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1. Úvod 

Kolenní kloub je nejsloţitějším kloubem lidského těla. Pro jeho správnou funkci 

je důleţité zajištění jeho stability (Podškubka, 2002). Vrozeně je kolenní kloub bez 

podpory měkkých tkání nestabilní. Jeho stabilita je zajištěna souhrou dynamických  

a statických stabilizátorů, kdy mezi dynamické řadíme svaly v oblasti kolenního kloubu, 

a mezi statické stabilizátory vazivový aparát kloubu. Kvalita vaziva ovlivňuje 

biomechanickou stabilitu myoskeletálního (zvláště kloubního) systému, výrazně se 

podílí na ochraně kloubu proti přetíţení a tím nepřímo ovlivňuje rozvoj bolestivých 

stavů hybné soustavy (Janda, 2001).  Kvalita je dána laxitou (volností) vaziva.  

Při zvýšené laxitě vaziva dochází ke zvětšenému kloubnímu rozsahu tj. k hypermobilitě.  

Kolenní kloub je i při běţném pohybu vystaven velkému zatíţení, které se 

zvyšuje jak při pracovních, tak sportovních aktivitách. Vývojovým přechodem 

z kvadrupedální lokomoce do vzpřímené bipedální lokomoce se koleno ocitlo mezi 

dvěma dlouhými pákami – femurem a tibií.  To má pak za následek zvýšené poţadavky 

na měkké struktury kolenního kloubu (Mayer, 2004). Vzhledem k tomu, ţe u hyper-

mobilních jedinců je vazivový aparát značně insuficientní, dochází tak k funkčním 

instabilitám kolenního kloubu, které mají za následek přetěţování a následně poškození 

měkkých struktur.  

Problematika přetíţení vazivového aparátu u kolenního kloubu, zvláště pak  

u hypermobilních osob, jde ruku v ruce se samotnou stabilitou pohybového systému, 

resp. s hlubokým stabilizačním systémem páteře. Stabilita osového orgánu je v podstatě 

základnou. Funkce kolenního kloubu je ovlivněna postavením pánve a páteře.  

V dnešní moderní fyzioterapii se dá vyuţít mnoha léčebných postupů, jak 

ovlivnit hypermobilitu a stabilitu jednotlivých segmentů.  

 

Téma bakalářské práce jsem zvolila na základě osobní zkušenosti s danou 

problematikou. Sama patřím mezi hypermobilní jedince s instabilitou kolenního kloubu 

s projevy vypadávání kolena, tzv. giving way, a samozřejmě i celkovým oslabením 

hlubokého stabilizačního systému páteře. Vyzkoušela jsem mnoho druhů cvičení, které 

sice nespadají do léčebných postupů na stabilizaci, ale ve své podstatě z nich vycházejí 

a jsou různě modifikovány.  



10 

 

Cílem práce je podat základní informace o některých fyzioterapeutických 

postupech a metodách vedoucích k ovlivnění hypermobility a ke zlepšení stability 

kolenního kloubu. V praktické části se pokusím u pacientek zlepšit stabilitu  kolenního 

kloubu podle Metodiky senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové.
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2. Teoretická část 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub je nejsloţitější a největší kloub v lidském těle (Gross, 2005). 

Artikulujícími kostmi jsou femur (kost stehenní), tibia (kost holenní) a patella (čéška) 

vytvářející mezi sebou kloub femoropatelární a kloub femorotibiální (Bartoníček & 

Heřt, 2004). Kloubní plochy kostí si tvarem ani velikostí neodpovídají, coţ vyrovnávají 

menisky – chrupavčité destičky.  Kloubní pouzdro je pak zesíleno četnými vazy, a to 

ligamentem patellae (čéškový vaz), ligg. cruciata, ligg. callateralia, ligg. poplitea (vazy 

zkříţené, postranní a zákolenní).  

Komplikovaná stavba je přímo úměrná nutnosti kloubu plnit dva protichůdné 

poţadavky – umoţnit stabilitu při současné mobilitě (Velé, 2006). 

 

 

 

 

Obr. 1 Zobrazení pravého kolenního kloubu 
Zdroj: www.acl-plastika.wbs.cz/Anatomie-kolene.html 
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2.1.1 Artikulující kosti 

2.1.1.1 Femur (kost stehenní)  

Femur je nejmohutnější kostí těla (Eliška, 2007).  Skládá se ze čtyř hlavních částí: caput 

femoris - hlavice, collum femoris - krček, corpus femoris - tělo a condyli femoris - 

kondyly. Kondyly představují kloubní plochy pro spojení s tibií a fungují jako kloubní 

hlavice kolenního kloubu. Vzadu jsou odděleny širokým zářezem, fossa intercondylaris 

femoris, kde jsou uloţeny oba zkříţené vazy. Pouze ventrálně kondyly spojuje sedlovitá 

plocha určená pro čéšku, facies patellaris (Bartoníček & Heřt, 2004). Okraje kondylů 

vybíhají do stran ve dva hrboly, epicondylus medialis a lateralis, kde začínají postranní 

vazy (Grim & Druga, 2001). 

 Oba kondyly mají nestejné postavení, zakřivení a velikost. Laterální kondyl je 

menší, stojí téměř sagitálně a vyčnívá více dopředu. Mediální kondyl je větší a svým 

předním okrajem se stáčí k laterálnímu kondylu. Nestejné zakřivení, postavení  

a nestejná velikost obou kloubních hrbolů se pak velmi významně uplatňuje ve funkci 

kolenního kloubu.  

2.1.1.2 Tibia (kost holenní) 

Kost holenní se sestává z trojbokého těla – corpus tibiae, které se proximálně rozšiřuje 

v condylus lateralis a medialis, určenými pro spojení s kondyly femuru. Fungují tedy 

jako kloubní jamka kolenního kloubu.   

Kloubní plochy na tibii jsou téměř ploché a zakřivením ani velikostí si neodpovídají 

s kloubními plochami femuru. Femur se proto opírá jen o malou plochu tibie. Větší 

rozsah kontaktu je zprostředkován menisky (Grim & Druga, 2001).  

Mezi kondyly je vyvýšenina eminentia intercondylaris a před ní i za ní area 

intercondylaris ant. a post., kam se upínají zkříţené vazy a rohy menisků. Pod late-

rálním kondylem je pak patrná kloubní plocha pro spojení s fibulou. Přední plocha 

proximálního konce tibie vybíhá v mohutnou drsnatinu, tuberositas tibiae, místo úponu 

lig. patellae (Bartoníček & Heřt, 2004). 

 

2.1.1.3 Patella (čéška) 

Jedná se o sezamskou kost, která je umístěna v úponové šlaše m. quadriceps femoris, a 

umoţňuje tak hladké klouzání extenzorového aparátu po přední ploše femorálního 

ţlábku (Gross, 2005). Má trojúhelníkový tvar. Kloubní plochou je přivrácena ke 
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stehenní kosti. Širší baze čéšky směřuje proximálně, hrot distálně. Její tloušťka dosahuje 

aţ 7 mm, a to z důvodu výrazného zatěţování femoropatelárního kloubu i při běţných 

denních aktivitách (Gross, 2005). 

 

2.1.2 Menisky 

Menisky jsou vazivové chrupavky poloměsíčitého tvaru, které vyrovnávají 

inkongruenci kloubních ploch mezi femurem a tibií a zvětšují kontaktní plochu mezi 

nimi. Liší se tvarem a velikostí (Čihák, 2001).   

Úkolem obou menisků je rovnoměrně distribuovat tlakové síly, působit jako 

tlumič, roztírat synoviální tekutinu, napínat kloubní pouzdro a bránit jeho uskřinutí. 

Velmi významná je i funkce stabilizační, coţ platí zejména při poranění předního 

zkříţeného vazu (Bartoníček & Heřt, 2004). 

 

Meniscus medialis - srpkovitý, široce otevřený (C meniskus), jeho cípy se upínají v area 

intercondylaris ant. a post. Ve střední části je pevně srostlý s vnitřním postranním 

vazem a je tedy méně pohyblivý.  

Meniscus lateralis -  téměř kruhový, více uzavřený (O meniskus). Cípy se upínají 

v blízkosti předního zkříţeného vazu, v area intercondylaris ant., a v area 

intercondylaris post. Vzhledem ke svému tvaru se přední a zadní cípy téměř dotýkají  

a meniskus je upevněn prakticky v jediném místě. To má za následek větší pohyblivost 

menisku (Dylevský, 2009). 

Na svém obvodu jsou menisky srostlé s kloubním pouzdrem. 

 

2.1.3 Kloubní pouzdro a dutina kloubní 

Kloubní pouzdro je značně členité a nemá takovou schopnost zpevňovat kloub 

jako je tomu v ostatních případech, např. u kyčelního kloubu, proto je zesíleno 

ligamentózním aparátem (Velé, 2006). 

Pouzdro se na čéšce a tibii upíná při okrajích kloubních ploch, na femuru pak  

o něco dále od kloubních ploch, vynechává však epikondyly femuru, kam se upínají 

vazy a svaly (Grim & Druga, 2001). Pouzdro se sestává ze dvou vrstev, fibrózní  

a synoviální. Vpředu po obou stranách čéšky se mezi vrstvu synoviální a zevní fibrózní 

vrstvu pouzdra vsouvá tuková vrstva, corpus adiposum infrapatellare (tzv. Hoffovo 
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tělěso), která vytváří při nataţení kloubu dva měkké valy po obou stranách čéškového 

vazu (Trnavský & Rybka, 2006). 

V přední části je pouzdro velmi slabé, na síle nabývá aţ v oblasti postranních vazů, 

které kloubní pouzdro zesilují.  

Dutina kloubní je prostorná a díky přítomnosti zkříţených vazů  

a nerovnoměrnému pokrytí synoviální membránou má komplikovaný tvar.  

 

2.1.4 Vazivový aparát 

Vazivový aparát zesiluje pouzdro kolenního kloubu. Společně s kloubním 

pouzdrem a menisky tvoří skupinu statických stabilizátorů. Vazy dělíme na ligamenta 

kloubního pouzdra (lig. patellae, ligg. collateralia, lig. poplitea) a nitrokloubní vazy 

(ligg. cruciata). 

 

2.1.4.1 Vazy kloubního pouzdra 

Ligamentum patellae (vaz čéškový) – je konečným úponem m. quadriceps femoris  

a upíná se na tuberositas tibie; v ligamentu je zanořen hrot pately. 

 

Ligg. collateralia – zajišťují stabilitu kolene při flekčně – extenčním pohybu, stabilizují 

kloub při extenzi, kdy jsou maximálně napjaty. Brání nadměrné abdukci a addukci 

bérce;  

- lig. collaterale mediale (vnitřní postranní vaz)  - odstupuje od mediálního 

epikondylu femuru a upíná se na vnitřní stranu mediálního kondylu tibie, 

srůstá s kloubním pouzdrem a vnitřním meniskem 

- lig. collaterale laterale (zevní postranní vaz) - odstupuje od laterálního 

epikondylu femuru a upíná se na hlavičku fibuly, není srostlý s kloubním 

pouzdrem (Grim & Druga, 2001).    

 

Ligamentum popliteum obliquum (šikmý zákolenní vaz)  – společně s lig. popliteum 

arcuatum zesiluje pouzdro zezadu;  je součástí úponové šlachy m. semimembranosus; 

jde šikmo od vnitřního kraje mediálního kondylu tibie k laterálnímu kondylu femuru, 

při flexi brání uskřinutí kloubního pouzdra. 

Ligamentum popliteum arcuatum – vazivový oblouček nad hlavičkou fibuly (Grim & 

Druga, 2001).    
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2.1.4.2 Nitrokloubní vazy 

Ligg. cruciata – silné vazy, které mají zásadní význam pro zachování stability 

kolenního kloubu (Grim & Druga, 2001). Brání posunu bérce dozadu a dopředu  

a omezují vnitřní rotaci. Jsou uloţeny ve fossa intercondylaris femoris a spojují femur 

s tibií; 

- lig. cruciatum anterius (přední zkřížený vaz) – jde od vnitřní plochy 

zevního kondylu femuru šikmo dopředu do jámy před vyvýšeninou na tibii (jako 

ruka do kapsy).   

-  lig. cruciatum posterius (zadní zkřížený vaz) – začíná od zevní plochy 

vnitřního kondylu femuru, jde šikmo dozadu dolů a upíná se za vyvýšeninou 

na tibii (Trnavský & Rybka, 2006). 

 

2.1.5 Svaly kolenního kloubu 

Svaly ovládající kolenní kloub řadíme mezi dynamické stabilizátory. Na jejich 

svalovém tonu pak závisí stabilizační efekt. Podle funkce je lze rozdělit na extensory  

a flexory. Většina flexorů má současně i účinek rotační (Bartoníček & Heřt, 2004). 

 

2.1.5.1 Skupina flexorů 

Patří sem m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus. Jedná se  

o dvoukloubové svaly a jejich flekční funkce je závislá na postavení pánve (Velé, 

2006). Mají tendenci ke zkrácení. Všechny jsou inervovány z n. ischiadicus. 

 

M. biceps femoris má dvě hlavy, caput longum a caput breve. Caput longum začíná  

na tuber ossis ischii, caput breve odstupuje z linea aspera na zadní straně femuru. 

Hlavy jdou šikmo zevně a kaudálně a spojují se ve šlachu, která se upíná na hlavičku 

fibuly (Eliška, 2009). 

 

M. semitendinosus začíná na tuber ossis ischii. V distální třetině svalu je bříško 

nahrazeno šlachou, probíhá mediálně a společně s m. sartorius a m. gracilis se upíná  

do pes anserinus (Eliška, 2009). 
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M. semimembranosus začíná rovněţ na tuber ossis ischii. Horní část je ve formě ploché 

šlachy, dolní část má masité bříško. Upíná se na zadní stranu mediálního kondylu tibie 

(Eliška, 2009).  

 

2.1.5.2 Skupina extensorů 

Jediným extensorem kolenního kloubu je m. quadriceps femoris. Jedná se  

o nejmohutnější sval lidského těla. Je tvořen čtyřmi hlavami, m. rectus femoris,  

m. vastus medialis, lateralis a intermedius a inervovaný z n. femoralis (Bartoníček & 

Heřt, 2004). Všechny svaly mají společnou šlachu, lig. patellae, kterou se upínají  

na tuberositas tibiae. 

M. rectus femoris je dvoukloubový sval. Začíná na SIAI. Spojuje pánev s tibií  

a jeho vliv na kyčelní kloub je závislý na postavení kolena. Má rovněţ tendenci  

ke zkrácení (Velé, 2006). 

M. vastus medialis, lateralis a intermedius jsou jednokloubové svaly. 

M. vastus medialis odstupuje ze zadní strany femuru a směřuje na vnitřní stranu stehna. 

M. vastus lateralis odstupuje ze zadní strany femuru a směřuje na zevní stranu stehna. 

M. vastus intermedius odstupuje z přední strany femuru a směřuje ke kolenu. 

 

2.1.6 Cévní zásobení 

Na cévním zásobení kolenního kloubu se podílí řada větších i menších arterií. 

Mezi hlavní patří  a. genus descendens odstupující z a. femoralis, dále aa. genus 

superiores medialis a  lateralis, a. genus media, aa. genus inferiores medialis  

a lateralis, odstupující z a. poplitea, a a. recurrens tibialis anterior, která odstupuje  

z a. tibialis anterior (Bartoníček & Heřt, 2004).  

Arteria genus descendens a aa. genus superiores zásobují přední stranu 

kolenního kloubu, a. media genus zásobuje zadní stranu kloubu, zkříţené vazy,  

aa. genus inferiores postranní části kloubu a zadní stranu.  

 

2.1.7 Nervové zásobení 

Na senzitivní inervaci kolenního kloubu se podílejí svými větvemi n. femoralis, 

n. peroneus communis, n. tibilais a nekonstantně n. obturatorius (Bartoníček & Heřt, 

2004).  
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Přední plocha kloubu je inervována n. saphenus, větví n. femoralis, zadní plocha 

pak n. peroneus communis a n. tibialis. 

Vazivové struktury kolenního kloubu jsou bohatě inervovány, nejvíce kloubní 

pouzdro, postranní a zkříţené vazy. V nich byla popsána řada mechanoreceptorů a volných 

nervových zakončení.  Nejméně inervovány jsou menisky. (Bartoníček & Heřt, 2004).  

Motorickou inervaci svalů ovládající kolenní kloub jsem uvedla v kap. 2.5. 

 

 

2.2 Kineziologie a biomechanika kolenního kloubu 

Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze, kdy femur, menisky a tibie 

na sebe plně naléhají. Postranní vazy a všechny vazy na zadní straně kloubu jsou 

napjaty. Mluvíme o tzv. uzamčeném kolenu.  

Z tohoto postavení lze provést ještě malý extenční pohyb, tzv. hyperextenzi, 

v rozsahu 5°. U jedinců s větší kloubní laxitou vazů je hyperextenze větší, obvykle však 

nepřekročí 15° (Kolář, 2009). 

Svaly v oblasti kolenního kloubu pak zajišťují základní pohyby v kloubu: flexi, 

extenzi, vnitřní a zevní rotaci. 

 

Flexe 

Fyziologický rozsah pohybu je 130° – 150° a závisí do značné míry na objemu svalové 

hmoty stehna a lýtka. Podmínkou k provedení flexe je odemknutí kolena, coţ je malá 

rotace, kdy se uvolňují ligg. collateralia a lig. cruciatum anterius. Flexe pak probíhá 

v několika fázích: 

 

1. fáze - počáteční rotace tj. odemknutí kolena. Laterální kondyl femuru se 

otáčí a mediální kondyl posouvá. Při noze fixované na podloţce se femur 

otáčí zevně, při noze volné se pootočí bérec spolu s nohou, resp. špičkou 

nohy dovnitř (Kolář, 2009).  

2. fáze - valivý pohyb; femur se valí po tibii a obou meniscích. Pohyb probíhá 

v meniskofemorálních kloubech. 

3. fáze – posuvný pohyb; zmenšuje se kontakt femuru s tibií pro stále větší 

zakřivení zadních částí kondylů femuru, menisky se posunují po tibii 

dozadu. Flexe se tedy dokončuje v meniskotibiálním spojení (Dylevský, 

2009). 
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Posunům kostí při flexi pak brání zkříţené vazy, zajišťují tak anteroposteriorní stabilitu 

kloubu, a současně zajišťují koordinaci celého pohybu.  

 

Flexi v kolenním kloubu provádí m. biceps femoris, m. semimembranosus  

a m. semitendinosus. Pomocnými svaly jsou m. sartorius, m. gastrocnemius  

a m. popliteus.  

 

Extenze 

Jedná se o opačný pohyb, kdy se kolenní kloub dostává do základního postavení. Celý 

proces se děje opačně aţ do uzamčení kloubu. Někdy se ještě za fyziologický pohyb 

povaţuje extenze do 10°.  Při větším rozsahu mluvíme o hyperextenzi – rekurvaci.  

 

Extenzi v kolenním kloubu provádí m. quadriceps femoris.  

 

Vnitřní a zevní rotace 

Rotace jsou moţné jen za současné flexe v kolenním kloubu. Rozsah rotací je 5° – 10° 

pro vnitřní a 30° – 40° pro zevní. Rozsah rotací záleţí na stupni flexe kolena. Největších 

rotačních hodnot je dosaţeno při flexi mezi 45° – 90°.  

Vlastní rotační děj je závislý na uspořádání vazivového aparátu a jeho vztahu  

ke kostním strukturám. Rotační pohyby se odehrávají jak ve femoromeniskálním, tak 

v meniskotibiálním spojení (Bartoníček & Heřt, 2004).  

Při zevní rotaci bérce se mediální kondyl tibie posouvá vpřed a laterálně, 

zatímco laterální kondyl tibie vzad a mediálně. Při vnitřní rotaci je tomu obráceně 

(Bartoníček & Heřt, 2004). Současně dochází k posunu menisků. Rozsah posunu je 

větší u laterálního menisku, proto je při násilných rotačních pohybech více ohroţen 

mediální meniskus (Kolář, 2009).  

  

Zevní rotaci v kolenním kloubu provádí m. biceps femoris a m. tensor fascie latae. 

Vnitřní rotaci v kolenním kloubu provádí m. semitendinosus a m. semimembranosus.  

Pomocnými svaly jsou m. sartorius, m. gracilis a m. politeus.  
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2.3 Hypermobilita 

2.3.1 Definice 

Hypermobilita je definována jako zvětšený kloubní rozsah nad běţnou 

fyziologickou normu (Kolář, 2009).  

Dle Jandy (2001) ji můţeme chápat jako klinický popis určité kvality vaziva. 

Kvalita vaziva ovlivňuje biomechanickou stabilitu myoskeletálního (zvláště kloubního) 

systému a podílí se na ochraně kloubu proti přetíţení. 

 

2.3.2 Typy hypermobility 

Dle Sachseho rozlišujeme několik typů hypermobility: 

 

1. lokální patologická hypermobilita – postihuje jen některé klouby, nejčastěji mezi 

jednotlivými obratli jako kompenzace při omezení rozsahu pohybu nad i pod 

sousedním segmentem. Lokální patologická hypermobilita můţe být  

i poúrazová, kdy se pouţívá spíše pojem nestabilita a dochází zde k poškození 

kloubního pouzdra a vazů v daném segmentu. 

2. generalizovaná patologická hypermobilita – vyskytuje se v souvislosti 

s některými vrozenými neurologickými onemocněními (např. mozečkové formy 

DMO, Downův syndrom), při poruchách aferentace (tabes dorsalis). 

3. konstituční hypermobilita – je nejčastější. Její příčina není zcela jasná, ale 

předpokládá se insuficience mesenchymu projevující se klinicky vysokou 

laxitou ligament a nitrosvalového podpůrného stromatu (Janda, 2001). Postihuje 

celé tělo, i kdyţ se nemusí projevit v jednotlivých kloubech ve stejném stupni  

a nemusí být symetrická (Lewit, 2003).  

 

Ve své práci se více zabývám právě problematikou konstituční  hypermobility, 

která je podrobněji rozpracována v následujících kapitolách. 

 

2.3.3 Konstituční hypermobilita 

Někdy se pro označení konstituční hypermobility pouţívá označení syndrom 

hypermobility nebo syndrom benigní kloubní hypermobility, a to hlavně v zahraniční 
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literatuře, kdy jej poprvé popsal Kirk v r. 1967 u stavů, při kterých je nadměrná 

pohyblivost kloubů jediným vysvětlením různých obtíţí pohybového aparátu (Pokorná, 

2008).  

Konstituční hypermobilita je vrozená. Jak jiţ bylo uvedeno, příčina není zcela 

jasná. Významnou úlohu hrají genetické faktory, které ovlivňují laxitu (volnost) vaziva. 

Ta je dána typem kolagenních vláken a poměrem mezi jednotlivými typy vláken  

ve vazivové tkáni obsaţenými. Pokud dojde ke změně stavby kolagenních vláken nebo 

změně poměrů mezi jednotlivými typy, změní se kvalita vaziva. Zvýšená laxita má pak 

za následek zvýšenou kloubní pohyblivost, ale hlavně zhoršení statické kloubní 

stability. Klouby jsou nedostatečně chráněny a mohou se snáze poškodit.  

Současně je KH spojena se svalovou hypotonií a tím je i zhoršena reflexní 

posturální regulace. 

 

Hypermobilita je častější u ţen a postihuje aţ 40% ţenské populace. Je 

výraznější u mladých dívek, s postupujícím věkem se stává méně nápadnou, kolem 40-ti 

let věku zůstává stabilní a později se naopak zmenšuje (Stackeová, 2009). 

Rozhodující úlohu má vliv ţenských hormonů na kolagenní vlákna, neboť  

na poměru hladin progesteron/estrogeny závisí pevnost a elasticita kolagenu (Mayer, 

2004). 

Obvykle se KH projevuje komplexem symptomů, kde subjektivně dominuje 

kloubní a svalová bolest, pocit nestability, inkoordinace a zvýšené zranitelnosti (Russek, 

1999). Nejčastěji jsou bolestivé kolenní klouby, které celý den nesou největší zátěţ. 

Svaly v okolí kloubu musí pracovat více, čímţ dochází k jejich bolesti, bolesti šlach  

i úponů (Pokorná, 2008).  

 

U hypermobilních osob je v postiţených kloubech sníţena propriocepce 

(Grahame, 2003).  Ve spojení se zvýšenou pohyblivostí je sníţená schopnost vnímání 

příčinou nevysvětlitelných pádů, tzv. fenomén giving way. 

Sachse rovněţ zdůraznil, ţe hypermobilita často souvisí s pohybovou 

inkoordinací a neschopností utvářet kvalitní stereotypy (Lewit, 2003). 

 

2.3.3.1 Vyšetření hypermobility 

Diagnostika hypermobility je relativně jednoduchá. Jedná se v podstatě o zjištění 

rozsahu kloubní pohyblivosti. (Stackeová, 2009). 
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Nejpřesnější pro určení kloubního rozsahu je goniometrie. Tato metoda je však 

časově náročná a v praxi při diagnostice se málo pouţívá. I z tohoto důvodu se tedy 

vyuţívají komplexní pohybové testy. Z mnou dostupné literatury uvádím např. vyšetření 

dle Cartera a Wilkinsona, Beighton scale, hodnocení dle Jandy, hodnocení dle 

Sachseho. 

. 

Goniometrie – metoda SFTR 

Goniometrie je měření rozsahu pohybu v kloubu. Měření jednotlivých kloubů se 

provádí v přesně určených polohách pomocí úhloměrů, kaţdý kloub má poměrně 

značný fyziologický rozptyl. Rozsah pohybu se udává ve stupních.  

Měříme pasivní a aktivní rozsah pohybu. Rozsah pasivního pohybu vyjadřuje skutečnou 

moţnost pohybu v daném kloubu. Na rozsahu aktivního pohybu se účastní i síla 

svalová. Proto při jejím sníţení naměříme niţší hodnoty, neţ je skutečný rozsah pohybu 

(Haladová, 2003). 

Metoda SFTR - mezinárodní standardní metoda vyšetření pohyblivosti jednotlivých 

kloubů. Vychází z měření v jednotlivých rovinách: S – sagitalní, F – frontální, T – 

transverzální, R – rotace. Zaznamenáváme 2 pohyby v jedné rovině a zapisujeme třemi 

hodnotami:  první číslice extenze a pohyby vedené od těla, druhá číslice nulová hodnota 

a třetí číslice flexe a pohyby vedené k tělu. Pro příklad uvádím hodnoty pro extenzi 

kolenního kloubu: S 0-0-130. 

 

Ramenní kloub 

S 40-0-180 

Kyčelní kloub 

S 20-0-130 

F 180-0-neměří se F 45-0-30 

T 35-0-120  

R 90-0-90 R 45-0-45 

Loketní kloub 
S 0-0-140 

Kolenní kloub 
S 0-0-150 

R 90-0-90  

Zápěstí 
S 90-0-90 Hlezenní 

kloub 

S 20-0-50 

F 30-0-60 R 30-0-30 

Tab. 1 Tabulka normálního rozsahu kloubních pohybů (HKK a DKK) ve stupních. 
Zdroj: Táborská, S., prezentace „Goniometrie“, předmět Fyzioterapeutická propedeutika, 2008 
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Vyšetření dle Cartera a Wilkinsona 

Carter a Wilkinson navrhli jako první v roce 1964 stupnici pro hodnocení 

hypermobility. Testovali periferní klouby horní a dolní končetiny. V případě, ţe tři 

z pěti zkoušek byly pozitivní, definovali generalizovanou kloubní laxitu (Russek, 1999).  

 

Beighton scale 

Beighton vychází ze stupnice Cartera a Wilkinsona, kterou dále modifikoval. Přidal 

zkoušku, která hodnotí i předklon trupu. Kaţdá pozitivní zkouška skóruje jedním 

bodem. Celkový počet bodů je 9. Čím vyšší bodové skóre, tím výraznější 

hypermobilita. 

Beightonova stupnice byla dále rozšířena o tzv. malá a velká kritéria, kdy se zohledňuje 

kloubní bolest, přip. záněty,  blokády atd. Tento diagnostický postup je znám pod 

pojmem Brightonova kritéria (citace web). 

 

Hodnocení dle Jandy 

V České republice nejznámější a nejvíce vyuţívaný test.  Cílem tohoto vyšetření je 

postihnout jednotlivé segmenty těla a odlišit horní a dolní polovinu těla. Velice často 

totiţ dochází k tomu, ţe je hypermobilita v dolní nebo naopak horní polovině těla 

výraznější. Vyšetření obsahuje 10 zkoušek zaměřených na páteř, kořenové i periferní 

klouby končetin (Janda, 2004). 

 

Hodnocení dle Sachseho 

Jedná se o obdobné zkoušky jako při vyšetření hypermobility dle Jandy. Sachse 

rozlišuje tři stupně pohyblivosti. Stupeň A – hypomobilní aţ normální, B – lehce 

hypermobilní a C – výrazná hypermobilita (Lewit, 2003).  

 

2.3.3.2 Terapie hypermobility 

Kausální terapie hypermobility není známa (Janda, 2001). Z terapeutického hlediska se 

nabízí farmakologická, chirurgická a fyzioterapeutická léčba.  

 

Farmakoterapie 

Zlepšit kvalitu vazivové tkáně není moţné (Stackeová, 2009). Farmakologická léčba je 

tedy zejména symptomatická. Pro sníţení bolestí je moţné podat analgetika. 

Kontraindikovány jsou myorelaxantia, která sniţují svalový tonus. Rovněţ nesteroidní 



23 

 

antirevmatika, mezi neţ patří oblíbený Ibuprofen, nejsou vhodná. Sniţují svalový tonus 

méně, ale i tak mohou nepříznivě ovlivnit celkový stav hypermobilního jedince (Janda, 

2001). 

 

Chirurgická léčba 

Zvýšená laxita je příčinou zhoršené statické kloubní stability, která vede k opakovaným 

selháním kolenního kloubu. Ty mají za následek degenerativní změny kloubních 

povrchů kolene a v neposlední řadě traumatizaci měkkých tkání kolenního kloubu 

(Gross, 2005). Při přetrvávání obtíţí z nestability při běţné denní aktivitě a u aktivních 

pacientů je indikováno operační léčení (Podškubka, 2002). U kolenních kloubů se 

nejčastěji jedná o rekonstrukce vazů, sutury menisků, menisektomie, v neposlední řadě 

pak úplné náhrady kloubu. 

 

Fyzioterapie 

Fyzioterapie a následná vhodná pohybová aktivita se jeví při terapii KH jako stěţejní. 

Hypermobilita není stav přechodný, proto se s ní musí dlouhodobě pracovat  

a kompenzovat ji. Důleţitou roli hraje svalstvo – jeho tonus a funkční stav (Stackeová, 

2009).  

 

Fyzioterapeutické metody a postupy uvádím dále, ve speciální části práce.

 

 

2.4 Stabilita kolenního kloubu 

Kolenní kloub je vrozeně bez podpory měkkých tkání nestabilní (Gross, 2005). 

Tvar kloubních ploch, jako tomu např. u jiných velkých kloubů, se na stabilitě vůbec 

nepodílí (Ditmar, 1992). Jeho stabilita je tedy zajištěna souhrou dynamických  

a statických stabilizátorů. Tyto jsou podrobněji popsány v kap. Anatomie kolenního 

kloubu.  

Pokud souhra selţe, jsou statické stabilizátory vystaveny přílišnému stresu   

a mohou být poraněny (Nýdrle, 1992). Je důleţité připomenout, ţe stabilizační 

schopnost vazivového aparátu je dána pouze pevností vazů, které nejsou schopny 

aktivního přizpůsobení jako svalový systém (Pokorná, 2008). 
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2.4.1 Vyšetření stability kolenního kloubu 

Při vyšetření stability kolenního kloubu musíme zohlednit značnou variabilitu 

volnosti vazivového aparátu. Proto je důleţité porovnávat nález s druhým kolenem  

a s celkovým stavem měkkých tkání (Kolář, 2009). 

V praxi se uţívá několik testů, které ozřejmují jak boční tak i předozadní 

stabilitu a ověřují celistvost vazů. Vyšetřením se snaţíme rozlišit nataţení, částečnou  

a úplnou rupturu vazů. Posuzujeme zejména ukončení testů (pevný konečný bod x  

měkký, plynule nastupující odpor) (Podškubka, 2002). 

 

Pro vyšetření boční stability se uţívá abdukční a addukční test, kdy testujeme 

postranní vazy. Předozadní stabilitu vyšetřujeme předním zásuvkovým testem pro přední 

zkříţený vaz, a zadním zásuvkovým testem pro zadní zkříţený vaz.   

Nejvhodnější a nejspolehlivější pro testování předního zkříţeného vazu je 

Lachmanův test (Kolář, 2009). 

 

2.4.2 Negativní vlivy na stabilitu 

Stabilitu kolenního kloubu ovlivňuje celá řada negativních faktorů, které nás 

provází v jednotlivých obdobích našeho ţivota. Patří sem například v mládí častá 

hyperaktivita a nadměrné přetěţování při nevhodném sportu, velice často doplněná 

absencí ochranných mechanismů a nedostatečnou regenerací. Sporty jako vzpírání, 

kulturistika či volejbal, ale i masově rozšířený snowboarding či sjezdové lyţování, 

nadměrně zatěţují kolenní kloub právě v hlubokém dřepu či v nákleku podřepu. Nemusí 

to však být jen sport. Jako negativní faktor hojně působí i zcela opačný problém – 

nedostatek pohybu, zejména hypomobilita v pozdějším věku, a nevhodné pohybové 

návyky vůbec.  Především u sedavých zaměstnání, kde dochází ke skrčení kolen  

či ke skrčení kolen pod ţidli nebo činností prováděných v podřepu (dlaţdiči, zedníci, 

zahradníci) se setkáváme se statickým přetíţením v nevhodných flekčních polohách.  

Problémem jsou i nedoléčená zranění a úrazy kolenního kloubu (nemluvíme 

nyní o anatomických anomáliích), zejména přímé nárazy na čéšku a její subluxace  

či dislokace. 

Vedle těchto, na první pohled zřejmých, negativních faktorů, má na stabilitu 

kolenního kloubu vliv i celá řada dalších, o kterých bychom prvoplánovaně 

neuvaţovali. Sem řadíme obezitu, hormonální vlivy, pouţívanou obuv apod. 



25 

 

Při obezitě jsou nejvíce zatěţovány tzv. nosné klouby – vedle kolen i kyčle  

a meziobratlové klouby na páteři. Zde dochází díky neadekvátní hmotnosti jedince 

k opotřebování (obroušení) kloubních plošek s následným vznikem artrózy, resp. 

gonartrózy.  

Stav vazivové tkáně jako takové také souvisí s rozdílnou hladinou hormonů. 

Hormonální vlivy se týkají především ţen, kdy pevnost a elasticita kolagenu závisí  

na poměru progesteron/estrogeny. Jelikoţ se tento poměr během menstruačního cyklu 

mění, je také pevnost a elasticita vazivové tkáně jiná neţ je tomu u muţů. Do značné 

míry v mládí a středním věku k tomuto přispívá i hormonální antikoncepce ovlivňující 

poměr hormonů. V pozdějším věku ţeny hraje významnou roli také menopauza. 

V neposlední řadě i niţší hladina androgenů u ţen přispívá k diskriminaci ţenského 

kolene, jelikoţ androgeny mají blahodárný vliv na pevnost a diferenciaci vaziva.  

Obuví, kterou nosíme, můţeme kolenní kloub chránit a omezit jeho zatěţování. 

Obuv by měla být pohodlná, s nízkým podpatkem a pruţná, aby pomáhala tlumit nárazy 

při chůzi po tvrdém povrchu. Nevhodné jsou vysoké podpatky, kdy dochází 

k nadměrnému ohýbání kolen, aby byla udrţena rovnováha.  
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3. Praktická část 

3.1 Fyzioterapeutické metody a postupy 

Zvýšená laxita vaziva u hypermobilních jedinců má za následek kloubní 

instabilitu a svalovou hypotonii.  

U pacientů s nestabilním kolenním kloubem jsou prokázány i poruchy 

koordinace a časování stabilizačních svalů, narušení vzorců aktivace, zpomalení 

reakčních časů a poruchy propriocepce. Oblast kolenního kloubu má navíc poměrně 

malou kortikální senzomotorickou reprezentaci. Koleno je tedy poměrně málo 

„uvědomováno“ a snadno se vytrácí z vědomého tělového a pohybového schématu 

(Mayer, 2004). 

Cílem fyzioterapie pak u těchto pacientů je stabilizovat nestabilní segment 

pomocí svalové funkce (Kolář, 2009). LTV by měla být zaměřena na zvýšení kloubní 

stability, svalového tonu a svalové síly, zlepšení propriocepce a koordinace (Lawrence, 

2005).  

Toho se dá dosáhnout za pomoci různých fyzioterapeutických metod a postupů. 

Těch existuje celá řada a některé metodiky nejsou v naší dostupné literatuře ani 

popsány. I z tohoto důvodu níţe uvádím ty postupy, se kterými se v praxi setkáváme 

poměrně často a které jsou v české odborné literatuře dohledatelné. 

 

Kromě léčebných metod je moţné vyuţít i v následné pohybové aktivitě 

neléčebné metody jako jsou např. různá cvičení – jóga, pilates, tai-chi, BOSU, 

plyometrický trénink aj.   

 

3.1.1 Freemanova metoda 

Tato metoda úzce souvisí s Metodou senzomotorické stimulace dle Jandy  

a Vávrové, která z Freemanova konceptu vychází. Freeman zdůraznil, ţe u velké části 

případů porušené funkce hlezenných kloubů hraje rozhodující roli funkční instabilita 

svalů, šlach a vazů kloubních.  Proto je třeba se zaměřit kromě posilovacích  

a uvolňovacích cviků na zlepšení propriocepce, aby se zlepšila koordinace svalové 

činnosti a byl odstraněn pocit nestability. V počátku jde o nácvik tzv. „malé nohy“, kde 

modelujeme podélnou a příčnou klenbu noţní. Cílem je její aktivní udrţení, neboť 

plochá noha pak nezasílá správné informace do CNS. Malé nohy dosáhneme aktivací 
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svalů, které se podílejí na klenbě noţní. V podstatě zkrátíme a zúţíme chodidlo v příčné 

a podélné ose. Dojde tak ke změněnému postavení prakticky všech kloubů ploché nohy, 

rozloţení tlaků v kloubech a změněnému napětí ve vazech a svalech, coţ vede  

ke zlepšení propriocepce a stability. Metoda vyuţívá dvou pomůcek: válcové a kulové 

úseče.  

 

3.1.2 Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Metodika sensomotorické stimulace představuje spojení motoriky (provedení 

samotného pohybu) a vnímání prostřednictvím smyslů přes nejrůznější receptory 

(dodává potřebné informace ke správnému a koordinovanému projevu). Jejím cílem je 

zlepšení koordinace a automatizace pohybových stereotypů dosaţením reflexní 

automatické aktivace ţádaných svalů bez výraznější vědomé kontroly. 

Vychází z dvou stupňů učení: 

1. stupeň je charakterizován snahou zvládnout nový pohyb, coţ zaměstnává 

mozkovou kůru a pohyb je proto únavný a neekonomický. 

2. stupeň pak představuje přesun řízení jiţ naučeného pohybu na niţší, 

podkorová centra a zautomatizování dané činnosti, která je tak méně únavná a rychlejší. 

Pomocí SMS urychlujeme zmíněný 2. stupeň motorického učení. Touto metodou 

lze však ovlivnit nejen automatizovaná svalová aktivita, ale také základní pohybové 

vzory člověka, jako je sed, stoj a chůze, tedy zaujetí a udrţení vzpřímeného drţení těla, 

rovnováhu a stabilitu při pohybu. SMS pomáhá rozbít špatné pohybové stereotypy 

(např. hrbení se atd.) a dosáhnout rychlé aktivace svalů potřebných pro správné udrţení 

těla nejen ve stoji ale i vsedě. 

Obsahem SMS je soustava balančních cvičení v různých posturálních polohách, 

nejprve na pevné podloţce a poté postupným zvyšováním nároků také na labilních 

plochách. Vyuţívána je řada pomůcek: kulové a válcové úseče, vzduchové podloţky 

(např. dynair, balanční míče, balanční sandály, točna, fitter - pomůcka původně pro 

trénink slalomářů, minitrampolína, posturomed, propriomed (Flusserová, 2008).  

3.1.3 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Základním neurofyziologickým mechanismem PNF je cílené ovlivňování 

motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulsů  
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ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Kromě toho jsou míšní 

motorické neurony současně ovlivňovány prostřednictvím eferentních impulsů 

z vyšších motorických center, které reagují na impulsy z exteroreceptorů. Techniky této 

metody podporují či urychlují odpovědi nervosvalového aparátu přes mechanismus 

stimulace proprioreceptorů.  

Základním kamenem jsou pohybové vzorce vedené v diagonálách, které byly 

převzaty z přirozených pohybů zdravého člověka. Obsahem metody jsou pak facilitační 

postupy a specifické posilovací a relaxační techniky (Kolář, 2009). 

 

3.1.4 Metoda R.Brunkow 

Terapeutický koncept metody R. Brunkowové je zaloţen na cílené aktivaci 

diagonálních svalových řetězců. Jedná se o systém vzpěrných cvičení, který umoţňuje 

zlepšení funkce oslabených svalových skupin, stabilizační trénink pro páteř a končetiny 

bez neţádoucího zatíţení kloubů a reedukaci správných pohybů. 

Princip této metody spočívá v závislosti motorické aktivity na postavení aker 

vzhledem k trupu a hlavě. Vyuţívá se k ovlivnění motoriky speciálních, facilitačních  

a inhibičních technik prostřednictvím telereceptroů, proprioreceptorů, exteroreceptorů  

a interoreceptorů. Důleţitou roli zde hraje vědomé motorické učení, uvědomění si 

spektra vnímání kvality, pozornost a koncentrace, pochopení optické a akustické 

nabídky a její přenesení na kinestetickou úroveň (Kolář, 2009). 

 

3.1.5 Exteroceptivní facilitace dle Hermachové 

Metoda zaloţená na principu koţního taktilního vnímání, které ovlivňuje 

pohybovou soustavu. Koţní vnímání souvisí s napětím kůţe, podkoţí a svalů a jeho 

změny se projevují změnou napětí těchto tkání. Je-li koţní vnímání zvýšené, bývá  

i napětí tkání včetně svalů zvýšené. Sníţené napětí  je pak příznakem sníţené citlivosti. 

Podstatné je, ţe taktilní vnímání je moţné ovlivnit. Můţeme naučit kůţi vnímat více, 

méně nebo kvalitněji. Metoda vyuţívá techniky hlazení, kdy dochází ke stimulaci 

svalového napětí. Většinou se hlazení provádí v podélné ose těla (Lewit, 2003).  
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3.1.6 Analytické cvičení – cvičení svalové síly 

Při analytickém cvičení nahlíţíme na konkrétní sval jako na samostatnou 

anatomickou jednotku a při cvičení se vychází pouze ze směru jeho kontrakce  

od začátku k úponu. Úskalím tohoto přístupu je, ţe se nedostatečně rozvíjí především 

mezisvalová koordinace. Zároveň jsou při takovémto nevhodném dlouhodobém 

posilování  přetěţovány segmenty kloubní (Kolář, 2009).  

 

3.1.7 Cvičení na velkém míči 

Tuto rehabilitační pomůcku vyuţili jiţ K. a B. Bobathovi při rehabilitaci dětí 

s dětskou mozkovou obrnou. Postupem doby vypracovalo cvičební systémy při pouţití 

míče mnoho autorů. Jedním z nejznámějších je od 60. let 20. stol. funkční pohybová 

gymnastika podle Susan Klein-Vogelbachové.  

Labilní plocha ve styku s cvičícím umoţňuje posun míče, tím vznikající labilitu 

a vyvolání automatických rovnováţných reakcí. Pruţnost míče tlumí případné nárazy, 

které by se mohly na cvičící osobu přenášet. Při cvičení dochází nezávisle na naší vůli 

ke korekcím hybného nastavení pohybových segmentů (Kolář, 2009). 

 

3.1.8 Cvičení s Thera-Bandem 

Thera-Band je dlouhý gumový pás, jehoţ barevné rozlišení určuje tuhost pásu. 

Cvičení s Thera-Bandem se řadí k aktivním terapeutickým postupům Brűgger konceptu.  

Thera-Band umoţňuje cvičení, při kterém střídavě dochází k excentrické  

a koncentrické kontrakci daných svalových skupin. Správné vyuţití Thera-Bandů 

zvyšuje svalovou sílu i koordinaci.  

 

3.1.9 Kinesiotaping 

Metoda kinesiotapingu byla vyvinuta na počátku 70. let japonským 

chiropraktikem dr. Kenzem Kasem. U nás se tato metoda začala pouţívat aţ 

v posledních letech. Představuje doplňkovou terapii jiných léčebných technik. Účelem 

nalepení kinesiotapu (K-tape) je efektivní působení při stimulaci a tlumení svalového 

napětí, koriguje tak funkci svalů a zvyšuje kloubní stabilitu (Doleţalová, 2011). 
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3.1.10 Aktivní terapie v závěsu 

Sling exercise therapy (S-E-T) je ucelený diagnostický a terapeutický systém 

vyvinutý v Norsku pro cvičení a aktivní léčbu muskuloskeletálních onemocnění. 

Vyuţívá se zde pomůcky Redcord (dříve Terapimaster), coţ je jednoduchý mechanický 

závěsný systém.  

Koncept pracuje s vlastní diagnostikou, kdy je cílem určit slabé místo tzv. weak 

link. Jedná se o deficit v biomechanickém řetězci (např. sníţená svalová síla, porucha 

stability atd.). Testuje se v uzavřených a otevřených kinetických řetězcích. Dále koncept 

pracuje s léčebným systémem, který se stává z prvků relaxace, nácviku zpevnění svalů, 

senzomotorických cvičení, vytrvalostních cvičení atd. (Pavlů, 2003).

 

3.2 Metodologie 

Pro tuto práci jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu, kdy jsem zpracovala 

kasuistiky dvou pacientek s nestabilitou kolenního kloubu. Pacientky byly vybrány 

náhodně v ambulanci rehabilitačního lékaře za pomoci mé vedoucí bakalářské práce  

Bc. Radky Polavkové. Záměrně byly vybírány ţeny, neboť problematika hypermobility 

je u tohoto pohlaví častější. Obě probandky byly předem seznámeny s účelem  

a průběhem výzkumu a podepsaly zároveň informovaný souhlas (zaloţen ve zdravotní 

dokumentaci). Terapie probíhaly na ambulantním pracovišti Kliniky rehabilitačního 

lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze po dobu 2 měsíců (duben – 

květen 2011), obě pacientky měly indikovanou fyzioterapii (iLTV na neurofyziologickém 

podkladě, korekce drţení těla, svalové dysbalance, aktivace HSSp, techniky měkkých tkání, 

mobilizace periferních kloubů) v počtu 7.    

V průběhu terapie jsem se zaměřila na zlepšení stability kolenního kloubu  

za pouţití prvků senzomotorické stimulace a samozřejmě i na zlepšení celkového stavu.

 

3.3 Kazuistiky 

3.3.1 Kazuistika č. 1  

Vyšetřovaná osoba:  ing. J. Ch., ţena                           Ročník narození: 1976  

Diagnóza:  gonalgie PDK (M 25.5) 

Anamnéza:  

RA: matka – varixy, asthma bronchiale; otec zdráv; sestra – hypofunkce štítné ţlázy   
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OA: běţné dětské nemoci, sledována pro asthma bronchiale 

Úrazy: fraktura nártní kosti (V. metatarzu) LDK ve 20 letech, řešeno konzervativně 

sádrovou fixací 

Operace: v dětství operace apendixu  

Abúsus: alkohol příleţitostně, nekuřák, káva občas 

Sport: posilovna, pilates, občas joga, plavání, kolo, lyţe, in-line brusle 

AA: 0 

FA: hormonální antikoncepce 

GA: menstruace od 13 let, někdy bolestivá 

PA: asistentka ve spol. RWE Transgas 

SA: svobodná, ţije sama 

NO: bolest kolenního kloubu PDK, střídavě obtíţe s Cp a Lp  

 

Předchozí rehabilitace: 0 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 0 

 

Indikace k RHB: bolest a občasná subjektivní nestabilita pravého kolenního kloubu 

 

Status present: Pacientka orientovaná, komunikuje, spolupracuje. Normostenická. 

Celkově chabé drţení těla. K rehabilitaci přichází jako ambulantní pacient. V poslední 

době se objevila bolest v přední části pravého kolenního kloubu, hlavně po větší zátěţi – 

sport (jízda na kole), dlouhodobém klečení nebo sezení s flektovanými koleny, 

subjektivně cítí při pohybu v koleni drásoty. Občas pocit nestability kolenního kloubu – 

jakoby podlomení. Střídavě udává problémy s Cp a Lp. Dochází do centra čínské 

medicícny na akupunkturu – vcelku s dobrým efektem na krční páteř. 

Výška: 165 cm. Váha: 58 kg. BMI: 21,3 

 

Vstupní kineziologický rozbor: 

Aspekce:  

ve stoji zezadu: 

valgozita kotníků (PDK více), podkolenní a gluteální rýhy ve stejné výši, intergluteální 

rýha v ose, páteř v ose, scapula alata naznačena vlevo, levé rameno výš  

ve stoji zepředu: 
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příčně plochá noha bilaterálně, PDK mírně vytočena do zevní rotace, vpravo jizva  

po APPE, levé rameno výš, špatný stereotyp dýchání – horní hrudní dýchání, povrchní, 

reakce  

ve Velého testu slabší vpravo 

ve stoji zboku: 

chabé drţení těla (přetíţení vazivového aparátu), mírná anteverze pánve, zvětšená 

rekurvace kolen, prohloubená bederní lordóza – při autokorekci drţení těla bez 

výrazného fyziologické zakřivení, plochá záda, zvýšené napětí svalů na přední straně 

krku, paravertebrálních svalů v oblasti Lp, předsunuté drţení hlavy, prominence C/Th 

přechodu, protrakce ramen 

chůze a stoj 

chůze bez nápadností, vázne odvíjení planty od podloţky, chůzi po patách a špičkách 

zvládne, stabilita stoje na 1DK horší vpravo, stoj na špičkách a na patách zvládne, 

Trendelenburg negativní bilaterálně 

 

Vyšetření pánve: 

pánev symetrická bez laterálního posunu a rotace (cristy, SIPS a SIAS ve stejné výši), 

SI skloubení bez blokády, pruţí všemi směry 

 

Palpace: 

přetíţení Th/L přechodu, zvýšené napětí mm. scaleni, zvýšené napětí horní části trapézu 

oboustranně - vlevo více, zvýšené napětí m. levator scapulae vlevo, hypotonie 

mezilopatkových svalů, m. subscapularis a m. serratus anterior vlevo s četnými TrP, 

zvýšené napětí paravertebrálních svalů v oblasti Lp, hypotonie m. gluteus maximus 

bilaterálně,  

jizva po APPE zhojená, klidná, palpačně srůsty v měkkých tkáních pod jizvou 

blokády na DKK: 

patella volně pohyblivá všemi směry bilaterálně, vpravo femoropatelární drásoty, 

blokáda Lisfrankova kloubu vpravo, blokáda hlavičky V. metatarzu vlevo 

 

Aktivní hybnost a kloubní rozsahy (aktivně): 

aktivní hybnost bez omezení 
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 LDK PDK 

kyčelní kloub 

S 20-0-130 S 20-0-130 

F 50-0-30 F 50-0-30 

T 55-0-15 T 55-0-15 

R 50-0-50 R 50-0-40 

kolenní kloub S 15-0-145 S 15-0-145 

hlezenní kloub 
S 20-0-60 S 20-0-65 

R 35-0-35 R 35-0-35 

 

Vyšetření pohyblivosti páteře: 

vyšetření záklonu: při extenzi páteře zalomení v oblasti C/Th přechodu a Th/L přechodu 

vyšetření předklonu: v oblasti Lp se páteř plynule nerozvíjí – jde v bloku (zkrácené 

paravertebrální svaly v oblasti Lp) 

vyšetření lateroflexe  – zalomení v Th/L přechodu 

plynulost křivky narušena v přechodových úsecích do lateroflexe, extenze i flexe páteře 

Schober  + 3 cm 

Stibor + 9 cm 

Thomayer – 8 cm 

Čepojova vzdálenost  + 2,5 cm 

Ottova inklinační - 2 cm  

Ottova reklinační + 1 cm 

 

Vyšetření hypermobility (dle Jandy):  

všechny zkoušky pozitivní 

 

Vyšetření stability kolenního kloubu: 

Testy na vyšetření stability se uţívají hlavně při úrazech kolenního kloubu a vyţadují 

zkušenost. Vzhledem k tomu, ţe pacientka ţádné poranění neprodělala, tyto testy jsem 

neprováděla a stabilitu jsem hodnotila hlavně při stoji na 1DK.
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Svalová síla: 

vyšetřena orientačně, extensory a flexory kyčelního kloubu st. 5 bilaterálně, extensory  

a flexory kolenního kloubu st. 5 bilaterálně, extensory a flexory hlezenního kloubu st. 5 

bilaterálně 

  

Zkrácené svaly: 

Svalové zkrácení vyšetřeno dle Jandy, palpačně bolestivý pravý m. piriformis + zvýšené 

napětí, zkrácené paravertebrální svaly, zkrácený m. trapezius horní část více vlevo, 

zkrácený levator scapulae vlevo, zkrácené krátké extensory šíje. Ostatní svaly bez 

zkrácení. 

 

Závěr vyšetření: 

gonalgie PDK, konstituční hypermobilita, instabilita kolenního kloubu, svalové 

dysbalance, přetíţení vazivového aparátu 

 

Krátkodobý plán: 

techniky MT na uvolnění měkkých tkání, úprava svalové dysbalance (protaţení 

zkrácených svalů, aktivace oslabených, kinesiotape na dolní fixátory lopatky), MT jizvy 

- instruktáţ, aktivace HSSp dle Čápové - vleţe na zádech usilovný výdech přes hlásku Š 

s kaudálním posunem ţeber, korekce drţení těla před zrcadlem, mobilizace periferních 

kloubů, stabilizace lopatek, korekce špatného stereotyp dýchání, prvky SMS, instruktáţ 

na doma 

 

Průběh terapie: 

Pacientka absolvovala 7x fyzioterapii, vţdy jednou týdně v průběhu měsíce dubna  

a května 2011. Při první návštěvě jsem provedla vstupní kineziologický rozbor  

a na základě zjištěných skutečností navrhla terapii.  

1. návštěva 

vstupní kineziologický rozbor, MT na jizvu ve formě instruktáţe, protaţení 

lumbosakrální fascie směrem kaudálním a kraniálním, MT na fascie krku, PIR -  

mm. scaleni, m. trapezius, levator scapulae vlevo, m. piriformis vpravo, mobilizace 

Lisfrankova kloubu na PDK a V. metatarzu vlevo, protaţení paravertebrálních svalů  

v oblasti Lp dle Mojţíšové, nácvik bráničního dýchání, korekce drţení těla před 
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zrcadlem, facilitace plosky nohy (měkké techniky, jeţek), nácvik malé nohy vsedě – 

pasivně, aktivně s dopomocí, aktivně, korekce sedu dle Brüggera 

autoterapie na doma: PIR mm. scaleni, m. trapezius, m. levator scapulae, m. piriformis, 

instruktáţ nácviku malé nohy, brániční dýchání 

2. návštěva 

viz 1. návštěva + aktivace HSSp dle Čápové - vleţe na zádech usilovný výdech přes 

hlásku Š s kaudálním posunem ţeber, posilování mezilopatkových svalů  

s Thera-Bandem vsedě, posilování hýţďových svalů vleţe na zádech dle Mojţíšové, 

centrace pletence ramenního a stabilizace lopatek dle Čápové vleţe na břiše, nácvik 

korigovaného stoje + malá noha, stabilita stoje (postrky) 

autoterapie na doma: nácvik malé nohy, korigovaný stoj a sed, aktivace HSSp jako  

při terapii, posilování hýţďových a mezilopatkových svalů 

3. návštěva 

viz 2. návštěva + korigovaný stoj s důrazem na stabilizaci lopatek, stoj na 1DK – 

stabilita (postrky), přední a zadní půlkrok 

autoterapie na doma: aktivace HSSp, stabilizace lopatek jako při terapii, malá noha, stoj 

na 1 DK s otáčením trupu a pohyby HKK 

4. návštěva 

viz. 2. návštěva, aktivace HSSp dle Čápové s uţitím gymballu vleţe na zádech  

s důrazem na stabilizaci lopatek, stabilizace lopatek s gymballem, korekce předního  

a zadního půlkroku, výpad, uţití Airex podloţky – stoj, stoj na 1DK (postrky, podřepy, 

pohyby HKK a trupu) 

5. návštěva 

viz 4. návštěva + kontrola aktivace HSSp, uţití plochy dynair (stoj, stoj na 1DK, 

stabilita, přenášení váhy) 

6. návštěva 

příprava plosky, korekce malé nohy, válcová úseč  - zadní a přední půlkrok, stoj, 

stabilita – postrky,  pohyby trupu a HKK, přenášení váhy 

7. návštěva 

kontrolní kineziologický rozbor, aktivace HSSp dle Čápové s gymballem – odlehčení 

DKK + zapojení HKK pro stabilizaci lopatek, facilitační kinesiotape na dolní fixátory 

lopatek, příprava plosky, chůze po nestabilních plochách s malou nohou,  

autoterapie na doma: aktivace HSSp jako na terapii, stabilizace lopatek, cvičení  

na podloţce dynair 



36 

 

Kontrolní kineziologický rozbor: 

subjektivně: 

ústup bolestí, při stoji na 1DK pocit větší jistoty, podlamování kolene neguje 

objektivně: 

zlepšení aktivace HSSp, zlepšen stereotyp dýchání a celkového drţení těla, nutná stálá 

autokorekce, přetrvává scapula alata vlevo,  stoj na 1DK zvládá, přetrvává zvyšené 

napětí m. trapezius vlevo, napětí m. levator scapulae - upraveno 

 

Dlouhodobá plán:  

Pokračovat ve cvičení dle instruktáţe při terapiích. Poučena o potřebě dále zpevňovat 

HSSp a vědomě korigovat drţení těla. Doporučena vhodná pohypová aktivita (pilates, 

cvičení na trampolíně, plavání, jízda na kole), nošení ortopedických vloţek do bot  

na podporu noţní klenby.  

 

3.3.1.1 Zhodnocení terapie 

Pacientka zvládala terapii dobře. Vzhledem k tomu, ţe osobně vlastní některé pomůcky 

(jeţek, dynair, airex podloţka, gymball, overball), cvičila aktivně i doma  

a cviky jsme nemusely nijak modifikovat. Instrukcím rozuměla a díky cvičení pilates 

věděla dobře, co po ní chci, hlavně co se týkalo aktivace HSSp. Jediným problémem byl 

nácvik malé nohy, při prvních dvou návštěvách aktivně vůbec nešla pacientce nastavit. 

Pacientka souhlasila s uveřejněním 2 fotografií z průběhu terapie (Příloha č. 1, 2). 

 

3.3.2 Kazuistika č. 2  

Vyšetřovaná osoba: T. N., ţena                           Ročník narození: 1990  

Diagnóza:  distenze mediálního postranního vazu (S 83.4) 

Anamnéza:  

RA: matka a otec zdrávi; sourozenci – 2, zdrávi, babička z matčiny strany Ca prsu, 

dědeček Ca prostaty   

OA: běţné dětské nemoci, v dětství opakovaná laryngitida a záněty středního ucha 

Úrazy:  fraktura  sin. klavikuly ve 12 letech, fraktura malíčku na LDK ve 14 letech 

Operace: laserová operace očí v r. 2010 

Abúsus: alkohol - 0, nekuřák, káva - 0 

Sport: atletika závodně do 17 let, rekreačně volejbal, plavání, kolo, lyţe 
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AA:  0 

FA:  od 12/2010 uţívá farmaka na trombocytopenii – náhodný záchyt 

GA: menstruace od 14 let, pravidelná, nebolestivá 

PA:  studentka vysoké školy (II. ročník 1. lékařské fakulty) 

SA:  svobodná, přes týden ţije na koleji, jinak u rodičů v bytě 

NO:  distenze mediálního postranního vazu LDK, při volejbale špatně doskočila  

 

Předchozí rehabilitace: 0 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 0 

 

Indikace k RHB: bolesti a nestabilita kolenních kloubů, distenze mediálního 

postranního vazu LDK  

 

Status present: Pacientka orientovaná, komunikuje, spolupracuje. Normostenická.  

K rehabilitaci přichází jako ambulantní pacient. Celkově vadné drţení těla. V březnu 

2011 došlo u pacientky k distenzi mediálního postranního vazu na LDK, při volejbale 

špatně doskočila. Udává občasnou bolest na vnitřní straně kolenního kloubu  

a subjektivní pocit nestability i při běţné chůzi.  

Výška: 176 cm. Váha: 62 kg. BMI: 20,02 

 

Vstupní kineziologický rozbor: 

Aspekce:  

ve stoji zezadu: 

valgozita kotníků (LDK více), levá Achillova šlacha silnější, pravá gluteální rýha výše, 

intergluteální rýha v ose, páteř v ose, pravá teile hlubší, scapula alata bilaterálně, levé 

rameno výš  

ve stoji zepředu: 

levé rameno výš, reakce ve Velého testu slabší (více vlevo), špatný stereotyp dýchání – 

horní hrudní 

ve stoji zboku: 

mírná anteverze pánve, hyperextenze kolen, mírně prohloubená bederní lordóza, plochá 

záda, lehce předsunuté drţení hlavy 

chůze a stoj 
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chůze bez nápadností, chůzi po patách a špičkách zvládne, stabilita stoje na 1DK horší 

vlevo, stoj na špičkách a na patách zvládne, Trendelenburg negativní bilaterálně 

 

Vyšetření pánve: 

pánev symetrická bez laterálního posunu a rotace (cristy, SIPS a SIAS ve stejné výši),  

SI skloubení bez blokád, pruţí všemi směry 

 

Palpace: 

hypotonie mezilopatkových svalů, zvýšené napětí paravertebrálních svalů v oblasti Lp, 

hypertonus m. quadratus lumborum vpravo, bránice s několika TrP oboustranně,  

m. soleus LDK s TrP 

blokády na DKK: 

patella volně pohyblivá všemi směry bilaterálně, jinak bez blokád 

 

Aktivní hybnost a kloubní rozsahy (aktivně): 

aktivní hybnost bez omezení 

  LDK PDK 

kyčelní kloub 

S 25-0-135                       S 25-0-130 

F  50-0-30 F 50-0-30 

T  50-0-15 T  50-0-15 

R  50-0-50 R 55-0-50 

kolenní kloub S  10-0-140 S  10-0-145 

hlezenní kloub 
S  20-0-45 S  25-0-60 

R  30-0-30 R 30-0-30 

 

Vyšetření pohyblivosti páteře: 

vyšetření záklonu: zalomení v oblasti Th/L přechodu 

vyšetření předklonu: v oblasti Lp se páteř plynule nerozvíjí – jde v bloku (zkrácené 

paravertebrální svaly v oblasti Lp) 

vyšetření lateroflexe: omezená vlevo 

Schober  + 4 cm 

Stibor + 8 cm 

Thomayer -  poloţí celé dlaně na podloţku 
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Čepojova vzdálenost  + 2,5 cm 

Ottova inklinační + 3 cm  

Ottova reklinační - 2 cm 

 

Vyšetření hypermobility (dle Jandy):  

všechny zkoušky pozitivní 

 

Vyšetření stability kolenního kloubu: 

Pacientce byla indikována fyzioterapie na základě distenze mediálního vazu. Provedla 

jsem tedy abdukční test, kdy pacientka udávala pouze mírnou bolest. Dále jsem stabilitu 

hodnotila hlavně při stoji na 1DK. 

 

Svalová síla: 

vyšetřena orientačně, extensory a flexory kyčelního kloubu st. 5 bilaterálně, extensory  

a flexory kolenního kloubu st. 5 bilaterálně, extensory a flexory hlezenního kloubu st. 5 

bilaterálně 

 

Zkrácené svaly: 

Svalové zkrácení vyšetřeno dle Jandy. Zkrácené paravertebrální svaly v oblasti Lp, 

palpačně bolestivý m. piriformis bilaterálně. Ostatní svaly bez zkrácení. 

 

Závěr vyšetření: 

distenze mediálního postranního vazu LDK, konstituční hypermobilita, instabilita 

levého kolenního kloubu, svalové dysbalance, přetíţení vazivového aparátu 

 

Krátkodobý plán: 

úprava svalové dysbalance (protaţení zkrácených svalů, aktivace oslabených svalů), 

techniky MT na uvolnění měkkých tkání, stabilizace lopatek, aktivace HSSp dle Čápové 

– vleţe na zádech usilovný výdech přes hlásku Š s kaudálním posunem ţeber, korekce 

drţení těla před zrcadlem, korekce špatného stereotypu dýchání,  prvky SMS, instruktáţ 

na doma 
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Průběh terapie: 

Pacientka absolvovala 7x fyzioterapii, vţdy jednou týdně v průběhu měsíce dubna  

a května 2011. Při první návštěvě jsem provedla vstupní kineziologický rozbor  

a na základě zjištěných skutečností navrhla terapii.  

1. návštěva 

vstupní kineziologický rozbor, protaţení lumbosakrální fascie směrem kaudálním  

a kraniálním, ošetření bránice dle Lewita, PIR m. quadratus lumborum, m. piriformis, 

m. soleus, korekce stereotypu dýchání, MO drobných kloubů nohy, nácvik bráničního 

dýchání,  facilitace plosky nohy (jeţek, měkké techniky), nácvik malé nohy vsedě – 

pasivně, aktivně s dopomocí, aktivně, korekce sedu dle Brüggera 

autoterapie na doma: PIR m. quadratus lumborum a m. piriformis, brániční dychání, 

instruktáţ nácviku malé nohy  

2. návštěva 

brániční dýchání, centrace pletence ramenního dle Čápové vleţe na břiše, posílení 

mezilopatkového svalstva pomocí Thera-Bandu, PIR m. quadratus lumborum, příprava 

plosky, nácvik malé nohy, korekce drţení těla před zrcadlem, korigovaný stoj + malá 

noha, stabilita stoje (postrky, pohyby trupu a HKK) 

autoterapie na doma: brániční dýchání (pro lepší uvědomění uţití pásku od ţupanu), 

posilování mezilopatkového svalstva vleţe, nácvik malé nohy, korigovaného stoje 

3. návštěva 

viz 2. návštěva + aktivace HSSp dle Čápové – vleţe na zádech usilovný výdech přes 

hlásku Š s kaudálním posunem ţeber, korigovaný stoj s důrazem na fixaci lopatek, stoj 

na 1DK – stabilita (postrky, pohyby HKK, hlavou), přední a zadní půlkrok 

autoterapie na doma: aktivace HSSp jako při terapii 

4. návštěva 

viz 2. návštěva + stabilizace lopatek za uţití gymballu, nácvik výpadu, uţití Airex 

podloţky – stoj, stoj na 1DK (postrky, podřepy, pohyby HKK a trupu) 

autoterapie na doma: instruktáţ aplikace kinesiotapu, aktivace HSSp, stabilizace lopatek 

s gymballem 

5. návštěva 

kontrola aktivace HSSp dle Čápové – jak zvládá pacientka sama, aktivace HSSp dle 

Čápové s uţitím gymballu, příprava plosky, uţití Airex podloţky + dynair (výskoky, 

seskoky) 

autoterapie na doma: modifikace labilní plochy za uţití polštářů, cvičení jako na terapii 
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6. návštěva 

aktivace HSSp + cvičení kolenního kloubu vleţe na zádech na podloţce s uţitím 

gymballu v opoře o stěnu, příprava plosky, cvičení na válcové úseči (přenášení váhy, 

stoj, stabilita, výskoky) 

7. návštěva 

kontrolní kineziologický rozbor, aktivace HSSp dle Čápové vleţe na zádech  

s gymballem, kontrola aplikace kinesiotapu, příprava plosky, chůze po nestabilních 

plochách 

 

Kontrolní kineziologický rozbor: 

subjektivně: 

ústup bolesti v oblasti kolenního kloubu, postupně větší pocit jistoty při sportu 

objektivně: 

lepší aktivace HSSp, lateroflexe trupu oboustranně stejná (bez omezení vlevo),  stoj  

na 1 DK zvládá (patrné zlepšení oproti vstupnímu vyšetření, hlavně LDK), na sport 

uţívá kinesiotape (po instruktáţi aplikuje samostatně) 

 

Dlouhodobý plán: 

Pokračovat ve cvičení dle instruktáţe při terapiích. Poučena o potřebě dále zpevňovat 

HSSp a vědomě korigovat drţení těla. Doporučena vhodná pohybová aktivita (pilates, 

cvičení na trampolíně, plavání, jízda na kole), při sportování aplikovat dle potřeby 

kinesiotape nebo ortézu. 

 

3.3.2.1 Zhodnocení terapie 

Pacientka zvládala terapii dobře.  Těţší pro ni byl nácvik bráničního dýchání, kdy 

nebyla zpočátku schopna nadechovat se laterálně a dorsálně do spodní části hrudníku, 

proto byla na doma doporučena autoterapie za uţití pásku od ţupanu, aby si lépe 

uvědomila, kam nadechovat. Rovněţ jsme modifikovaly labilní plochy – pro cvičení na 

doma uţití polštářů. Instrukcím rozuměla. Sama cítila zlepšení stability kolen.

Pacientka nesouhlasila s uveřejněním fotograií z průběhu terapie.
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4. Diskuse 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na instabilitu kolenního kloubu  

u hypermobilních osob a její ovlivnění za pouţití prvků senzomotorické stimulace.  

 

U hypermobilních jedinců je stabilizace prostřednictvím vazů insuficientní, 

a proto má hlavní význam pro stabilizaci kloubů svalstvo.  

Janda (2001) uvádí, ţe jedinou moţností je systematická pohybová výchova 

s posilováním svalstva, i kdyţ svalový volum nikdy nedosáhne stupně, který by 

odpovídal vynaloţenému úsilí.   

Bezpochyby je svalová síla důleţitá, nemyslím si však, ţe nejdůleţitější. Široká 

veřejnost si pod termínem posilování představí analytické cvičení v posilovně  

na strojích či s jinými pomůckami, které zvyšují odpor při cvičení. Úskalím takového 

cvičení je, ţe se při něm nedostatečně rozvíjí především mezisvalová koordinace. 

Během posilování určitého svalu se nezapojuje pouze daný sval, ale i svaly, které 

zajišťují jeho úponovou stabilizaci, a svaly, jeţ přednastavují a zabezpečují atitudu celé 

hybné soustavy. Špatné zapojení těchto svalů má za následek nerovnoměrné posílení 

svalu a přetěţování kloubního segmentu (Kolář, 2009).   

 

U pacientů s nestabilním kolenním kloubem jsou prokázány poruchy koordinace 

a časování stabilizačních svalů, narušení vzorců aktivace, zpomalení reakčních časů  

a poruchy propriocepce (Mayer, 2004). Chybný nábor svalů při stabilizaci si jedinec 

zafixuje do všech vykonávaných pohybů a důsledkem je stereotypní přetěţování (Kolář, 

2009). Sachse rovněţ zdůraznil, ţe hypermobilita často souvisí s pohybovou 

inkoordinací a neschopností utvářet kvalitní stereotypy (Lewit, 2003). 

Proto bychom měli v rámci fyzioterapie na základě všech těchto skutečností, dle 

mého názoru, zařadit cvičení zaměřené na koordinaci a správné časování svalů,  

aby došlo ke vzájemné souhře jednotlivých svalů. Základem je aktivace HSSp a dále 

senzomotorický, proprioceptivní trénink, který se mi jeví jako nejvhodnější, zejm. 

cvičení na labilních plochách. 

 

Podle výsledků studie hodnotící efekt Metodiky senzomotorické stimulace dle 

Jandy a Vávrové došlo u pacientů, kteří měli do programu terapie integrovány prvky 
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SMS, ke zlepšení funkčního stavu kolenního kloubu neţ u pacientů, kteří podstoupili 

standardní fyzioterapeutický program (Pavlů, 2001). Studie byla sice prováděna  

u pacientů po operaci předního zkříţeného vazu, ale tyto výsledky lze zobecnit i pro 

problematiku instability kolenního kloubu u hypermobilních osob.  

Došlo ke zlepšení svalové síly, aferentní signalizace zejm. polohocitu a funkci 

chodidla. Proprioceptivní aference slouţí k průběţnému udrţování a stabilizaci výchozí 

polohy, přispívá k motorickému programování neuromuskulární kontroly poţadované 

zejména pro přesné, koordinované provedení pohybu a významným způsobem se podílí 

na vzniku reflexní svalové činnosti (Pavlů, 2001).  

 

Výsledky mého výzkumu nejsou sice nijak objektivizovány, nezbývá tedy neţ se 

spolehnout na subjektivní pocit samotných pacientů a můj pohled, coţ je pak v samotné 

praxi nejdůleţitější. U obou mých pacientek došlo k subjektivnímu zlepšení pocitu 

stability, tedy zlepšení proprioceptivního vnímání zejm. v oblasti kolenního kloubu.  

Při hodnocení stability stoje na 1DK po provedené terapii v porovnání se stabilitou při 

vstupním vyšetření došlo rovněţ ke zlepšení. Určitě by bylo dobré v terapii nadále 

pokračovat, aby svalová koordinace byla optimální a nedocházelo k dalším jiným 

funkčním poruchám. 

 

Pohybový reţim jedinců s hypermobilitou by měl být upraven. Švihové cviky, 

pohybové aktivity jako balet, moderní gymnastika, některé formy aerobiku, bojových 

sportů a obecně všechna cvičení, která podporují zvětšení kloubního rozsahu, by měla 

být vyloučena nebo aspoň omezena na minimum a adekvátně modifikována (Stackeová, 

2009).  

Dle Jandy (2001) mezi kontraindikace při hypermobilitě patří i protahovací 

cviky a jejich aplikace by v případě potřeby měla být určena specialistou. Zkušenosti 

však dokládají, ţe i u hypermobilních jedinců dochází ke zkracování svalů, a proto by 

neměly být protahovací cviky zcela vyloučeny, ale různě přizpůsobeny (Stackeová, 

2009).  

S touto skutečností jsem se setkala i já a proto jsem zařadila postizometrickou 

relaxaci, a to jako i autoterapii na doma. Postizometrická relaxace je terapeutická 

metoda, která vyuţívá efektu ochranného útlumu. Sval, který chceme protahovat, 

nejprve izometricky zatíţíme (působíme silou proti pevnému odporu cca 7s). Reakcí  

na tuto zátěţ je ochranný útlum a sval ochabne. Následuje relaxační pauza (cca 3s),  
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po které sval zvolna protahuje (zvolna, aby se nevyvolal napínací reflex cca 15s). Sval 

je odtlumen a jeho protaţení je důslednější neţ u klasického protahování. 

Mohu tedy konstatovat, ţe je důleţité, jaký přístup při protahování zvolíme. 

Lepší neţ klasický strečink, kde dochází k zvětšení kloubního rozsahu, se nabízí např. 

protaţení na základě reciproční inhibice nebo uvedená PIR. 

 

Terapie u obou pacientek nebyla samozřejmě zaměřena pouze na problematiku 

kolenního kloubu, ale rovněţ na celkový stav pohybového aparátu. Kromě uţití 

Metodiky senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové na ovlivnění stability 

kolenního kloubu a postizometrické relaxace pro zkrácené svaly jsem zařadila i cviky  

k aktivaci HSSp dle Čápové, posilovací cviky na oslabené svaly. Vyuţila jsem 

kinesiotapu a jeho facilitačních vlastností. Věnovala jsem se korekci špatného 

stereotypu dýchání a drţení těla. Samotné cvičení na labilních plochách pak ovlivňovalo 

nejen stabilitu kolene, ale i celkové zapojení HSSp.  

U obou pacientek došlo ke zlepšení aktivace HSSp a jak jsem jiţ uvedla,  

i ke zlepšení subjektivního pocitu stability kolenního kloubu. Při jednotlivých terapiích 

spolupracovaly a bylo patrné, ţe aktivně cvičí i doma. Na závěr byly obě poučeny  

o potřebě dále zpevňovat HSSp a vědomě korigovat drţení těla.   
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5. Závěr 
 

Hypermobilita není stav přechodný, proto se s ní musí dlouhodobě pracovat  

a neustále ji kompenzovat (Stackeová, 2009).  

 

V naší literatuře není problematika konstituční hypermobility či hypermobilního 

syndromu, a s tím spojená instabilita kloubního systému, příliš rozpracovaná. Myslím 

si, ţe i celková informovanost veřejnosti o moţnostech kompenzace hypermobility, je 

nízká. Toto dokládá i tvrzení D. Stackeové z katedry FTVS UK Praha uveřejněné 

v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, z roku 2009. 

Pokud má dojít alespoň k částečnému zlepšení nebo kompenzaci hypermobility 

a současně i instability, je nutné, aby pacient v začátku cvičil pod dohledem zkušeného 

fyzioterapeuta nejen proto, aby si metody a cviky správně osvojil, ale i z důvodu 

celkové provázanosti hlubokého stabilizačního systému, který je potřeba chápat jako 

součást celého pohybového aparátu. Při aplikaci terapeuticky účinných postupů je nutno 

zohlednit také individuální přístup k pacientovi, dále je potřeba zohlednit  

reakce pacienta na terapii a schopnost terapeuta tyto reakce předvídat.
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7. Zkratky 
 

a./aa 

ant. 

APPE 

BMI 

Ca 

Cp 

C/Th 

DK/DKK 

DMO 

HKK 

HSSp 

iLTV 

KH 

LCA 

LCL 

LCM 

LCP 

LDK 

lig./ligg. 

Lp 

m./mm. 

MO 

MT 

n. 

PDK 

PIR 

PNF 

post. 

SIAS 

SIPS 

SMS 

Th/L 

arteria/arteriae 

anterior 

appendektomie 

body mass index 

carcinoma 

cervikální (krční) páteř 

cervikothorakální 

dolní končetina/dolní končetiny 

dětská mozková obrna 

horní končetiny 

hluboký stabilizační systém páteře 

individuální léčebná tělesná výchova 

konstituční hypermobilita 

ligamentum cruciatum anterius 

ligamentum collaterale laterale 

ligamentum collaterale mediale 

ligamentum collaterale posterius 

levá dolní končetina 

ligamentum/ligamenta 

lumbální (bederní) páteř 

musculus/musculi 

mobilizace 

měkké techniky 

nervus 

pravá dolní končetina 

postizometrická relaxace 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

posterior 

spina iliaca anterior superior 

spina iliaca posterior superior 

senzomotorická stimulace 

thorakobrachiální 
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Příloha č. 1 – chabé drţení těla při vstupním vyšetření 
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Příloha č. 2 – nácvik korigovaného stoje s důrazem na stabilizaci lopatek

 

 

 

 


