéhoto programu. 

Na úplném počátku se snažíme odpovědět na tři základní otázky. PROČ máme 

(bychom měli) rehabilitovat (1.)? CO máme (bychom měli) rehabilitovat (2.)? JAK máme 

vést celý proces a sestavovat rehabilitační plány (3.)? Protože cílem rehabilitace je upravení 

anatomických, fyziologických a biomechanických poměrů a dosažení optimální funkčnosti 

kolenního kloubu (celého pohybového systému!) tak, jak je to jen možné musí rámcový 

program vycházet ze znalostí veškeré patologie v kloubu. Neméně důležitá je také znalost 

hojících procesů. Současně musíme mít také stále na mysli, že patologie v oblasti kolenního 

kloubu se může projevit i v jiných oblastech pohybového systému (včetně změn pohyboYých 

stereotypů), protože kolenní kloub je součástí mnoha kinetických řetězců. Proto se může stát, 

že nedůsledně prováděné rehabilitace (na počátku vlastní formulace rehabilitačního 

programu) může mít za následek změny v kinetických řetězcích a následně pochopitelné 

změny v pohybovém chování. 

Odpověď' na otázku PROČ rehabilitovat je v zásadě jednoduchá, protože důvody jsou 

evidentní a obecně akceptovatelné. Odpověď na otázku CO rehabilitovat je naproti tomu stále 

ještě zdrojem zmatků a nepřesností. Pro kvalitní funkční rehabilitaci je nejdůležitější 

komplexní a přesná diagnostika všech patologií, které mohou být v oblasti kolenního kloubu. 

To nezahrnují pouze patologie anatomické, např. rupturu LCA, ale také změny fyziologické, 

biomechanické a funkční. Tady máme na mysli omezení účasti poškozeného kolenního 

kloubu v programech posturálních funkcí. Jakákoli porucha pohybového aparátu 
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(nervosvalová, kloubně vazivová nebo jiná nocicepce) vede vždy k poruše spouštění 

bazálních vzorů, bazálních programů posturální motoriky, protože došlo ke změně (poruše) 

aference. Aferentní set v aktuální situaci je díky těmto poruchám a nocicepci odchýlen od 

požadovaného setu. Další průběhy motorických aktivit se proto odehrává pouze v náhradních 

pohybových vzorech. Toto pravidlo se týká i vertikalizovaných jedinců. Je-li naším cílem 

tedy obnovit funkčnost kolenního kloubu musíme se zaměřit i na zlepšení posturální jistoty, 

neboť jakákoli lokální porucha či nocicepce vyprovokuje centrální odpověď těla jako celku 

a funkční souvislosti ve svých následcích přesahující lokální problém (Kolář,1998). 

Dle našeho názoru pouze takto pojatá filosofie vede k eliminaci nedůsledně prováděné 

rehabilitace kolenního kloubu po úrazech a operacích měkkých částí. Cílem rehabilitace není 

totiž pouze aktuální návrat pacienta do plnohodnotného života Ge jedno jestli sportovního 

nebo osobního), ale také eliminace možnosti opakovaných úrazů. Až 77% úrazů v oblasti 

měkkého kolene je opakovaných (Insall, 1993) 

9.1 Proč máme (bychom měli) rehabilitovat? 

1) Řešení základních klinických symptomů 

Základní klinické symptomy, které bývají přítomny bezprostředně (či v krátkém čase) 

po traumatu měkkého kolene, jsou bolestivost, otok, hyperemická reakce, snížení hybnosti 

kloubu, snížení svalové síly až alienace svalová eventuální instabilita kloubu. V této fázi 

aplikujeme prostředky fyzikální terapie - kryoterapie, s odstupem 48 hodin je vhodná 

aplikace ultrazvuku, hypotermní hydroterapie, dále polohoYání končetiny (polohová drenáž), 

manuální lymfodrenáž a technicky měkkých tkání. Proč máme tyto prostředky a postupy 

aplikovat? Proto, abychom snížili bolestivost, omezili tvorba otoků a eliminovali riziko 

snížení svalové síly a hybnosti kloubu. 

2) Obnovení funkce 

Druhý důvod proč rehabilitovat je obnovení funkce kolenního kloubu. Obnovení funkce 

je obecně základním cílem rehabilitační léčby. Obnovení síly, hybnosti, svalové mvnováhy 

a koordinace a zapojení kolenního kloubu do posturálních vzorů. Obnovení znamená ná\Tat 

fyziologických a anatomick)·ch poměrů. Souhlasím s názorem, že v pořadí duležitosti je 

obnovení fyziologických poměrů před obnovením poměrů anatomických (Griffin, 1995). 
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Jsem ale toho názoru, že musí být snahou co nejdříve obnovovat funkční zapojení kolenního 

kloubu do systému posturálních funkcí. 

3) Snížení rizik opakovaného poranění 

Dle Insalla (1993) je 77% úrazů měkkého kolene úrazy opakovanými. Opakovaným 

úrazem je většinou postižena stejná oblast. Kromě toho nové poranění může postihnout i 

přilehlou oblast, např. poranění (natržení) mediálního menisku může souviset se starým 

poraněním LCA, nebo může souviset se starším poraněním v rámci kinetického řetězce (např. 

potíže oštěpařů nebo nahazovačů s kontralaterálním ramenním kloubem). Tedy funkčně 

nekompletně rehabilitovaných kolenní kloub může být příčinou poranění dalších segmentů 

v kinetickém řetězci. 

4) Znovu obnovení event. udržení fYzické síly a kondice. 

Důvodem PROČ rehabilitovat není jen obnovení funkce v postiženém segmentu 

(kolenním kloubu). Neméně důležité je také minimální udržení obecné zdatnosti svalstva 

trupu, horních končetin a končetiny dolní - druhostranné. Tato zásada je podle mého názoru 

výrazně zanedbávána při tvoření rehabilitačního programu i přesto, že neudržení tělesné 

kondice snižuje celkově dobu návratu ke sportovní činnosti. Pochopitelně to ale znamená 

úzkou spolupráci trenéra a fyzioterapeuta. 

Dobrý rehabilitační program navazuje na dobrý program prerehabilitační a pokračuje 

dobrým programem následným. Chápeme-li význam rehabilitace i v preventivní složce tak 

můžeme t\Tdit, že techniky a principy pohybové léčby, které používáme v rámci vlastní 

rehabilitace můžeme zařadit do obecné přípravy sportovců jako snahu o výcvik nových 

schopností a pro snížení rizika úrazů obecně a celkově zvýšení parametrů 

neuromuskuloskeletálního systému pro požadavky sportovní aktivity. 

9.2 Co rehabilitujeme? 

Komplexní rehabilitace po úrazech a operacích měkkého kolene by neměla být 

zaměřena pouze na vlastní patologii kolenního kloubu. Je nutno se zaměřit na kloub jako 

součást pohybových řetězců. Odpověď na tuto otázku předchází znalost o typu poranění, jeho 

důsledku na kinetický řetězec a na další změny, které se v něm objevují v důsledku úrazu. 
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Obecně se popisují dva typy poranění - makrotrauma a mikrotrauma. Makrotrauma je 

definována jako událost, která proběhne v jednom čase kdy místo a mechanismus úrazu může 

být dokumentován. Mikrotrauma je definována jako výsledek opakovaných a stupňovaných 

dějů, obvykle přetížení kdy nejsou celulární mechanismy schopny reparace. Jedná se většinou 

o buněčné poškození, které probíhá v dlouhém čase. Je přítomno značné omezení flexibility, 

síly, biomechanických poměrů a postupná změna zapojení kolenního kloubu do posturálních 

mechanismů. 

Bez ohledu na typ poranění by měla být rehabilitační péče prováděna v kontextu 

kinetického řetězce. Kinetický řetězec může být defmován jako série článků na těle 

schopných generovat a regulovat síly během zatížení. Kolenní kloub je velice důležitý článek 

v kinetickém řetězci, protože mnoho běžeckých, skokanských a vrhačských aktivit přenáší 

reakční síly z podložky na nohu a celou dolní končetinu. Síla generoYaná prostřednictvím 

kolenního kloubu může být použita lokálně, např. při skoku nebo kopu, nebo může být 

použita přeneseně, např. při hodu. Další důležitou funkcí kolene v rámci kinetického řetězce 

je absorpce sil. Pří běhu je celá dolní končetina připravena absorbovat síly při došlapu. 

Podobně, např. při hodu oštěpem, je přední dolní končetina pro zachycení padajícího těla a 

pro přenesení síly při rotaci trupu. Absorpce síly je nejdůležitější úlohou kinetického řetězce 

při těchto činnostech. 

Zpracování informací všech anamnestických informací a úplné zodpovězení si otázky 

CO má být rehabilitováno je důležité pro vytvoření rehabilitačního plánu. Plán zahrnuje řešení 

klinických symptomů a exitujících anatomických a fyziologických změn, které nastaly. 

Klinické změny zahrnují subjektivní potíže a viditelné známky lokální patologie. 

Anatomické změny zahrnují všechny lokální nálezy změn měkkých tkání jako výsledek 

procesu mikrotraumatizace. Příkladem lokálních anatomických změn je poškození menisku 

nebo natržení (event. ruptura) LCA. 

Fyziologické změny zahrnují biomechanické změny z omezení hybnosti, napětí nebo 

změny způsobené z imobilizace nebo operačního výkonu. Jako příklad můžeme uvést 

sekundárně snížený tonus m. quadriceps femoris při bolesti u natržení mediálního menisku. 

Všechny výše uvedené změny vyvolají změny v pohybovém vzoru (pohybových 

vzorech). Jedná se například o zkrácení stojné fáze běhu u pacienta s patelofemorálním 

syndromem nebo obava před akcelerovanými pohyby u pacientů s LCA deficitem. 
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9.3 Jak rehabilitujeme? 

V období posledních asi patnácti let bylo publikováno mnoho koncepcí a rehabilitačních 

postupů u poranění a po operacích měkkého kolene. Především názory na pooperační 

rehabilitační péči byly a jsou přímou úměrou ovlivňovány měnící se operační technikou 

a celkově změnami v operačních postupech. Všechny koncepce nicméně demonstrují určitá 

stadia, která akceptují normální biologický proces hojení a požívají přiměřené postupy 

v každém stadiu. Postupem času byla definována kritéria jednotlivých stadia resp. kritéria pro 

přechody mezi nimi. 

Při tvoření rehabilitačního programu doporučujeme použít dělení dle Griffina (1995), to 

obnáší rozdělení na akutní stadium, stadium hojení a na stadium podpory. 

Akutní stadium 

V akutní fázi musíme zhodnotit klinické příznaky - bolest , otok, známky blokace 

kloubu a jeho instabilitu a stupeň tkáňového poranění které se úrazem vytvořilo. Tyto 

klinické symptomy mohou být ovlivněny klidem, prostředky fyzikální terapie, aplikací 

nesteroidních antirevmatik. V akutní fázi doporučujeme použít ke zklidnění prostředků zevní 

fixace - ortézu nebo taping. Tkáňové poranění může být redukováno stejnými prostředky. 

V případě makrotraumatického poranění - např. poškození mediálního menisku řeší 

eventuální operační výkon i kompletní tkáňové poranění. Chronická miktotraumata některá 

tkáňová poranění předcházejí a jsou řešena kontinuální terapií v dalších fázích. 

Díky tradici české manuální školy zdůrazňujeme vedle použití prostředků fyzikální 

terapie důslednou, časově neohraničenou a trpělivou práci s měkkými tkáněmi v okolí 

kolenního kloubu, včetně manuální lymfdrenáže. Podle mých zkušeností dochází při použití 

těchto prostředků k rychlejšímu ústupu otoku a tím ke zkrácení akutní fáze. 

Specifická kritéria pro ukončení této fáze je redukce bolesti a otoku a úprava rozsahu 

hybnosti k normálnímu stavu. Toto stadium je v poměru k ostatním relativně krátké a efekt 

terapie je dobře viditelný. Musíme ale zdůraznit, že pokud není výše uvedených kritérií 

dosaženo je práce v dalších stadiích delší a složitější. 

Stadium hojení 

V tomto období by mělo dojít k redukci tkáňového poranění. Tkáňové poškození, které 

bylo způsobeno zevní silou nebo operačním výkonem, je v tomto stadiu normalizováno 

a součastně dochází k úplné normalizaci hybnosti a postupnému návratu svalové síly. 

Přítomnost chronických mikrotraumatických změn může v některých případech stadium 

hojení ovlivnit ve smyslu zpomalení, a proto je opět nutné použít prostředků fyzikální terapie 
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event. farmakoterapie pro jejich zvládnutí. Biomechanický deficit, např. snížení ko-kontrakční 

schopnosti m. quadriceps femoris a haemstringů následkem úrazu nebo imobilizace nebo 

snížení excentrické pracovní kapacity m. quadriceps femoris při patelární tendinitidě je 

v tomto stadiu ovlivňován s cílem normálně generovat sílu a absorbovat zevní zátěž. 

Z pohledu pohybové terapie (kinezioterapie) uvádějí zahraniční, převážně ze zámoří, 

autoři použití odporových cvičení na posilovacích strojích a s použitím zevních elastických 

odporů. Tato odporová cvičení předsunují před cvičení proprioceptivní.Zde bych spíše 

doporučoval kombinovat proprioceptivní a stabilizační cvičení s výcvikem ko-kontrakčních 

schopností svalstva v různých polohách dle stupně hojení. V leže, vsedě, stoji na obou 

dolních končetinách a stoji na jedné dolní končetině kdy náročnost a intenzita je měněna 

podle aktuálního stavu snížením stability podložky, s vyloučením periferní kontroly očima 

eventuálně činností horních končetin. Ve všech polohách doporučujeme důsledně korigovat 

posturální aktivitu správnou polohou trupu a končetin. Specifickým kritériem k přechodu do 

další fáze je úplné zhojení poranění měkkých tkání, nepřítomnost bolesti, normalizace 

přetížených tkání a stabilizace svalové síly a dobrá posturální stabilita. 

Stadium podpory 

Jedná se o konečnou fázi rehabilitačního procesu: V tomto stadiu je upraven silový 

deficit a pohybové vzorce nevykazují známky abnormality. Měkké tkáně jsou zhojeny 

a je možno zařadit některé specifické pohybové aktivity. V konečné fázi tohoto stadia je 

dosaženo svalové rovnováhy, jsou navráceny absorpční schopnosti kolenního kloubu a jsou 

přítomny normální pohybové vzorce při chůzi a běhu. V konečném důsledku jsou 

normalizovány i pohyby v kinetických řetězcích- např. rotace trupu a pohyb 

ramene při tenisovém servisu. Je ukončen výcvik pohybových vzorců pro specifické aktivity 

(sportovní nebo "civilní") v uzavřených pohybových řetězcích. A to je nutný předpoklad 

k plnému návratu k aktivitám všedm'ho dne -především sportovnímu. 

Závěrem této kapitoly chci zdůraznit, že komplexní rehabilitační program po 

poraněních a operacích měkkého kolene je komplexní proces na jehož konci je 

znovuzapojení pacienta k aktivitám všedního dne a v případě sportovců návrat k aktivitám 

sportovním. V rámci tohoto programu nemůžeme ale pohlížet na patologii v oblasti měkkého 

kolene pouze jako na patologii měkkého kolene! Kolenní kloub je důležitou součástí 

kinetických pohybových řetězců a tak trauma působí i na pohybové vzory. Proto je důležité 

porozumět všem změnám, které nastanou při úrazu kolenního kloubu. Současně je také 
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zřejmé, že pouhé řešení základní úrazové a pooperační symptomatologie je nedostatečné a že 

je to pouze dílčí cíl celého rehabilitačního programu. 

10. AKTIVNÍ CVIČENÍ VHODNÁ PRO REHABILITACI A 

NÁSLEDNOU PŘÍPRAVU DO SPORTOVNÍ ZÁTĚŽE 

Aktivní cvičení, která používáme při rehabilitaci poúrazových a pooperačních stavů v oblasti 

měkkého kolene vycházejí z požadavků, které definujeme při tvorbě rehabilitačního plánu. 

Naším cílem je pacienta co nejaktivněji zapojit pacienta do celého rehabilitačního procesu, 

důsledně ho vést k aktivitě i v době, kdy nemá přímý kontakt s fyzioterapeutem. Ten se tak 

stává současně i instruktorem, který učí postupně svého pacienta novým cvikům a 

metodickým vedením zabezpečuje jejich správné a účelné provádění. Každý terapeut musí tak 

každodenně ( alespoň v počátečních fázích rehabilitace ) hodnotit pacientův aktuální stav a 

podle něho určovat náročnost nových cvičení. Tím současně kontroluje, zda přistupuje 

k terapii opravdu aktivně. 

Množství informací, které terapeut při každé terapii terapeut hodnotí je velké. Jedná se 

o subjektivní informace 

• únavnost 

• pocit stability/instability při cvičení 

• bolestivost v kloubu a jeho okolí při pohybu 

• další subjektivní pocity 

a objektivní zjištění 

• přítomnost otoku během a po cvičení 

• stav hybnosti aktivní/pasivní 

• napětí a konfigurace měkkých tkání 

• stav jizev 

• míra aktivace stehenního svalstva a hlubokého stabilizačního systému 

• míra ko-kontrakce stehenm'ho svalstva v sedu, při vzpřimování a ve stoji(v rámci 

posturálních vzorů) 

• úroveň a přesnost provedení známých pohybů a cvičení v definované poloze 
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• hodnoceníchůze 

• další. 

Účelné zpracování všech těchto informací udává směr dalšího dílčího kroku terapie. Současně 

musíme stále myslet na fakt, že v kolenním kloubu a jeho okolí probíhají biologické procesy 

hojení, které jsou časově definované. 

Intenzitu cvičení a úroveň zátěže určujeme individuálně. Nedoporučujeme slepě dodržovat 

jakákoli schematická, zvláště časová, doporučení k terapii! Dále doporučujeme nepodléhat 

tlakům z okolí pacienta a jakýmkoli způsobem terapii urychlovat. 

Při metodickém vedení aktivního cvičení se řídíme obecně platnými metodickými principy za 

současného respektování medicínských indikací a kontraindikací ke cvičení. 

Veškerá cvičení se snažíme provádět v rámci uzavřeného pohybového řetězce. Současně ale 

akceptujeme poznatky pozorování Ahmeda a Burkeho (1983), kteří demonstrovali, že při 

zvyšující se flexi v kolenním kloubu menisky přebírají větší část kompresních sil. Proto 

nedovolujeme našim pacientům s postižením menisků provádět při cvičení v uzavřeném 

pohybovém řetězci posledních 90 stupňů flexe. 

Kompresní síly v kloubu jsou naopak velice slabé při flekčním cvičení v otevřeném řetězci. 

Současně je ale výrazný výskyt sil střihových. Proto tento druh cvičení nedoporučujeme 

pacientům se suturou menisku nebo při plastice LCA. 

Můžeme konstatovat, že použití cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci nemají pouze 

biomechanický smysl. Jejich použití podporuje také nejnovější rehabilitační principy 

(především ko-kontrakční principy) ve smyslu snahy o co nejlepší návrat k funkci. Tato 

cvičení se nejvíce podobají pohybům všedního dne a v případě sportovců pohybům, které jsou 

součástí sportovní přípravy. Poskytují možnost funkčního tréninku svalů v rámci tzv. 

kinetických řetězců a mají přínos i pro neuromuskulární trénink. 

Používáme aktivní cvičení v horizontále, v sedu, ve vertikále a v dalších polohách.Dále 

aplikujeme cvičení se zevní zátěží(posilovna) a cvičení dynamická. Obtížnost cvičení 

regulujeme mírou zatížení a mírou lability podložky. Zásadně zahajujeme cvičení v co možná 

nejstabilnější poloze( výchozí atituda) . Jakoukoli změnu v úrovni zátěže provádíme na 

základě zhodnocení subjektivních i objektivních ukazatelů. Vybíráme jednoduchá aktivní 

cYičení, aby je mohl pacient provádět i v domácím prostředí. Jako prevenci centrální 1 

periferní únavy doporučujeme cvičit v průběhu celého dne v krátkých časových úsecích. 
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II.ČÁST PRAKTICKÁ 

11. METODIKA REHABILITACE A NÁSLEDNÉ PŘÍPRAVY PO 

OPERACÍCH PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU 

Poranění předního zkříženého vazu je závažné poranění, zasahující významně funkci 

kolenního kloubu. Úraz je často spojen se sportovní aktivitou - lyžování, fotbal,hokej, tenis, 

squash. 

Pocit nejistoty, nevýkonnost kloubu, opakované příhody s podklesnutím kloubu -

giving way fenomén - a opakované náplně patří mezi hlavní obtíže. Poranění je často 

kombinované s poraněním mediálního menisku a rupturou mediálního kolaterálního vazu 

(unhappy trias). Nedostatečně ošetřená instabilita vede k předčasnému rozvoji gonartrózy se 

všemi důsledky. 

Artroskopie umožňuje dokonalou diagnostiku, jakož i úspěšnou terapii - velmi přesné 

provedení náhrady - plastiky tohoto vazu s dokonalou centrací štěpu, která je pro funkci 

plastiky zásadní. Není nutná sádrová fixace kolenního kloubu a od prvního pooperačního dne 

je možno kloub mobilizovat z důvodu prevence sekundárních škod na vazivovém aparátu. 

Nejužívanější plastikami jsou dnes náhrada volný štěpem z ligamentum patellae, 

fixovaná interferenčními šrouby, nebo plastika štěpem m. semitendinosus a m. gracilis a jeho 

fixace metodou Endo Button nebo Rigid Fix. V mimořádných případech je použita tkán 

kadaverózní. Včasné provedení plastiky vazu má vliv na dlouhodobou životnost kolenního 

kloubu. Odkládání operace nebo trvalé ponechání kolena bez předního zkříženého vazu 

vysoce zvyšuje riziko dalšího nitrokloubního poškození, zejména u aktivních a sportujících 

lidí. Klinicky významná instabilita a stav po odstranění menisku pak z dlouhodobého hlediska 

výrazně zvyšuje incidenci sekundární osteoartrózy. 

Poranění LCA je dnes velice časté a pestré. Od prosté elongace vazu, přes parciální 

rupturu až k úplnému přetržení. Vedle pestré symptomatologie (bolestivost, otok, atd.) 

jakékoli poškození vazu s sebou přináší i nestabilitu kolenm'ho kloubu. Toto může v čase 

způsobit poškození dalších měkkých tkání a kloubních chrupavek. Proto je dnes v popředí 

zájmu ortopedů co nejdříve zajistit kolennímu kloubu potřebnou. stabilitu. 
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Vzhledem k tomu, že úrazové děje jsou velice intenzivní, je ve většině případů 

diagnostikována úplná ruptura LCA. Následná hrubá instabilita kolenního kloubu je potom 

ve většině případů plně indikována k rekonstrukční operaci - tedy k náhradě vazu. 

Operace probíhá v celkové nebo svobodné anestézii, za přísných sterilních kautel. Po 

diagnostické artroskopii je odebrán štěp, který je upraven a provlékán kanály vytvořenými 

v tibii a femuru, pomocí speciálních cíličů. Po kontrole izometrie je vybraným způsobem štěp 

ukotven. Poté následuje zavedení Redonova drenu do kolenního kloubu a sutura ran. Je 

naložena bandáž od prstců nad koleno a zpravidla ortéza s limitovaným rozsahem pohybu. 

Většinou jsou podávána antibiotika a léky k prevenci trombembolické nemoci. 

V poslední době (asi rok) někteří operatéři používá jako náhradu šlachu hamstringů. 

V těchto případech postupně modifikujeme tvoření rehabilitačního programu, který 

používáme u B-T-B techniky. Proto se budeme v další části práce zabývat pouze rehabilitační 

terapií u pacientů, kteří prodělali artroskopicky asistovanou náhradu LCA z lig. patellae ( B

T-B technika). 

11.1 Rehabilitační fáze 

Rehabilitační program rozdělujeme do pěti fází. Celý program začíná předoperační fází 

(1.). Druhá fáze začíná v čase vlastní rekonstrukce a je naplněna do čtrnácti dnů po 

rekonstrukci (2.). Třetí fáze zahrnuje třetí, čtvrtý a pátý týden po rekonstrukci (3.). Čtvrtá fáze 

je období do osmého týdne po rekonstrukci (4.). Finální pátá fáze (5.) navazuje na předchozí 

a je ukončena plným funkčním návratem do (převážně) sportovních aktivit. Jsem si vědom, že 

toto časové členění a hrubě orientační průběh celého rehabilitačního procesu je závislý na: 

• typu operace 

• na technickém provedení operačního výkonu 

• na technickém zázemí, kterým operatér disponuje 

• na motiYaci pacienta 

• na hojivé schopnosti organismu pacienta 

• na předchozích pohybových zkušenostech a schopnostech pacienta(sportovce) 

• na úrovni intermuskulární a posturální koordinace pacienta 

• na jiných sociálních faktorech 

• na osobnosti terapeuta na jeho znalostech a odborných schopnostech 
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11.1.1 Předoperační fáze- Fáze I. 

Rehabilitační péče začíná ve chvíli úrazu - poškození LCA eventuálně dalších 

struktur kolenního kloubu. Můžeme ji rozdělit na dvě části. 

I. rehabilitace měkkých struktur kolenního kloubu 

Nejdůležitější je zvládnutí poúrazového otoku a zachování plného rozsahu pohybu. 

Výhodné je spojit aplikaci chladu spolu s kompresí jako prevence před bolestí a narůstajícím 

haemartros. Po zvládnutí bolesti a eliminaci otoku se zaměřujeme na zvětšení rozsahu 

hybnosti Ge-li omezen). Zvláště důležité je udržení (resp. docílení) plné extenze. Pro tyto 

účely používáme pasivní pohyb, časté polohování a relaxaci svalů na dorzální straně stehna 

a modifikovaná aktivní cvičení v sedě a ve stoji. Pro udržení flexe v kloubu využijeme stejné 

postupy a cvičení, které používáme v pooperační fázi . 

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

mechanismu a svalové práci. Pacienti obvykle používají pro chůzi oporu a není doporučeno 

plné zatížení, ve většině případů je současně přiložena ochranná fixace - ortéza. Tuto 

odkládáme při aktivních cvičeních ve stoji. Berle doporučujeme odložit jakmile je pacient 

schopen chůze bez kulhání. Pokračujeme ve stabilizačních cvičeních. Nejprve na pevné 

základně, později na nestabilních plochách. Silový trénink zahajujeme v době, kdy má pacient 

výrazný pocit stability(posturální i lokální) a používá normální chůzový mechanismus. 

V tomto případě doporučujeme cvičení v uzayřeném pohybovém řetězci. 

Cílem této části je připravit pacienta na rekonstrukční výkon tak, aby byl kolenní kloub 

bez otoku, aby byly zhojeny další defekty měkkých tkání s normálním rozsahem pohybu 

a normální chůzí. Současně má pacient po prodělání stabilizačního a silového programu 

zafixovány základní pohybové dovednosti, ke kterým se můžeme vrátit a které můžeme dále 

rozvíjet v pooperační fázi rehabilitace. 

Důležité je správně rekonstrukční operační výkon načasovat. To je plně v kompetenci 

lékaře. Vzhledem k tomu, že se snažíme pracovat týmově v plném slova smyslu, tak i my 

máme možnost toto rozhodnutí ovlivnit. Nedoporučujeme provádět náhradu dříve než za tři 

měsíce od prvotního traumatu. Přikláním se k tomu názoru, že je nutno rimožilit měkkým 

strukturám kolenního kloubu úplné zhojení. 

Další výhodou takovéto odložené operace Je možnost připravit pacientův 

neuromuskulární systém na budoucí zátěž. Dokonale se seznámí s postupy a technikami, které 
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bude v pooperačním období provádět. Tím je vlastně do celého procesu vtažen a tak silně 

motivován. 

Předoperační mentální příprava: 

Předoperační mentální příprava je významná část celého komplexu předoperační 

přípravy na rekonstrukční výkon. Cílem je, aby pacient plně rozuměl operačnímu postupu a 

pooperační rehabilitaci. Je pochopitelné, že otázku operačního postupu pacientovi vysvětluje 

lékař. Nicméně vzhledem k tomu, že terapeut tráví s pacientem daleko více času než lékař, 

musí být odborně připraven i na otázky z této oblasti. 

Je důležité zdůraznit pacientovi a jeho okolí, že prvních 14 dnů po vlastní rekonstrukci 

je období, které je z hlediska vlastní rehabilitace nejdůležitější. Práce, škola a domácí režim 

musí být bezvýhradně podřízen potřebám rehabilitace. Tato opatření jsou důležitá pro 

prevenci vzniku komplikací v časném období po operaci. 

Musíme také pacientovi vysvětlit, že celková doba návratu do plného funkčního zatížení 

je závislá i na biologických procesech hojení štěpu a dalších měkkých tkání. 

Podle mých zkušeností jsou plně informovaní pacienti vysoce motivovaní, psychicky 

JSOU smíření s časovou náročností celé rehabilitace, nesnaží se o předčasný návrat do 

sportovních aktivit a tím dávají pře4poklad ke zdárnému průběhu rehabilitační péče. 

Pooperační fáze rehabilitace (II. - IV. fáze celého rehabilitačního programu) které 

předkládáme, vychází ze zkušeností s pacienty, kteří prodělali artroskopicky asistovanou 

náhradu LCA štěpem z ligamentum patellae B - T - B technikou. 

11 .1.2 Fáze ll. - O až 2 týdny po operaci 

Ještě jednou zdůrazňujeme, že tato fáze je nejdůležitější období celé rehabilitační 

péče. Začíná prakticky na operačním sále kdy operatér kontroluje plný rozsah pohybu 

v kolenním kloubu. 

Plně se ztotožňujeme s použitím pojmu akcelerovaná rehabilitace, který zavedli 

Shelboume a De Carlo (1992). Zahrnuje v sobě pět důležitých parametrů: 

1. udržovat plnou extenzi 

2. kontrolu pooperačního otoku klidem a elevaci DK 

3. umožnit hojení operačních ran 

4. udržení aktivity m. quadricepsfemoris,v rámci koaktivačních mechanismů 

5. na konci období docílit 90° flexe v kloubu 
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V časném pooperačním období musíme také akceptovat celkový stav pacienta, a to 

především jeho vnímání bolesti. Dle možností pacient elevuje končetinu a přikládá ledová 

obklady nebo jiný druh kryoterapie. Po odstranění Redonova drenu používají některá 

pracoviště motodlahu v rozsahu S O - 30, některá v rozsahu S 1 O - 90. Součástí péče 

v prvních dnech by měla být mobilisace patelly, uvolňovaní měkkých tkání v okolí kloubu, 

lymfodrenáž, izometrická aktivita extenzorové skupiny stehenního svalstva. Doporučujeme 

použití velkého míče pro polohování a pro vedení flekčně- extenčního pohybu. 

Další péče je závislá na tom, kdy je pacient propuštěn do domácího léčení. Zpravidla to 

bývá 3 - 4 pooperační den. Je důležité, aby měli při propuštění základní informace o péči 

v domácím prostředí nebo aby byl co nejdříve kontaktován s fyzioterapeutem, který bude řídit 

jeho další rehabilitaci. Jakkoli je totiž celkový postup jako "akcelerovaná" rehabilitace, je 

nutno zachovat končetinu v relativním klidu. 

V druhé polovině II. fáze zahajujeme řízenou rehabilitační péči. Pracujeme s pacientem 

denně a zaměřujeme se na uvolnění měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu, nenásilným 

pasivním pohybem zvětšujeme funkční rozsah kloubu, v případě nutnosti i extenční. 

Inhibičními technikami snižujeme napětí hamstringů, mobilisujeme patellu. Instruujeme 

pacienta o domácím cvičení- izometrické kontrakci extenzorů, aktivním cvičení 

s extendovaným kolenním kloubem v minimálních rozsazích ve všech rovinách, uvolňováním 

měkkých tkání (MT, míčkováním) automasáži stehenního svalstva (drenážování otoku). 

Pacient stále používá pro chůzi oporu a pro zlepšení stability kloubu krátkou kolenní ortézu 

s vymezeným rozsahem 30 - 60°. Popis aplikace fyzikálních procedur není v rámci v této 

práce. 

Podmínkou pro ukončení první fáze je: 

1. flexe 90 stupňů 

2. minimální otok 

3. zřetelná izometrická aktivita extenzorů kolenního kloubu 

4. plná extenze- tato podmínka není absolutní 

11.1.3 Fáze 111. - 3. až 5. týden po operaci 

V tomto období pokračujeme v dalším zvětšování rozsahu kolenního kloubu do 

flexe. S tím souvisí uvolnění jizvy po odběru štěpu a stále snižování napětí měkkých tkání 

v okolí kloubu. Používáme standardně popisované techniky měkkých tkání. Z aktivního 
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cvičení pokračujeme stabilizačními cvičeními v sedě a ve stoji na zemi se symetrickým 

zatížením dolních končetin a cvičením na míči . 

Ve chvíli dosažení flexe v rozsahu 100 - ll O stupňů přidáme jízdu na stacionárním 

ergometru. Zde je podmínkou zvládnutí přechodu operované končetiny přes horní úvrať. 

Zpočátku volíme minimální zátěž (0,5 - 1 w kg-1
) při kadenci 80 - 90 ot/min-1

• Podle reakce 

měkké tkáně na cyklický pohyb a také podle celkové fyzické kondice pacienta určujeme 

celkovou dobu zátěže a počet intervalů. Zpravidla volíme 10 - 15 min. 2 - 3x 

s desetiminutovými intervaly. 

Z hlediska hybnosti kloubu je důležité docílit do poloviny této fáze plnou extenzi! 

Na konci této fáze očekáváme kolenní kloub bez otoku, normální stereotyp chůze a 

téměř normalizovanou stabilitu kloubu. Většina pacientů má velice dobrý pocit z vysoké 

stability a zvětšující se svalové síle. Z toho pramení snaha o větší zatížení. Musíme mít 

však na paměti, že v tomto časovém období stále probíhá proces revaskularizace autoštěpu a 

ten je ještě stále vysoce zranitelný při působení střižných a tlakových sil. 

11.1.4 Fáze IV. - 6. až 8 týden po operaci 

V této fázi pacient s nekomplikovaným průběhem zvládá základní koordinační i 

silová cvičení v polohách na nestabilních plochách- sandály, úseče, posturomed, míče. Je 

schopen v těchto pozicích pracovat nezávisle s horními končetinami a odstínit tak cílený 

pohyb od stabilizační funkce (vyhazování míčku, chytání hozených předmětů). Dle možností 

je možno začít u sportovců běhat na běžícím pásu nebo na měkkém povrchu (bez akcelerace a 

změn směru). 

Koncem 8. týdne po operaci ukončujeme ambulantní fázi rehabilitační péči. Další 

průběh zavisí na funkčním cíli a na způsobu a intenzitě zátěže běžného dne (sportu) 

11.1.5 Fáze V.- od ukončení ambulantní léčby do plné zátěže 

V této fázi se pacient(sportovec) nachází v období,kdy ambulantní fáze akcelerované 

rehabilitace je již ukončena(8.týden) a pacient je propuštěn do domácí péče,nebo do péče 

trenérů či fyzioterapeutů týmu.! za předpokladu,že sportovec kvalitně zvládá koordinačně 

silová cvičení z předchozích fázíje nutno akceptovat fakt,že vzhledem fyziologii hojení 

ligament a měkkých tkání a délce časového úseku předchozí rehabilitace, ve kterém se pod 

vedením věnoval cvičenímjejichž cílem je základní posturální a lokomoční aktivita,není 
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pacient(sportovec) ještě připraven k náročnějším funkčním cílům.Dalším faktemje,že se 

nacházíme v úseku,kdy do období, ve kterém se zpravidla povoluje plná funkční zátěž,zbývají 

zhruba 4.měsíce (dle dostupných ortopedických zdrojů). I tento úsek je třeba systematicky 

zaplnit a k tomu zvolit vhodnou metodiku. 

Základní opatření,která musí být v tomto období dodržena jsou: 

nesmí docházet k opakovanému zatížení kolenního kloubu ve flekční poloze 

nad 60 stupňů. 

stále preferovat cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci. 

plně respektovat aktuální stav zatěžované končetiny(bolestivost,otok). 

dbát na kvalitní regeneraci po zátěži. 

Tato fáze je orientačně rozdělena do třech časových stadií: 

1. stadium od 8. do 12. týdne: 

Zde vycházíme z těchto předpokladů: 

-pacient (sportovec) již zvládá základní cvičení v horizontálním, vertikálním zatížení a 

základní lokomoční modifikace. 

-kolenní kloub nereaguje negativně na zátěž ( bolestivost,otok) 

Cíle tohoto stadia jsou: 

- zajištěná posturální aktivita v náročnějších situacích 

-kvalitní lokomoce v jejích modifikacích s vyšší intenzitou 

-zvyšování obecné funkční zdatnosti 

Metodika cvičení: zvyšování intenzity cvičení posturálních a stabilizačních cvičení 

- tohoto dosáhneme následujícími prostředky: polohou v gravitaci 

množstvím opěrných bodů 

mírou lability podložky 

mírou zevní zátěže 

T)10 prostředky spolu vzájemně souvisejí a jejich kombinací dosahujeme výsledné 

odpovědi pohybového systému na zátěž. Tento podnět musí být adekvátní danému funkčním 

stavu.Jako pomůcky využíváme velké míče,nestabilní plochy,posturomed a tato cvičení 

kombinujeme s tréninkem v posilovně. 

Postupujeme dle systému od cviků nejméně obtížných k obtížnějším,a to při 

každé tréninkové jednotce.Respektujeme,že základním předpokladem každého c'ičení je 

správné výchozí postavení,atitudaGakje již popsáno v předchozích teoretických 

kapitolách).Od tohoto postavení se odvíjí celý pohyb. Jak vyplývá z principů vývojové 
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kineziologie, bez kvalitní stabilizace trupu,není kvalitní pohyb končetin a tento fakt je třeba 

důsledně dodržovat. Jak při základních cvičeních, tak při cvičeních se zevní zátěží nebo 

v posilovně. 

I v této fázi nadále zachováváme tento základní model posloupnosti stabilizačních 

cvičení: 

Cvičení se statickým zatížením: 

- v horizontále se stabilní opomou plochou 

- v horizontále s labilní opomou plochou 

- ve vertikále se stabilní opomou plochou 

- ve vertikále s labilní opomou plochou 

- cvičení se zevní zátěží 

Cvičení s dynamickým zatížením: 

- v horizontále se stabilní opomou plochou 

- v horizontále s labilní opomou plochou 

- ve vertikále se stabilní opomou plochou 

- ve vertikále s labilní opomou plochou 

Zátěž pro zvýšení intenzity cvičení používáme až tehdy,pokud pacient( sportovec) 

kvalitně zvládá cvičení bez zátěže a je třeba takto zvýraznit celkovou odpověď systému na 

cvičení. 

Samozřejmě,že v tomto období dbáme i na rozvoj aerobních ukazatelů.Zde se jako 

nejvýhodnější používáme stacionární bicykl.Cvičení na rozvoj aerobní zdatnosti zařazujeme 

až na konci tréninkové jednotky jelikož pro předchozí senzomotorická a stabilizační cvičení je 

nutno, aby pacient byl odpočatý.Vyplavení metabolitů do svalů, vznikajících při náročnější 

zátěži,není žádoucíjelikož se snižuje neuromuskulámí dráždivost svalu a jeho reaktibilita. 

Celková únava organismu před senzomotorickým cvičením není též žádoucí. 

Pro názorné upřesnění metodiky tohoto stadia uvádím modelový příklad stavby 

tréninkové(cvičebm') jednotky pro tuto fázi: 

l.Senzomotorická stabilizační cvičení: 

- velké míče- vertikální zatížení v sedě se změnou směru( nácvik kroku do 

strany,diagonální zatížení DK),se zátěží. 

- zvedání se ze sedu na míči se zátěží( správná výchozí atituda-zacentrované postavení 

segmentů,správná velikost míče!) 

-nácvik odrazové fáze kroku na nestabilní plochu(úseč),nejdříve bez zátěže,pak se zátěží 

-nácvik stabilizace v jednooporovém postavení na nestabilní ploše se změnou optické 
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fixace(házení s míčkem) 

- výběhy do diagonálního směru proti expanderu, vpřed, při pohybu zpět pohyb 

brzdit( excentrická aktivita svalů),4 až 5 kroků vpřed/vzad. 

2. Cvičení v posilovně: 

Cvičení v posilovně zařazujeme pouze tehdy,pokud jedinec kvalitně zvládá stabilizaci 

trupu.Pro cvičení v posilovně platí stejné zásady jako pro stabilizační senzomotorická cvičení! 

Dbáme na správnou výchozí atitudu,zajištěná aktivitu hlubokého stabilizačního 

systému,zacentrované postavení segmentů a pak teprve provádíme pohyb.Provádíme pouze 

cviky v uzavřeném kinetickém řetězci.Pro zachování těchto principů je nejvhodnější tato 

volba cviků: 

-leg-press, používáme 30-40% maximální zátěže,počet opakování 20-30,počet sérií 6-

8,režim zatížení izotonický 

-výstupy na bednu s činkou (30-40 cm,maximální flexe v kol. kloubu 60 stupňů),zátěž 

30-40% maxima, počet opakování 20-30,počet sérií 8-10. 

-polodřepy s činkou,do 60 stupňů flexe, opět pouze do 30-40% maxima,počet sérií a 

opakování stejný 

3.Aerobní cvičení: 

-stacionární bicykl,zátěž 1,5-2,5 W/kg,kadence 100 ot/min,doba zatížení 30-40 min. 

-přeskoky přes šYihadlo,obounož i střídavě,počet přeskoků dle funkční stavu a kvality 

provedení 

-plaYání,pouze kraulový způsob záběru DK( plavecký způsob záběru DK 

prsa,nedoporučujeme-příliš velké působení střižných sil na kolenní kloub) 

-lehký běh po rovném terénu,v kvalitní obuvi 

2. stadium od 12.týdne do 4.měsíce od operace: 

Toto stadium je charakteristické tím,že pokud sportovec již prošel přípravou 

z předchozího období,nabývá pocitu,že je již připraven pro sportovní zátěž( svého sportovního 

odvětví) a je velmi obtížné zachovat individuální systém speciální přípravy.(Toto platí jak 

pro individuální tak pro kolektivní sporty). Významný je i fakt,že v tomto období dochází 

nejvíce k opakovaným rupturám vazu.Možnáje to i tím,že v tomto období už začíná být tlak 

na sportovce ze strany trenéru a klubů.Je tedy nutno přísně dodržovat individuální přípravu 

sportovce. 
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Cíle tohoto stadia jsou: -koordinačně silová připravenost pro dané sportuvní odvětví 

-na konci tohoto stadia začít v přípravě využívat specifické 

prvky 

daného sportovního odvětví 

Metodika cvičení:- zvyšování zátěže a intenzity cviků z předchozího období. 

-zvýšený důraz na kvalitu provádění cviků. 

-přechod od zátěže převážně posturálně stabilizační do zátěže 

dynamické 

Vycházíme z metodiky předchozího období,zachováváme tedy stejný systém 

přípravy.Intenzitu provádění senzomotoricko stabilizačních cviků postupně zvyšujeme zevní 

zátěží a mírným zvyšováním rychlosti provádění.Při tréninku v posilovně volbu cviků 

zachováváme,samozřejmě i princip jejich provádění.Zvyšujeme postupně zátěž,která by do 

konce tohoto období měla být zhruba 75% maxima.Dále začínáme postupně zařazovat 

specifické pohybové činnosti,které vyžadují změnu směru,odraz,zrychlení.K tomuto 

využíváme různá odrazová cvičení lehčího charakteru,pohyb náročnějším terénu,bruslení na 

in line bruslích. 

Modelový příklad stavby tréninkové jednotky v tomto období: 

].Senzomotorická stabilizační cvičení: 

- základní cvičení vsedě a ve vertikále(bez zátěže) využíváme jako tonizační přípravné 

cviky pro náročnější koordinačně silovou činnost. 

Až po tomto cvičení přecházíme k náročnějším cvičením. 

- nácvik odrazové fáze kroku na nestabilní plochu,maximální labilita.SO% zevní 

zátěž 

- polodřep v jednooporovém postavení na nestabilní ploše,nejdříve bez zátěže 

- polodřep ve dvouoporovém postavení na nestabilní ploše se zátěží 20% 

maxima provedení na stabilní podložce (správná výchozí atituda!) 

- stoj v jednooporovém postavení se zátěží,nejdříve na stabilní podložce,poté na 

nestabilní ploše 

- výběhy proti expanderu,zvýšení odporu a intenzity 

2. Cvičení v posilovně: 

Postupně zvyšujeme velikost zátěže a měníme i charakter provádění cviků.Přecházíme 

z izotonicko silově vytrvalostního charakteru posilování do metod spíše dynamicko 

rychlostních a silových. 
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-leg press,zatížení až do 75% maxima,počet opakování 10-15,počet sérií 7-10 

- polodřep s činkou, do 75% maxima,počet opakování 15-20,počet sérií I 0-

15,dynamické provedení 

-výstupy na bednu s činkou (výška max. do 60 stupňů flexe v kolenním 

kloubu),zatížení do 75% maxima,počet opakování 20-30,počet sérií 10-

15,důsledně dbáme na kvalitu provádění. 

-výpady vpřed střídavě (kroková fáze,60 stupňů flexe v kolenním kloubu),zátěž 

do 50% maxima- lokomoční mechanismus vpřed. 

3.Aerobně-anaerobní kondiční cvičení: 

V této fázi můžeme již zařazovat zatížení anaerobního charakteru,předpoklademje 

kvalitní lokomoční aktivita při aerobně vykonávané činnosti(např.běh) lehké intenzity.Při 

zatížení anaerobního charakteru dochází následkem metabolického zatížení svalového 

systému,k poklesu kvality prováděného pohybu. Tohoto bychom neměli při indikaci zátěže 

dopustit.Kvalita prováděného pohybu či pohybové aktivity je stále důležitější než samotný 

celkový výkon v jeho kvantitativních ukazatelích. 

Modelový příklad staYby tréninkové jednotky v tomto stadiu: 

- stacionární bicykl: zátěž do 80% wattového zatížení na kg hmotnosti,zatížení 

těsně pod hranicí anaerobního prahu 20-30 min. 

-běžné kolo: volíme lehčí převody (kadence min. 90 ot/min),povoleno je šlapání 

vstoje, velmi vhodné je používání sportesteru pro stanovení a vyhodnocení 

tréninkové zátěže 

- běh: zatížení je odvislé od charakteru zátěže ve sportovním odvětví daného 

sportovce.Rychlostní a rychlostně vytrvalostní zatížení:volíme plynulý přechod 

do rychlosti.Např. nabíhané rovinky do 80% maxima, běh na 400m střední 

intenzitou 

- plavání: zde můžeme volit zatížení již s maximální intenzitoujelikož pohyb ve 

vodě je zatížením ve specifickém prostředi,kde na jedince působí hydrostatické 

síly,které eliminují zátěž poškozující strukturu kloubu. Výjimkou je stále 

prsařský záběr nohou,tenje pro způsob provedení (střižné a rotační síly 

působící na kolenní kloub během záběru) kontraindikován. 

- jiné aktivity: volíme aktivity,které nevyžadují přílišnou zátěž na kolenní kloub 

důsledkem náhlé změny směru,nepředvídatelnosti situace,pohyb v těžkém 
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kluzkém terénu,působením zevních faktorů (např.soupeř,kontaktní hry jsou 

kontraindikovány),naopak správně volenou aktivitou je např.bruslení na in line 

bruslích nebo běh na lyžích. 

3.stadium od 4. do 6. měsíce: 

Toto období charakterizujeme jako stadium transferu naučených dovedností 

z předchozích období do sportovního odvětví daného sportovce. Toto období vyžaduje 

terapeutovu znalost daného sportu,aby mohl určit co už daný sportovec provádět může,a co 

ještě není možné.K tomuto využíváme metodických řad daného sportu.Proto je toto období 

přísně individuální,podle toho v jakém odvětví se nacházíme. Vycházíme z tohoJakého 

charakteru dané sportovní odvětví je. 

12. RETROSPEKTIVNÍ STUDIE 

12.1 Metody výzkumu 

Ve výzkumu byla použita retrospektivní studie. Délka hodnotícího období výzkumu 

byla necelé čtyři roky (duben 2003 - leden 2007) 

Použitá metoda : evaluace neboli hodnocení efektivity probíhajícího rehabilitačního 

programu v rehabilitační péči po plastice předního zkříženého vazu. (Rendl, 1999) 

12.2 Místo realizace výzkum u 

Výzkum byl realizován na pracovišti: Sportfyzio Rehabilitace Plzeň, Nestátní 

zdravotnické zařízení. Jedná se o zařízení zaměřené na fyzioterapii,sportovní fyzioterapii a 

léčebnou rehabilitaci. Zařízení bylo založeno v roce 2002, po celou dobu svého provozuje 

v úzké spolupráci s některými sportovními kluby ve městě Plzeň. Např. HC Lassesberger 

Plzeň , FC Viktoria Plzeň, Slavia VŠ Plzeň. 
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12.3 Výzkumný soubor 

Do výzkumného souboru byli zařazeni všichni pacienti, kteří splňovali následující podmínky: 

- prodělali trauma kolene s přítomností některé z těchto diagnóz: ruptura předního zkříženého 

vazu (PZV),_artroskopie kolenního kloubu, plastika PZV, 

- byl u nich aplikován program rehabilitace v zařízení Sportfyzio Plzeň v daném časovém 

období v letech 2003 - 07. 

- absolvovali celou léčbu, dostavili se na kontrolní vyšetření 

- lze je zařadit do kategorií: vrcholoví sportovci,aktivní sportovci,rekreační sportovci 

V první fázi bylo pro potřeby výzkumu zařazeno do sledovárú 150 probandů_- sportovců 

léčených v rehabilitačním centru po traumatu kolene. Pro nedodržení některé z podmínek 

(časové hledisko, kontrolní vyšetření) bylo nutno vyloučit 88 sledovaných probandů. 

Tito sledovaní absolvovali pouze ambulantní část rehabilitace. 

Množství probandů nakonec zařazených do programu následné rehabilitace: 60 

sportovců vrcholové výkonnosti, ve věku od 19 do 38let, mužského pohlaví. lJ:va ~-e _ _ 

zúčastněných probandů bylo pohlaví ženského, sportovní odvětví házená. Celkový počet -· - - .... .. - -· · . 
všech zúčastněných probandů : 62, těchto sportovních odvětví : 

Tabulka č.l 

Hokej 14 probandů 

Sjezdové lyžování 5 probandů 

Fotbal 23 probandů 

Házená 9 probandů 

Volejbal 5 probandů 

Tenis 2 probandy 

Judo 2 probandy 

Cyklistika 2 probandy 
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Grafč.l 

Graf č. 1 znázorňuje počet zúčastněných probandů jednotlivých sportovních odvětví 

mHokeJ 

1!1 Sj. Lyiováni 

CFotbal 

CHúená 
E1Volejbal 

CTenis 

r!! Judo 

O Cyklistika 

12.4 Časová organizace výzkumu 

Časová organizace provedení hodnocení byla v těchto obdobích hodnocení: 

8. týden po operaci( ukončení ambulantní fáze)- období I. 

konec 5. měsíce od operace - období II. 

12.5 Metody vyšetření 

Pro možnost srovnávání dat mezi jednotlivými obdobími byla zvolena následující 

kritéria hodnocení: 

Obecná kritéria: bolestivost,otok, pohybový rozsah v operovaném kloubu,obvod operované 

končetiny 

Speciální kritéria: Stabilita operovaného kloubu končetiny,úroveň intermuskulární 

koordinace, úroveň stabilizačních funkcí,návrat do plné sportovní zátěže 

12.5.1 Bolestivost 

Jedná se o subjektivní hodnocení. Do studie jsme zařadili anamnestická data získaná od 

sportovců. Tato data byla členěna do 4 kategorií: 

0/N (norma) - žádná bolest 

1- mírná bolest (pacient/sportovec to "cítí", "ví" o tom, ale pocity neznemožňují další 

aktivitu, spontánně ustává) 
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2 - středně velká bolest (sportovec raději přerušuje sportovní aktivitu (ale v případě velké 

motivace v ní může pokračovat), bolest je znatelná delší dobu, nutí volit úlevové polohy a 

pohyby) 

3 -velká bolest (znemožňuje pokračovat v pohybové aktivitě, nutno volit speciální postupy 

k úlevě od bolesti - fixace obvazem či ortézou, klid, farmakoterapie) 

12.5.2. Pohybový rozsah 

Pohybovým rozsahem rozumíme hodnocení pasivního pohybového rozsahu v kolenním 

kloubu operované končetiny. Měřeni bylo provedeno goniometrem značky_Mercks. a 

hodnoceno ve stupních. Bylo vztaženo k anatomické normě a k druhostranné končetině. 

Anatomickou normou rozumíme normu dle dostupné anatomické literatury: extenze (nulové 

postaveni), flexe 120 - 140 stupňů(Dylevský,2000Hodnocení dat rozděleno do čtyřech 

kategorii: 

0/N- normální rozsah 

1 - omezení flexe do 1 o o 

2 - omezeníflexe do ]5° 

3 - omezení flexe více než 15° 

Poznámka: Vzhledem k elasticititě náhradního vazu z lig.patellae považujeme omezeni 

flexe do 1 O stupňů za normální. 

12.5.3 Otok 

Jedná se hodnoceni náplně operovaného kloubu terapeutem. Na základě údajů ze 

záznamů bylo hodnoceno kritérium: OTOK (ANOINE) 

12.5.4 Obvod operované končetiny 

Měřením obvodu operované končetiny jsme hodnotili objem svalstva operované 

končetiny .Hodnotili jsme deficit obvodu stehna přes m. quadriceps fomoris 15 cm nad 

patellou.Srovnáváno se zdravou končetinou.(Janda,Vyšetřovací metody hybného systému) 

Měření bylo prováděno krejčovským metrem. 
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Hodnocení dat bylo zaznamenáno a rozděleno do čtyřech kategorií: 

0/N- žádný deficit 

1 - deficit do 1,0 cm obvodu 

2 - deficit do 2, O cm obvodu 

3 - deficit více než 2, O cm 

Poznámka: Je velmi nutno zhodnotit výchozí stav poměru obvodu končetin. Tzn. mohou 

být případy, kdy obvod končetin je rozlišný již před operací. 

12.5.5 Stabilita operovaného kloubu 

Hodnocení vlastní pasivní stability kolenního kloubu z ortopedického hlediska spadá do 

kompetence odborného lékaře . Pro naše hodnocení byla použito vyšetření předního 

zásuvkového příznaku, a to z hlediska těchto tří kritérií: 

0/N- Přední zásuvkový příznak negativní: -

1- Přední zásuvkový příznak lehce pozitivní : + 

2- Přední zásuvkový příznak velmi pozitivní : + + 

3- Přední zásuvkový příznak pozitivní- rysoká nestabilita: +++ 

12.5.6 Úroveň intermuskulární koordinace 

Úroveň intermuskulámí koordinace hodnotíme pomocí kontrolních cviků navržených 

v metodice rehabilitace PZV. Intermuskulámí koordinací rozumíme ko-kontrakční aktivitu 

stehenního svalstva v rámci integrace do pohybového systému. Tyto cviky mohou být pro účel 

testování modifikovány. 

Při kontrolním cviku č.1: sed na gymnastickém míči,z této polohy sledovaný provede 

pomalu podpor dřepmo do 60° flexe v kolenním kloubu. Terapeut hodnotí míru ko-kontrační 

aktivity stehenm'ho svalstva a aktivitu břišní stěny. Hodnocení provádí aspekčně a palpačně, 

Kontrolní cvik č. 2 : sledovaný provede stoj na operované končetině,přičemž druhostranná 

končetina je v nákročném postavení- hodnocení ko-kontrakční aktivity v jednooporovém 

postavení při mírné flexi v kolenním kloubu (kolenní kloub je odemčen). Terapeut hodnotí 

opět míru ko-kontrakční aktivity stehenního svalstva v závislosti na stabilizační funkci břišní 

stěny .. 
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Pro hodnoceni dat jsou stanovena tato kritéria: 

1 - sledovaný vykazuje výbornou ko-kontrakčnf aktivitu i s vyšší zevní zátěží 

2 - sledovaný vykazuje velmi dobrou ko-kontrakční aktivitu i s vyšší zevní zátěží 

3 - sledovaný vykazuje zhoršenou ko-kontrakční aktivitu i bez zevní zátěže 

4 - sledovaný vykazuje špatnou ko-kontrakčnf aktivitu i bez zevní zátěže 

12.5. 7 Úroveň stabilizačních funkcí 

Úroveň stabilizačních funkcí opět hodnotíme pomocí kontrolních cviků navržených 

v metodice rehabilitace. Tyto cviky mohou být pro účel testováni modifikovány (např. 

vyloučeni optické fixace sledovaného, aplikace zevní zátěže ,apod.) 

Kontrolní cvik: sledovaný provede stoj na operované končetině na nestabilní 

ploše(kulová useč),přičemž druhostranná končetina je v nákročném postaveni. Kolenní kloub 

je v lehké flexi. Pro hodnoceni jsme stanovili tato kriteria a modifikace: 

1 - sledovaný vykazuje vysokou stabilizační aktivitu i při vyloučení optické fzxace, či při 

stereognostickém podnětu( např. házení míčkem), i se zevní zátěží. 

2 - sledovaný vykazuje velmi dobrou stabilizační aktivitu i při vyloučení optické fixace, či při 

stereo gnostickém podnětu. 

3 - sledovaný vykazuje stabilizační aktivitu pouze s optickou fzxací a bez stereognostického 

podnětu 

4 - sledovaný vykazuje špatnou stabilizační aktivitu i při prostém provedení kontrolního 

cviku a bez zevní zátěže. 

Tato hodnoceni jsou opět subjektivní ze strany hodnoticího. 

12.5.8 Návrat do plné sportovní zátěže 

Návratem do plné sportovní zátěže rozumíme plnohodnotný návrat sledovaného 

sportovce do sportovní zátěže před úrazem. Přičemž v prvním období sledování, nebyl možný 

návrat do plné zátěže u žádného ze sledovaných,z důvodů uvedených v teoretické části 

práce.Jako validní hodnoticí období bylo stanoveno období konce 6.měsíce od operace. 

Vzhledem k sledovanému souboru,který tvořili vrcholoví sportovci zařazeni do programu 

následné RHC jsme stanovili tato kritéria: 

Návrat do plné sportovní zátěže: ANO\NE 
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12.6 Výsledky 

Výsledky sledování byly zpracovány ve dvou obdobích. První období sledování bylo 

stanoveno na 8. týden po operaci, kdy se zpravidla ukončuje ambulantní část rehabilitace. 

Druhé období sledování bylo stanoveno na konec 5. měsíce po operaci, kdy se zpravidla 

povoluje operatérem plná sportovní zátěž. V těchto obdobích byla stanovena stejná kritéria 

hodnocení, která byla vyhodnocena v následujících tabulkách a grafech.Pro možnost srovnání 

uvedeme nejprve vyhodnocení obecných kritérií pro obě období a další části je znázorněno 

vyhodnocení speciálních kritérií pro obě období. 

Vyhodnoceni obecných kritérií pro období I. a II. 

Kritéria a výsledky hodnocení pro probandy z růmých sportovních odvětví jsou 

znázorněny v tabulce č. 2 ač. 3 a v grafu č. 2 ač. 3 

Tabulka č. 2 pro obecná kritéria období 1.: 

KRITERIA: celkový bolestivost otok pohybový obvod 

počet rozsah oper.konč. 

SJ)Ort 62 o 1 2 3 Ano ne o 1 2 3 o 1 2 3 

Hokej 14 o 8 5 1 8 6 o 1 6 7 o 2 7 5 

Sj. lyžování s o 2 3 o 1 4 o o 2 3 o 1 3 2 

Fotbal 23 o 9 9 5 13 10 o 6 9 8 o 7 9 7 

Házená 9 o 6 2 1 4 5 o 2 5 2 o 3 4 2 

Volejbal s o 2 3 o 4 1 o 1 4 1 o 1 3 1 

Tenis 2 o 2 o o 1 1 o o ') o o o 2 o .... 

Judo 2 o 1 1 o 1 1 o 1 1 o o 1 1 o 
Cyklistika 2 o 2 o o o 2 o 2 o o o o 2 o 

Graf č. 2 znázorňuje počet jednotlivých sledovaných probandů v období I. 
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Tabulka č. 3 pro obecná kritéria období II. 

KRITERIA: ·celkový bolestivost otok pohybový obvod 

poěet rozsah oper.koač. 

sport 62 9 1 2 3 Ne 8DO o 1 2 3 o 1 2 3 

Hokej 14 9 4 1 o 12 2 1 6 5 2 8 9 o o 
SI Lyžování s 3 2 o o 5 o o 3 2 o 3 2 o o 

Fotbal 23 9 9 5 o 20 3 2 9 7 5 9 9 5 o 
Házená 9 6 3 1 o 8 1 1 3 2 1 5 3 1 o 
Volejbal 5 2 2 o 1 4 1 o 3 2 o 3 1 1 o 

Tenis 2 1 1 o o 2 o 1 1 o o 1 1 o o 
Judo 2 2 o o o 1 1 o 2 o o o 1 o I 

Cyklistika 2 1 I o o 2 o o 2 o o 2 o o o 

Graf č. 3 znázorňuje počet jednotlivých sledovaných probandů v období II. 
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Vyhodnocení obecných kritérií období I. a II. 

Samostatné vyhodnoceni jednotlivých kritérií je znázorněno v následujících tabulkách: 

Tabulka č.4 vyhodnoceni kritéria bolestivost pro období I. 

BOLESTIVOST ! ! ~ 

PMetcelkem i 32 ~ 

0.1.. z celku O o/o 52°/o 36% 
~ 

Tabulka č. 5 vyhodnocení kritéria bolestivost pro období ll. 

Graf č. 4 mázorňuje srovnáni období I. a II. pro kriterium bolestivost 
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Tabulka č. 6 pro vyhodnocení kritéria otok pro období I. 

OTOK 1 ANo 

PMet~lkem 32 

%z celku 52°/o 

Tabulka č. 7 pro vyhodnocení kritéria otok pro období II. 

Graf č. 5 znázorňuje srovnání období I. a II. pro kritérium otok 
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Tabulka č. 8 pro vyhodnocení kritéria pohybový rozsah pro období I. 

POD. ROZSAH !! ! ~ ~ 

Po-ěet celkem !! 13 29 21 

%z celku 0% 20% 47o/o 33°/o 

Tabulka č. 9 pro vyhodnocení kritéria pohybový rozsah pro období ll. 

Graf č. 6 znázorňuje srovnání kriteria pohybový rozsah pro období I. a II. 
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Tabulka č. 1 O pro vyhodnocení kritéria obvod operované končetiny pro období I. 

OBVOD OJ!.k. !! 1 ~ ~ 

Po~et celkem !! 15 31 17 

%z celku QOA, Z4o/o 50 o/o Z6% 

Tabulka č. ll pro vyhodnocení kritéria obvod operované končetiny pro období ll. 

I Graf č. 7 znázorňuje srovnání kriteria obvod operované končetiny pro období I.a II. 
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Vyhodnocení speciálních kritérií pro období I. a II. 

Speciálnf kritéria a výsledky jejich hodnocení pro pro bandy z různých sportovních odvětví 

jsou znázorněny v tabulce č.12 a č. 13 a v grafu č. 8 ač. 9 

Tabulka č. 12 pro speciální kritéria období 1.: 

:OUttRIA: telk.ový stabilita tírovei. tírovel 

pelet openw..a.. iMrJWUihtlár ........ .., .... 
kloubu DÍ funkcí 

koordinace 

sport 62 o 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

Hokej 14 5 6 3 o 1 5 6 2 1 6 7 o 
Sj. lyžování 5 2 2 1 o o 3 2 o 1 3 2 o 

Fotbal 23 8 9 6 o ') 9 8 4 2 9 8 4 ... 
Házená 9 5 3 1 o 1 5 3 o 2 4 3 o 
Volejbal 5 3 ') o o o 3 2 o o 3 2 o .... 

Tenis 2 o 1 1 o o 2 o o o 2 o o 
Judo 2 1 1 o o 1 o 1 o 1 1 o o 

Cyklistika 2 ,. o 2 o o o 1 1 o o 1 1 o 

Graf č. 8 znázorňuje počet jednotlivých sledovaných probandů v období I. 
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Tabulka č. 13 pro speciální kritéria období ll. 

KRITERIA: celkový stabilita uroveň úroveň 

počet operovaného intermuskulár stabilizačnieh 

kloubu DÍ funkcí 

koordiaace 

8fMH1 62 • 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ho~j 14 9 5 o o 9 5 o o 8 5 1 o 
Sj lyžování s 3 2 o o 5 o o o 1 3 2 o 

Fotbal 23 9 9 5 o 9 9 5 o 9 9 5 o 
Házená 9 6 2 o o 6 2 1 o 6 3 o o 
Volejbal s 4 1 o o 3 2 o o o 4 1 o 

Tenis 2 1 o 1 o 1 1 o o 1 1 o o 
Judo 2 1 1 o o 2 o o o 2 o o o 

Cyklistika 2 2 o o o 1 1 o o 1 1 o o 

Graf ě. 9 znázorňuje počet jednotlivých sledovaných probandů v období II. 
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Vyhodnocení speciálních kritérií období I. a ll. 

Samostatné vyhodnoceni jednotlivých kritérií je mázoměno v následujících tabulkách: 

Tabulka č. 14 pro vyhodnoceni kritéria stabilita operovaného kloubu pro období I. 

STABILITA ! ! ~ ~ 
op.kloybu 

Celk.l!oiet 24 ~ !1 n 
o/o z celku 39% 42°A» J90,{t Q 

Tabulka č. 15 pro vyhodnoceni kritéria stabilita operovaného kloubu pro období II. 

Graf č. 1 O mázorňuje srovnání kriteria stabilita operovaného kloubu pro období I. a II 
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Tabulka č. 16 pro vyhodnocení kritéria úroveň intermuskulární koordinace pro období I. 

KOORDINACE ! l ~ :i 
Celk.goěet ~ ~ ~ ~ 

o/o z celku 8% 45°/o 36°/o Ilo/o 

Tabulka č. 17 pro vyhodnocení kritéria úroveň intermuskulární koordinace pro období II. 

Graf č. ll znázorňuje srovnání kriteria úroveň intermuskulární koordinace pro období I a II. 
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Tabulka č. 18 pro vyhodnocení kritéria úroveň stabilizačních funkcí pro období I. 

STAB.FCE ! ~ ~ !! 
Celk.J!oěet 1 29 23 ~ 

%z celku U 0/o 47°/o 36°/o S0/o 

Tabulka č. 19 pro vyhodnocení kritéria úroveň stabilizačních funkcí pro období II. 

Graf č. 12 znázorňuje srovnání kriteria úroveň stabilizačních funkcí pro období I a II. 
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Tabulka č. 20 pro vyhodnoceni kritéria návrat do plné zátěže období I. 

! NAVRATDO ANO NE 

ZÁTĚŽE(I.obdobf} 

Celk.g.@ěet !! ~ 

%z celku 0°/o 100% 

Tabulka č. 20 pro vyhodnoceni kritéria návrat do plné zátěže období II. 

Pozn. Návrat do plné zátěže v 8. týdnu od operace neni ještě možný. 

Graf č. 12 znázorňuje srovnání kriteria návrat do plné zátěže období I a II. 
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13. Diskuze 

V úvodu této práce jsme si stanovili tři vědecké otázky a pět pomocných úkolů. Jsem 

názoru, že tyto otázky byly dostatečně zodpovězeny a stanovené úkoly v rámci práce se 

podařilo splnit. Tím byl, dle mého názoru splněn i cil této magisterské práce. 

První vědecká otázka byla formulována takto: 

1. Jak sestavujeme program následné rehabilitace pro období 8 týdnů až 6 měsíců po 

operaci předního zkříženého vazu pro aktivní sportovce, na základě moderních 

kineziologických poznatků? 

Tato otázka byla zodpovězena v kapitole terapeutický program a jeho formulace, kde jsou 

podrobně popsány zásady formulace tohoto programu. Na základě těchto zásad, 

terapeutických postupů a postupů sportovního tréninku, byla sestavena metodika rehabilitace 

a následné sportovní přípravy, které je popsána v praktické části. Tato metodika využívá 

anatomických, fyziologických, biomechanických a vývojově kineziologických poznatků. 

Druhá vědecká otázka byla v úvodu práce stanovena takto: 

2. Jaké terapeutické složky by měl tento program obsahovat? 

Tyto terapeutické složky byly popsány v kapitole terapeutické postupy a postupy sportovního 

tréninku, kde jsme popsali postupy, kterých bychom měli využívat při sestavování metodiky 

rehabilitace a následné sportovní přípravy. Jsme názoru, že integrace terapeutických postupů a 

postupů sportovního tréninku, je cestou, jak funkčně a efektivně zařadit sportovce zpět do 

procesu plné sportovní zátěže. Praktické zkušenosti jsou toho, dle našeho názoru dokladem. 

Otázka třetí byla formulována takto: 

3. Umožní tento program zlepšení funkce ad integrum? Jakým způsobem probíhá u 

sportovců návrat ke sportovní aktivitě? 

Metodika, navržená v této práci byla sestavována za účelem zlepšení funkce ad integrum.Z 

tohoto důvodu vychází s postupů, které jsou založeny na principech zlepšujících tuto funkci. ,... 
L--

Je samozřejmě věc názoru, jestli na problematiku náhrad předního zkříženého vazu máme 

pohlížet pouze pohledem lokálním , nebo sestavovat program využívající komplexních 

motorických principů. My se kloníme k názoru, že druhá uvedená varianta je správná. To, 

jakým způsobem probíhá návrat sportovců ke sportovní aktivitě, bylo podnětem k této práci. 

Můžeme tedy konstatovat, že hlavním důvodem k sestavení této metodiky, byla praktická 

potřeba. Potřeba, jak jsem již uvedl, sestavit sportovci program pro období, kdy ambulantní 

rehabilitační léčba je již ukončena, ale na druhou stranu, sportovní zátěž ještě není možná a 

sportovec se tímto stává pro trenéra ještě nezajímavým, jelikož není schopen absolvovat plný 
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tréninkový proces. Individuálním přístupem této metodiky, jsme schopni tuto "dobu temna" 

efektivně a funkčně vyplnit. 

V rámci této práce byly též stanoveny pomocné úkoly uvedené v úvodu práce: 

Úkol č.l stanovený v cíli práce jsme splnili.Podařilo se vytvořit ucelený přehled 

anatomických , fyziologických, biomechanických a vývojově kineziologických poznatků 

k dané problematice. 

Úkol č.2 stanovený v cíli práce se podařilo splnit.Vytvofilijsme přehled současných 

operačních, terapeutických a ortopedických poznatků,týkajících se problematiky náhrad 

předru'ho zkříženého vazu. 

Úkol č.3 stanovený v cíli práce jsme splnili, utvořili jsme tak ucelený přehled 

terapeutických postupů a postupů sportovního tréninku,které bychom měli využívat ad 

integrum za cílem návratu sportovce do plné sportovní zátěže po artroskopické náhradě 

předního zkříženého vazu. 

Úkol č.4 stanovený v cíli práce byl splněn,byla takto na základě předchozích poznatků 

vytvořena základní metodika rehabilitace a sportovní přípravy po artroskopické náhradě PZV 

u aktivních sportovců. Tato metodika byla sestavena pro interní účely v rehabilitačním 

zařízení Sportfyzio Plzeň. Může mít jisté modifikace v závislosti na funkčních cílích 

prováděné terapie .I přesto jsme názoru,že tato metodika nabývá jisté obecné platnosti. 

Úkol č.5 stanovený v cíli práce se dle našeho názoru podařilo také splnit.Návrh cvičení 

uvedených ve fotodokumentaci není přímou fotodokumentací celé navržené metodiky,ale je 

návrhem výběru cvičení,která jsou založena na principech biomechaniky a vývojové 

kineziologie. Tato fotodokumentace je tedy návrhem jak těchto poznatků a principů využívat 

v terapii a sportovním tréninku. 

Úkol č.5- retrospektivní studie.Jsme si vědomi,že množství zúčastněných probandů ve 

studii,není validním ukazatelem plné vědecké použitelnosti této studie, taktéž ne všechna 

kriteria hodnocení nejsou standardizována a byla stanovena v rámci interního hodnocení a 

v rámci vybavenosti pracoviště.Nicméně i přes tato uvedená fakta je tato studie ukazatelem 

efektivity navrženého rehabilitačního programu a budiž tedy podnětem pro další studie,kterén 

by mohly efektivitu tohoto programu validněji zhodnotit,například hodnocením více 

probandů. 
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14. ZÁVĚR 
V této magisterské práci bylo úkolem využít poznatků z různých oborů za účelem 

sestavení metodiky rehabilitace a sportovní přípravy sportovců po artroskopicky asistovaných 

operacích předm'ho zkříženého vazu. Jsme si vědomi, že pohled odborm'ků každého daného 

oboru na danou problematiku se může lišit. Je samozřejmě velmi obtížné posoudit, který 

z názorů je správný. Máme na problematiku pohlížet pouze lokálním pohledem, tj. pevnosti 

transplantovaného štěpu, nebo z pohledu funkční úrovně operované končetiny,potažmo z 

pohledu integrity funkce končetiny do pohybového systému a jeho řízení jako celku, jak ji 

popisují kineziologické studie? Jak tedy potom vysvětlíme fakt, že někteří jedinci nejsou 

z pohledu ortopedické stability kloubu plně vyhovující a přesto nevykazují žádné obtíže a 

naopak? Analogicky můžeme uvažovat i takto: je pro nás validním ukazatelem maximální 

svalová síla končetiny a výkonnost z pohledu trenéra nebo pohyb v jeho kvalitativních 

ukazatelích z pohledu terapeuta? Jsme toho názoru a naše vlastní zkušenosti z praxe to 

potvrzují, že základním předpokladem výsledku terapie je mezioborová komunikace mezi 

odborníky a začleňování poznatků nových vývojově kineziologických studií jak do terapie, 

tak do sportovní praxe. Tyto studie otevírají možnost pohledu na problematiku velmi 

komplexním způsobem a tímto dávají prostor pro tvorbu nových metodik jak v trenérské 

praxi tak v rehabilitaci. 
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Přílohy 

Příloha 1. · Anatomické obrázky 

I I 
Patela - .L .. - --·-

laterill ~-· 
eplcondyle 

Llkr•llemoral ---+--~ 
condyle 

l.ater.ll tlbla I ..-:: • 
condyle 

Tlblal pliteiu 

- - Femur 

Medlal ___j._. 
eplcondyle \' . 

I 
; 

----'----- Popllt&l 
surface 

~ lniErcondylir 
11 ·~ notdl 

• , .• / ' Lltor.~l 

-~ · oplcondyle 

Llteral femoral 
cond}ole Media I 

r .... oral 
condyle I:C~'-::-----:11--- lntercondylar 

Medii I 
ti blili 

tondyle 

Solealllne - .( 

Tibii---- -

eminence 

Head offlbula 

Nedc of flbula 

Obr .I Stavba kolenního kloubu (pohled zepředu a zezadu) 
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Příloha 2. :Cvičební jednotka (fotodokumentace) 

V následující fotodokumentaci je uveden návrh metodiky stabilizačních cvičení 

vhodných pro rehabilitaci a následnou rehabilitaci po operaci PZV.Cvičení jsou řazena 

v posloupnosti časové a z hlediska náročnosti zatížení.Šipky červené barvy označují směr 

primární stabilizace,šipky modré barvy označují směr zatížení a pohybu. 

Aktivní cvičení v horizontále 

Obr.č.l Nácvik bráničního dýchání a Obr.č.2 Nácvik stabilizace se zatížením 

stabilizace vleže na zádech jedné dolní končetiny 

Obr.č.3 Stabilizace na labilní ploše se zatížením 

dolních končetin 
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Obr.č.4 Stabilizace na labilní ploše se 

zatížením jedné dolní končetiny 



Obr.č 5 Stabilizace na labilní ploše se střídavým zatížením dolních končetin 

Aktivní cvičení v sedu 

Obr.č.6 Nácvik stabilizace v sedě 

se stejnoměrným zatížením dolních 

končetin 
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Obr.č.7 Nácvik stejnoměrného 

zatížení dolních končetin při stabi 

lizaci a vzpřimování do polodřepu 



Obr.č.8 Nácvik stabilizace v sedě 

Se stejnoměrným zatížením dolních 

končetin. 

Obr.č.lO Nácvik stabilizace na nestabilní 

ploše v sedě se zatížením obou dolních 

končetin. 

ll 

Obr.č.9 Nácvik stabilizace v sedě 

s odlehčenímjedné dolní 

končetiny. 

Obr.č.ll Nácvik stabilizace v sedě 

se zatížením jedné dolní končetiny. 



Obr.č.12 Nácvik stabilizace v sedě na 

po1odřepu 

nestabilní ploše,pohled z boku. 

Obr.č 14 Nácvik dynamického střídavého 

zatížení dolní končetiny,provádíme na obě strany. 
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Obr.č 13 Nácvik stabilizace v 

při stejnoměrném zatížení dolních kon 

četin-vzpřimování ze sedu. 



Aktivní cvičení ve vertikále 

Obr.č 15 Nácvik stabilizace a stejnoměrného 

zatíženi dolnich končetin vstoje. 

Obr.č 16 Nácvik stabilizace v jedno 

oporovém postaveni. 

Obr.č 17 Nácvik stabilizace při zatíženi nákročné dolni končetiny. 
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Obr.č 18 Nácvik stabilizace nákročné 

dolní končetiny na nestabilní ploše. 
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Obr.č 19 Nácvik stabilizace stojné 

dolní končetiny na nestabilní ploše. 



Aktivní cvičení se zevní zátěží 

Obr.č.20 Nácvik stabilizace ve dvouoporovém Obr.č 21 Nácvik stabilizace 

nákročné postavení a stejnoměrném zatížení dolních dolní končetiny se zevní zátěží. 

končetin při vzpřimování ze sedu do polodřepu. 

Obr.č 22 Nácvik stabilizace nákročné dolní Obr.č 23 Nácvik stabilizace stojné 

dolníkoní četiny při výpadu vpřed se zevní zátěží. končetiny v jednooporovém postavení 

se zevní zátěží. 
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Obr.č. 24 Nácvik stabilizace při zatížení 

zatížení stojné dolní končetiny při 

přenústění zevní 

a pohybu končetiny kročné. 
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Obr.č 25 Nácvik stabilizace při 

stojné dolní končetinx se zevní zátěží 

zátěže vertikálnún směrem. 



Obr.č.28 Nácvik střídavého zatížení 

dolních končetin se zevní zátěží na 

nestabilní ploše. 

Obr.č.30 Nácvik stabilizace vsedě se 

zevní zátěží při stejnoměrném zatížení 

dolních končetin. 
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Obr.č 29 Nácvik stabilizace vsedě 

při zatížení jedné dolni končetiny 

se zevní zátěží. 

Obr.č.31 Nácvik stabilizace se zevní 

zátěží při vzpřimování ze sedu do 

polodřepu na nestabilní ploše. 
Í j /: ' e 
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Obr.č.32 Nácvik stabilizace nákročné dolní kon 

četiny se zevní zátěží na nestabilní ploše. 
' t t f.tt I./ 6 . ~ u:. 

Obr.č.34 Nácvik stabilizace nákročné 

dolní končetiny na nestabilní ploše se 

zevní zátěží. 
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Obr.č.33 Nácvik stabilizace stojné 

dolní končetiny se zevní zátěží na 

nestabilní ploše. 

Obr.č.35 Stabilizace při přechodu ná 

kročné dolní končetiny v končetinu 

stojnou se zevní zátěží na nestabilní 

ploše. 



Obr.č.36 Stabilizace při provedení cviku 

Leg-press 

Leg-press,stejnoměmé zatížení dolních 

končetin,bez opory horních končetin-stabi 

lizace trupu jako punkta fixa. 

Obr.č.38 Stabilizace při prostém provedení 

cviku Leg-press v horizontálním zatížení,nácvik 

stabilizace trupu jako punkta fixa. 
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Obr.č.37 Stabilizace při provedení cviku 

při zatížení jedné dolní končetiny . 

Obr.č.39 Stabilizace při provedení cviku 

adductor press, stabilizace trupu jako 

punkta fixa pro pohyb dolních končetin 



Obr.č.40 Stabilizace při provedení polodřepu 

na přístroji při stejnoměrném zatížení dolních 

končetin a odstínění opory končetin horních. 

Obr.č.41 Stabilizace při provedení polo 

dřepu a zatížení jedné dolní končetiny. 

Obr.č.42 Stabilizace při provedení cviku zanožování 

na přístroji,odstínění opory horních končetin 

a přenos stabilizace do trupu jako punkta fixa 

pro pohyb dolních končetin. Pravá končetina je 

stojná,levá kročná 
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Obr.č.43 Stabilizace při provedení cviku 

zanožování na přistroji.Pravá končetina 

stojná,levá kročná.Odstínění opory 

horních končetin. 

Obr.č.44 Stabilizace při provedení 

cviku zanožování na přístroji,dokon 

čení kročné fáze. 

Obr.č.45 a 46 Využití stabilizační složky pohybu při aerobním cvičení,odstínění opory 

horních končetin. 
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