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ÚVOD

V mé bakalářské práci se věnuji fyzioterapii při poranění předního zkříženého vazu 

kolenního kloubu. V první obecné části popisuji anatomii, biomechaniku, příčiny poranění 

a principy léčby z pohledu rehabilitace a fyzikální terapie. Ve druhé části přibližuji terapii 

ve dvou  kazuistikách. Jsou to mladí lidé, sportovci, což samo o sobě popisuje nejčastější 

skupinu pacientů s tímto typem poranění. Časná léčba a brzké zapojení do běžné činnos-

ti a sportovních aktivit vede k nedostatečnému a chybnému zapojení některých svalových 

skupin, jejichž inaktivita či chybná činnost vede k nestabilitě poraněného kolenního kloubu. 

Ačkoli by se mohlo na první pohled jevit, že stále narůstající agresivita a fyzický kontakt 

v některých druzích sportu, jako jsou fotbal, hokej, florbal, basketbal a ostatní kontaktní 

sporty, vedou k poraněním tohoto typu, je tomu trochu jinak. Většina poranění předního 

zkříženého vazu vzniká při nekontaktních sportech. Je tomu tak až u 78 % případů. Jako 

velmi pravděpodobné se jeví také zhoršení motorické kontroly u současné populace. Stále 

méně různorodého pohybu od mládí vede ke zhoršení obratnosti a pohybové šikovnosti. To 

spolu s potřebou mladých, ale i starších aktivních lidí, provozovat sport v jeho maximálních 

možnostech, vede k přeceňování svých schopností a dovedností. Proto se také setkáváme 

s daleko větším počtem úrazů než v minulosti. I z toho důvodu jsou stále větší požadavky 

na fyzioterapeuty, na jejich odbornou erudici, k čemuž doufám svou malou měrou přispěje 

i tato bakalářská práce

Cílem je popsat základní anatomické, biomechanické a kineziologické poměry v ko-

lenním kloubu. Nastínit možnosti chirurgické léčby, ať už konzervativní nebo operační. Dále 

popsat jednotlivé etapy rehabilitační léčby, její některé metodiky a postupy. A také na příkla-

du dvou pacientů vykreslit průběh rehabilitace u dvou odlišně léčených pacientů.
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1  ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU

1.1  Kosti kolenního kloubu

Articulatio genus, kloub kolenní je složený kloub, stýkají se v něm femur, tibie a pa-

tela (Čihák, 2001). Kolenní kloub je nejsložitější kloub lidského těla (Nýdrle, 1992). Tyto 

kosti mezi sebou vytvářejí femoropatelární a femorotibiální kloub (Elišková, 2006). Kloubní 

plochy, condyli femoris fungují jako kloubní hlavice, facies articularis superior kondylů ti-

bie, její dvě kloubní plochy, spolu s menisky fungují jako kloubní jamky. Facies articularis 

patellae a facies patellaris femoris jsou další styčné plochy kostí kolenního kloubu. Kontakt 

mezi kondyly femuru a tibii je téměř v horizontální rovině. Tibie a femur spolu svírají fy-

ziologický abdukční úhel v rozmezí 170°–175°. V praxi se používá tzv. Q-úhel, je to úhel, 

který svírá osa tahu m. quadriceps femoris a osa lig. patellae. Tento úhel nemá překročit 10° 

u mužů a 15° u žen (Čihák, 2001).

Condyli femoris jsou oblé v předozadním pohledu, laterální kondyl stojí sagitálně, 

mediální kondyl se k laterálnímu přibližuje v charakteristickém zakřivení (Čihák, 2001). 

Zakřivení kloubních ploch se směrem dozadu spirálovitě stupňuje a není u obou kondylů 

zcela stejné (Dylevský, 2009). 

Condyli tibiae mají facies articulares téměř ploché. Zakřivení kondylů femuru jsou 

větší a neodpovídají tvaru plošek tibie. Femur se v každé poloze stýká jen s malými okrsky 

tibie, většinu styčné plochy pro femur představují menisky (Čihák, 2001). Tento stav se na-

zývá inkongruencí styčných ploch (Dylevský, 2009).

1.2  Menisky

Menisky, meniscus lateralis et medialis, jsou z vazivové chrupavky. Liší se tvarem 

a velikostí, odpovídají kloubním plochám na tibii. Laterální meniscus je svým zadním obvo-

dem spojen s m. popliteus a je tedy ve své poloze a tvaru ovlivňován i tímto svalem. Medi-

ální meniscus je prostřednictvím kloubního pouzdra spojen se zadní částí vnitřního kolate-
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rálního vazu, proto je i méně pohyblivý. Je ovlivňován také pohyby m. semimembranosus, 

se kterým je prostřednictvím kloubního pouzdra spojen. Meniscus medialis je oválný, široce 

rozevřený, jeho přední užší cíp se upíná v area intercondylaris anterior před úponem liga-

mentum cruciatum anterius, zadní cíp se upíná v area intercondylaris posterior. Meniscus la-

teralis je menší, více uzavřený a skoro kruhový. Svými konci se upíná před a za tuberculum 

intercondylare laterale (Borovanský, 1992). Viz. obr. 1

Obrázek č. 1. Kolenní kloub (zdroj: Netter, 2005)
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1.3  Kloubní pouzdro kolenního kloubu

Kloubní pouzdro se na tibii a patele upíná při okrajích kloubních ploch. Pouzdro 

vynechává epikondyly femuru, kam jsou připojeny svaly a vazy. Recessus suprapatellaris 

je záhyb, kterým se pouzdro vyklenuje nad patelu. Nad ním je bursa suprapatellaris, která 

tento recessus zvětšuje (Čihák, 2001). Dutina kloubní je prostorná, komplikovaného tvaru. 

Synoviální membrána vytváří jakousi sagitální přepážku kloubu, jejíž přední část pokračuje 

jako plica synovialis patellaris. Pod hrotem pately se rozbíhá do stran ve vodorovné, dozadu 

členité synoviální řasy, plicae alares (Čihák, 2001).

1.4  Vazy kolenního kloubu

Vazivový aparát kolenního kloubu tvoří ligamenta kloubního pouzdra a nitrokloubní 

vazy. Jak ukazuje obrázek č. 2.

Ligamenta kloubního pouzdra se nacházejí vpředu a po stranách. Vpředu jsou to 

šlacha m. quadriceps femoris, ligamentum patellae a retinacula patellae. Po stranách pouz-

dra ligamentum collaterale tibiale et fibulare. Ta jdou od příslušného patellae epikondylu 

femuru na tibii a na hlavici fibuly. Vzadu jsou ligamentum popliteum obliquum et arcua-

tum (Čihák, 2001).

Nitrokloubních vazů je několik. Zvláštností kolenního kloubu jsou vazy zkřížené, 

nejmohutnější stabilizátory kolenního kloubu (Dylevsky, 2009). 

Ligamentum cruciatum anterius jde od vnitřní plochy lateralního kondylu femuru 

do area intercondylaris anterior tibiae. Ligamentum cruciatum posterius je rozepjato od ze-

vní plochy vnitřního kondylu femuru do area intercondylaris posterior tibiae a zadem kříží 

přední zkřížený vaz (Čihák, 2001). Oba zkřížené vazy jsou přibližně stejně dlouhé, ale zadní 

vaz je asi o třetinu silnější než vaz přední (Dylevský, 2009).

Ligamentum transversum genus propojuje vpředu napříč menisky. Je zabudováno 

v kloubním pouzdře. Ligamentum meniscofemorale posterius et anterius fixují zadní cíp 

laterálního menisku a jdou z něho k vnitřnímu kondylu femuru (Čihák, 2001).

Dříve byla ligamenta považována pouze za pasivní stabilizátory kolenního kloubu. 
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Dnes je naopak zřejmé, že ligamenta kromě své mechanické funkce představují i důležitý 

senzorický aparát (Pavlů & Novosádová, 2001).

Obrázek č. 2. Vazy kolenního kloubu (zdroj: Netter, 2005)
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1.5  Nervy kolenního kloubu

Nervy kolenního kloubu přicházejí z velkých nervových kmenů jdoucích podél klou-

bu. Z n. femoralis přichází n. saphenus a z něho r. infrapatellaris pro přední stranu kloubního 

pouzdra. Z n. tibialis přicházejí vlákna pro mediální dvě třetiny zadní strany pouzdra. Z n. fi-

bularis communis odstupují vlákna pro laterální třetinu zadní strany pouzdra. Na zadní stra-

nu kloubu dosahují i vlákna z n. obturatorius. Z nervových pletení pouzdra dosahují vlákna 

i do menisků a do zkřížených vazů (Čihák, 2001).

1.6  Svaly kolenního kloubu

Svaly kolenního kloubu jsou uloženy jednak na přední straně stehna: m. sartorius, 

m. quadriceps femoris. (obrázek č. 3). Jednak na jeho zadní straně: m. biceps femoris, m. se-

mitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis a m. popliteus. (obrázek č. 4). Ten již leží 

převážně na bérci, stejně jako m. gastrocnemius (Dylevsky, 2009).

M. sartorius

Je dlouhý štíhlý sval jdoucí od spina iliaca anterior superior šikmo spirálovitě po před-

ní straně stehna na pes anserinus. Inervace je z n. femoralis. Funkce je zevní rotace v kyčli, 

flexe v kyčelním a kolenním kloubu (Čihák, 2001).

M. quadriceps femoris

Zahrnuje dvoukloubový m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis 

a m. vastus intermedius.

M. rectus femoris je dvouhlavý sval jehož jedna hlava caput rectum začína na spi-

na iliaca anterior inferior, druhá hlava, caput reflexum, začíná nad acetabulem. M. vastus 

medialis začíná na distální části linea intertrochanterica a labium mediale lineae asperae. 

M. vastus lateralis začíná od proximální části linea intertrochanterica a labium laterale line-

ae asperae. M. vastus intermedius začíná od přední a laterální části těla femuru. Úpon svalu 

je pro všechny čtyři složky svalu stejný, spojují se nad patelou a upínají se na patelu, která 



13

je svou přední plochou do úponové šlachy zavzata. Ligamentum patellae tvoří vlastní úpon 

svalu na tuberositas tibiae. Inervace je z n. femoralis (rr. musculares). Funkce je extenze 

kolenního kloubu (Čihák, 2001).

M. biceps femoris

Začíná dvěma hlavami, caput longum, jež začíná na tuber ischiadicum, a caput breve, 

která začíná od labium laterale lineae asperae. Úpon svalu je na caput fibulae. Inervován je 

z n. ischiadicus a jeho funkcí je flexe kolenního kloubu a zevní rotace bérce při flektovaném 

kolenu (Čihák, 2001).

M. semitendinosus

Má uprostřed délky svalového bříška šikmo probíhající šlašitou vložku, dlouhá úpo-

nová šlacha jde na pes anserinus. Začátek svalu je na tuber ischiadicum. Inervován je z n. is-

chiadicus. Funkcí je flexe kolenního kloubu, vnitřní rotace bérce při ohnutém koleni a po-

mocná extenze a addukce kyčelního kloubu (Čihák, 2001).

M. semimembranosus

Má plochou začáteční šlachu téměř do poloviny své délky. Začíná od tuber ischiadi-

cum. Úpon svalu se rozděluje na tři pruhy, mediální jde dopředu po mediální ploše vnitřního 

kondylu tibie. Střední pruh se upíná na zadní stranu tibie. Laterální pruh se upíná do zadní 

strany pouzdra kolenního kloubu jako ligamentum popliteum obliquum. Inervace je z n. is-

chiadicus a funkce je stejná jako m. semitendinosus (Čihák, 2001).

M. gracilis

Je povrchový sval sestupující podél vnitřní strany stehna až na pes anserinus, kde se 

upíná. Sval začíná na os pubis při symfyse. Jeho funkcí je addukce v kyčelním kloubu, flexe 

kolena a rotace bérce dovnitř při flektovaném kolenním kloubu. Inervován je z n. obturato-

rius (Čihák, 2001).
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M. popliteus

Jde od zevního kondylu femuru na zadní stranu tibie, šikmo mediodistálně, zadem 

přes kloub kolenní. Je to flexor kolenního kloubu. Při flektovaném kolenním kloubu vnitřně 

rotuje bérec. Inervace je z n. tibialis. V místě, kde sval kříží laterální meniskus, bývá bursa 

musculi poplitei. Ta komunikuje s kloubní dutinou a tvoří recessus subpopliteus (Čihák, 

2001).

M. gastrocnemius

Je to povrchová část m. triceps surae. Má dvě hlavy, caput mediale et laterale. Za-

čátek svalu je na horním okraji příslušných kondylů femuru. Obě hlavy distálně přecházejí 

v mohutnou šlachu, tendo calcaneus (Achillis), upnutou na tuber calcanei. Třetí hluboká 

složka trojhlavého svalu je m. soleus. Funkce m. gastrocnemius je pomocná flexi kolena. 

Sval jako celek je plantární flexor nohy. Inervován je z n. tibialis (Čihák, 2001).

Obrázek č. 3. Svaly přední strany stehna             Obrázek č. 4. Svaly zadní strany stehna
(zdroj: http://health.allrefer.com/)
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2  BIOMECHANIKA A KINEZIOLOGIE 
KOLENNÍHO KLOUBU

2.1  Pohyb kolenního kloubu

Kolenní kloub plní dva protichůdné požadavky: umožňuje stabilitu při současné mo-

bilitě, proto je složitý a komplikovaný (Véle, 2006). Pohyby v kolenním kloubu můžeme 

rozdělit na flexi v rozsahu 130°–160°, extenzi, základní postavení kloubu, vnitřní rotaci 

v rozsahu 5°–7° a zevní rotaci v rozsahu 21° (Dylevský, 2009). Véle uvádí, že flexe v koleni 

je možná do 120° a pasivní flexe až do 140° podle stavu m. rectus fem. a objemu stehna a lýt-

ka. Extenze je opačný pohyb do nulového postavení. Za toto postavení se pohyb označuje 

jako hyperextenze (až do 10°, max. 15°). Rotace v kolenním kloubu (podél osy tibie) je mož-

ná zevní (15°–30°) a vnitřní (max. do 10°) (Véle, 2006). Aktivní flexe je možná do 140° při 

současné flexi kyčle a pouze 120° pokud je kyčelní kloub v extenzi. Pasivní flexe je možná 

do 160° a dovolí patě dotknout se hyždí. Za fyziologické situace je omezena pouze objemem 

svalů stehna a lýtka, za patologické situace také zkrácením extenzorů kolene nebo kloubních 

vazů (Kapandji, 1987). Rozsah rotací se mírně zvyšuje s rostoucí flexí. Největších rotačních 

hodnot je dosaženo při flexích mezi 45°–90° stupni. Velký vliv na rozsah rotace má zatížení 

kloubů. Tlak může rotace výrazně omezit (Dylevsky, 2009). Pokud jde o pouzdrový vzorec, 

bývá flexe dříve a více postižena než extenze, i když se omezená extenze klinicky projevuje 

citlivěji. Nejdůležitější bolestivé body jsou na ligamentum collaterale mediale, v kolenní 

jamce a při horním okraji pately (Lewit, 1996).

2.2  Kloubní zámek

Odemknutí kolena je vyvoláno malou rotací (při volné noze se tibie otáčí dovnitř, 

při fixované noze se femur stáčí zevně v otevřeném nebo uzavřeném řetězci), při které se 

uvolňuji postranní vazy a lig. cruciatum anterius. Odemknutí kolena je podmínkou flexe ko-

lenního kloubu. Flexe kolenního kloubu probíhá v několika fázích. Prvních 5° je provázeno 



16

tzv. počáteční rotací. Zevní kondyl femuru se skutečně otáčí, vnitřní se posouvá. V této fázi 

pohybu se kolenní kloub odemkne. Následuje valivý pohyb femuru po tibii a obou menis-

cích. V závěrečné fázi flexe se stále zmenšuje kontakt femuru s tibií a menisky se posunují 

po tibii dozadu, jde o tzv. klouzavý pohyb. Flexe kolenního kloubu se tedy dokončuje v me-

niskotibiálním spojení, přičemž posun zevního menisku po tibii je mnohem větší než posun 

vnitřního menisku. Asi o polovinu. Flexi kolenního kloubu jistí zkřížené vazy, které brání 

větším posunům kostí. Patela klouže při flexi distálně, při extenzi proximálně. Rozsah po-

sunu je asi 5–7 cm (Dylevský, 2009). Patela má značný význam pro funkci kolena, protože 

zlepšuje účinnost extenzorů kolena při jeho flekčním postavení, což je důležité při vzpři-

mování (Véle, 2006). Při extenzi probíhá celý proces opačně až k závěrečné rotaci opačné-

ho směru, která extendovaný kloub uzamkne. Jsou napjaty postranní vazy a všechny vazy 

na zadní straně kloubního pouzdra a femur naléhá na tibii, koleno je uzamčeno. Je ve stabilní 

poloze (Dylevský, 2009). Kolenní zámek v lehké hyperextenzi je důležitým stabilizačním 

mechanismem, daným jednak morfologií kloubních struktur, jednak podporovaný aktivitou 

flexorů kolena, které zvyšují stabilitu a pevnost mechanického zámku ve stoji (Véle, 2006).

2.3  Stabilizátory kolenního kloubu

Stabilizátory kolenního kloubu jsou statické a dynamické. Mezi statické řadíme tvar 

kloubních ploch, vazy, kloubní pouzdro a menisky. Mezi dynamické patří svaly kolenního 

kloubu (Dylevský, 2009). Postranní vazy zesilují kloubní pouzdro na jeho vnitřní a zevní čás-

ti. Jsou zodpovědné za příčnou stabilitu kloubu při extenzi. Během ní se napínají a jsou povo-

leny při flexi. Flexe asi ve 30° je vhodná pro imobilizaci při poranění těchto vazů (Véle, 2006).

2.3.1  Zkřížené vazy kolenního kloubu

Oba zkřížené vazy jsou přibližně stejně dlouhé, ale zadní vaz je asi o třetinu silnější 

než vaz přední. Je vlastně nejsilnějším vazem kolenního kloubu (Dylevský, 2009). Oba vazy 

se kříží v prostoru. V sagitální rovině jde přední zkřížený vaz superiorně a posteriorně, zadní 
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zkřížený vaz jde superiorně a anteriorně. Zkřížené vazy nemají stejný úhel sklonu. Přední 

jde při plné extenzi kolenního kloubu více vertikálně, zadní vaz jde více horizontálně. Na 

mechanické kvalitě vazů se podílejí tři funkční jednotky: síla ligament, struktura ligament 

a velikost a směr úponů. Při flexi kolenního kloubu je zadní zkřížený vaz napnut, zatím-

co přední zkřížený vaz je napnut během extenze a pomáhá udržet hyperextenzi (Kapandji, 

1982). Přední zkřížený vaz omezuje posun hlezenní kosti dopředu a zabezpečuje vnitřní 

rotaci bérce. Přední vaz je nejvíce zatížen při vnitřní rotaci bérce, zvláště je-li koleno v hype-

rextenzi. Zadní vaz brání posunu bérce dozadu a omezuje zevní rotaci. Pro zábranu posunů 

bérce nejsou oba zkřížené vazy rozhodující. Klíčovou roli mají ale při redukci torzních (ro-

tačních) pohybů v kolenním kloubu, kdy spolupracují s postranními vazy kloubu (Dylevský, 

2009) .

2.4  Kineziologie svalů kolenního kloubu

2.4.1  Lombardův paradox

Při vzpřímení, např. ze sedu, kdy se extenduje koleno pomocí m. rectus femoris 

a mm. vasti, se současně aktivují i flexory kolena, které by měly podle zásady reciproč-

ní inervace naopak extenzi kolena bránit. Obě svalové skupiny jsou dvoukloubové, proto 

m. rectus femoris extenduje koleno a flektuje kyčel a flexory flektují koleno a extendují ky-

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

Tento fenomén se popisuje jako Lombardův paradox. Kokontrakce agonistů s antagonisty 

je důležitým stabilizačním mechanismem řízeným centrálně a při jejich selhání se kolena 

automaticky podlamují. Z kokontrační funkce Lombardova paradoxu lze usoudit, že svalová 

činnost zdánlivých antagonistů nebo spíše partnerských dvojic se modifikuje jejich podmín-

kami funkce. Změní-li se podmínky funkce, změní se i charakter činnosti svalové skupiny. 

Takže ze zdánlivých antagonistů se stanou synergisté a směr pohybu je dán převažujícím 

směrem síly a požadovaným pohybem. Vzájemné protisměrné působení obou svalů, které 

by se mělo odečítat, se změní ve stabilizaci funkce. Tento fakt umožňuje precizní stabilizační 

funkci s možností rychlé změny stabilizované polohy (Véle, 2006). 
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2.4.2  Stabilizace kolenního kloubu

Stabilizace kolenního kloubu spočívá v tom, že při extenzi vyvolané kontrakcí 

m. quadriceps femoris se posouvá patela proximálně a laterálně. Opravu laterálního po-

sunu čéšky zajišťuje m. vastus medialis, který přetahuje čéšku do střední polohy a spolu 

s m. vastus lateralis optimalizuje její polohu a tím i její přítlačnou sílu. Čtyřhlavý sval ste-

henní se aktivuje především při chůzi v nerovném terénu. Při prostém stoji je aktivován 

jen málo a stoj zabezpečují distálněji uložené svaly (Dylevský, 2009). Teprve když aktivita 

těchto skupin nepostačuje, zapojuje se m. quadriceps femoris. Při nocicepci v koleně se 

ochabnutí projeví nejdříve v oblasti m. quadriceps femoris na m. vastus medialis. Příčina je 

zřejmě ve větší zátěži svalu posturálním tonickým držením (Véle, 2006). 

2.4.3  Flexe kolenního kloubu

Flexi v kolenním kloubu provádějí m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semi-

membranosus. Pomocnými svaly jsou m. gracilis, m. sartorius, m. gastrocnemius a m. popli-

teus. Neutralizačními svaly jsou m. biceps femoris jedné strany a m. semitendinosus a m. se-

mimembranosus druhé strany (Dylevský, 2009). Účinnost flexorů stoupá se zvětšením flexe 

v kyčelním kloubu (Kapandji, 1982). Při maximální flexi v kyčli nelze udržet dobře koleno 

v extenzi, flexory kolena jeví výraznou tendenci ke zkrácení (Véle, 2006). 

2.4.4  Extenze kolenního kloubu

Extenzi v kolenním kloubu provádí m quadriceps femoris. Pomocnými svaly jsou 

m. tensor fascie latae a m. gluteus maximus. Pohyb stabilizují břišní svaly, m. erector trunci 

a m. quadratus lumborum. Neutralizačními svaly jsou m. gluteus maximus, m. biceps femo-

ris (caput longum), m. semitendinosus a m. semimembranosus (Dylevský, 2009). 
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2.5  Nestabilita kolenního kloubu 

Z poranění vazů vzniká nestabilita kolenního kloubu:

I. nestabilita s primární lézí postranních vazů: mediální, laterální, hyperextenční,

II. nestabilita z izolované léze zkříženého vazu: izolované léze předního zkříženého 

vazu, izolované léze zadního zkříženého vazu (Hastings in Dungl, 2005).

2.5.1  Mediální nestabilita

Tvoří více než 90 % všech poranění vazivového aparátu kolenního kloubu. Vzniká 

při přímém násilí na extendovaný kloub ze zevní strany, kdy dochází k přetržení mediálních 

kapsulárních struktur, vnitřního postranního vazu, jednoho či obou zkřížených vazů a může 

dojít i k poškození mediálního menisku (Ditmar, 1992).

2.5.2  Laterální nestabilita

Je vzácnější. Vzniká při násilné addukci se zevní či vnitřní rotací bérce a přímém 

násilí z vnitřní strany. Dojde k poškození kapsulárních struktur, roztržení laterálního po-

stranního vazu, zevního menisku a předního nebo i zadního zkříženého vazu. Může dojít 

i k poškození caput laterale musculi gastrocnemii. Toto poranění je jedno z nejzávažnějších 

(Ditmar, 1992).

2.5.3  Hyperextenzní instabilita

Je vzácné poranění, ale důsledky patří k nejtěžším. Vzniká při přímém hyperextenč-

ním násilí, což většinou způsobí poškození dorzální části kloubního pouzdra, obou zkříže-

ných vazů, obou menisků a obou postranních vazů (Ditmar, 1992).
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3  VYŠETŘENÍ KOLENNÍHO KLOUBU

3.1  Anamnéza

Bolest v kloubu je základním příznakem signalizujícím jeho poškození. U akutního 

úrazu nás zajímá mechanismus poranění, rychlost vzniku otoku a vzhled kolenního kloubu 

po úraze, možnost zátěže kolenního kloubu těsně po úraze, charakter punktované tekutiny. 

U poúrazových stavů je to délka fixace, následná rehabilitace po úraze, současné potíže, 

blokáda, nestabilita (Kolář et al., 2009). Do anamnézy bychom měli zahrnout také stav pro-

priocepce, jejíž porušení může nasvědčovat opakování traumat. Zjišťujeme informace o zra-

ku, bolestech zad, hlavy, ramen, endokrinologickou anamnézu, psychosociální, osobnostní 

a profesní pozadí problému (Mayer, Smékal, 2004). 

3.2  Aspekce

Při aspekci se zaměřujeme na postavení kolenního kloubu, celé dolní končetiny. Sle-

dujeme vybočení kolen laterálně, mediálně nebo směrem dozadu. Dále sledujeme zbytnění 

Hoffova tělesa, příznak nitrokloubního poškození. Sledujeme náplň kloubu, reliéf tubero-

sitas tibiae, konfiguraci m. quadriceps femoris, zvláště m. vastus medialis, napětí ischio-

krurálních svalů (Kolář et al., 2009). Při vyšetřování kolenního kloubu je nutno upozornit 

i na směrování patel ve stoji. Mají směrovat ve směru osy nohy (Véle, 2006).

3.3  Palpace

Palpací zjišťujeme otok kloubu, pohyblivost pately, bolestivost kloubní štěrbiny, tro-

fiku a tonus svalů. Při větší náplni kloubu je přítomen tzv. ballotement pately. Vyšetřujeme 

i pohyblivost pately a drásoty při jejím pohybu. Při poranění vnitřního postranního vazu, 

mediálního menisku je citlivost mediální štěrbiny. Poraněním obou těchto struktur je čas-
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to provázeno poranění předního zkříženého vazu. Hypertonus mediálních ischiokrurálních 

svalů může být známkou léze předního zkříženého vazu (Kolář et al., 2009).

3.4  Vyšetření hybnosti

Při vyšetření pasivního pohybu sledujeme rozsah pohybu do flexe a extenze v kolen-

ním kloubu a pohyb pately ve femorálním žlábku. Při omezení pohybu vyšetřujeme, zda jde 

o tuhou zarážku nebo pružný odpor. Aktivní pohyb vyšetřujeme v otevřených i uzavřených 

pohybových řetězcích, sledujeme kvalitu zapojení svalů m. quadriceps femoris, m. vastus 

medialis, m. tensor fascie latae a zevních rotátorů kyčelního kloubu (Kolář et al., 2009). Lze 

vyšetřovat laterolaterální a proximodistální posun pately, anteroposteriorní posun tibie proti 

femuru při ohnutém koleně o 90°, distrakci v koleně, rovněž při 90° flexi a laterolaterální 

pružení (Lewit, 1996).

3.4.1  Testy na stabilitu kolenního kloubu

Na kolenním kloubu můžeme vyšetřovat i řadu funkčních testů, které nám mohou 

ozřejmit poškození měkkých struktur kolenního kloubu, měkkého kolene. Lézi předního 

zkříženého vazu nám prokáže přední zásuvkový test a Lachmanův test. Poranění vnitřního 

postranního vazu nám indikuje bolestivé rozevření vnitřní kloubní štěrbiny při abdukčním 

testu, podobně poranění vnějšího postraního vazu ukazuje bolest při addukčním testu. Lézi 

zadního zkříženého vazu zjistíme při zadním zásuvkovém testu. Nález vždy porovnáváme 

s druhou stranou (Kolář et al., 2009). Podobně lze vyšetřovat dynamickou stabilitu kolene 

podle Kapandjiho. Podle něj vyšetřujeme přední zásuvkový test v neutrální rotaci, pozitivní 

je při ruptuře předního zkříženého vazu, silně pozitivní je při poškození předního zkříženého 

a vnitřního postraního vazu. Přední zásuvkový test v 15° vnitřní rotaci je pozitivní při rup-

tuře předního zkříženého vazu. Stejný test ve 30° mediální rotaci svědčí pro rupturu obou 

zkřížených vazů a natržení úponu zadního rohu laterálního menisku. Pozitivita u laterálního 

pivot shift testu vede k diagnoze přetržení předního zkříženého vazu. Zadní zásuvkový test 
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v neutrální rotaci nám signalizuje přetržení zadního zkříženého vazu. Obrácený pivot shift 

test nám ukáže také rupturu zadního zkříženého vazu. Pro pochopení dynamické stabilizace 

je dobré představit si kolenní kloub jako člověka jedoucího na windsurfingu, kde nalezneme 

tři složky působící na stabilitu. První složkou je moře podepírající prkno, které odpovídá 

kloubním plochám. Druhou složkou je vítr, který zde představuje sílu svalů. Poslední slož-

kou je člověk jedoucí na prkně coby analogie kloubních vazů, které reagují na pohyby moře 

a větru (Kapandji, 1982).
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4  MECHANISMUS POŠKOZENÍ PŘEDNÍHO 
ZKŘÍŽENÉHO VAZU (LCA)

Poranění předního zkříženého vazu je závažným poraněním významně zasahující 

funkci kolenního kloubu. Úraz je často spojen se sportovní aktivitou jakou jsou lyžování, 

fotbal, tenis, squash (Kolář et al., 2009). Děje se to proto, protože celá váha těla je přenášena 

během pohybu přes klouby dolní končetiny. Tato síla je 1,6–3,0 násobkem váhy při běhu a až 

4,1 násobkem při dopadu ze skoku. Poranění kolene nemusí souviset pouze s insuficiencí 

dynamických stabilizátorů kolena, ale také s oslabením svaloviny kyčle kvůli její roli v ak-

tivaci m. quadriceps femoris a haemstringů při běhu a dopadech. Ukazuje se, že navzdory 

očekávání zranění hlavně v kontaktních sportech, většina poranění předního zkříženého vaz 

vzniká při sportech nekontaktních. Ukázalo se, že 78 % zranění předního zkříženého vazu 

vzniká nekontaktně při dopadech, rychlých změnách směru při běhu nebo prudkém zpoma-

lení, zastavení. Obrázek č. 5 ukazuje „bod zlomu“ (Wikstrom et al., 2006).

Obrázek č. 5. Pozice „no return“ (zdroj: http://health.allrefer.com/)
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4.1  Nervosvalová kontrola

Stále více studií ukazuje, že jedním z klíčových faktorů poškození měkkých struktur 

kolenního kloubu, mezi něž poranění LCA patří, je narušení neuromotorické (nervosvalové) 

kontroly dynamické stabilizace kolenního kloubu a její zpětné kontroly. U pacientů s poru-

chou měkkého kolena jsou pravidelně prokazovány poruchy koordinace a časování stabili-

začních svalů, narušení vzorců aktivace, zpomalení reakčních časů, pomalejší dosažení op-

timálního momentu síly, narušení anticipačních (proaktivních) mechanismů. Tyto poruchy 

jsou zjišťovány i na „zdravé“ straně (Mayer, Smékal, 2004).

4.2  Porucha propriocepce

Dalším aspektem jsou změny vnímání pohybového schématu, porucha propriocepce. 

Narušení měkkých struktur kolenního kloubu se projeví v poruše propriocepce a to dále 

zhoršuje kontrolu dynamické kontroly kloubu. U osob s poškozením předního zkříženého 

vazu a po jeho operační rekonstrukci je prokázáno snížení aferentace až o 70 % (Mayer, 

Smékal, 2004).

4.3  Síla dynamických stabilizátorů

K nejčastějším mechanizmům způsobujícím poranění LCA patří zvedání se z po-

dřepu plnou silou extenzorů, kombinace flexe, valgozity, zevní rotace a kombinace flexe, 

varozity a vnitřní rotace (Liorzou, 1991). Jedním z nejdůležitějších faktorů, majících vztah 

k poškození LCA, je časové rozložení stabilizace v posteroanteriorním a v mediolaterál-

ním směru. Pro dynamickou podporu funkce LCA se musí nejdříve aktivovat haemstrin-

gy (m. semimembranosus, m. semitendinosus a dlouhá hlava m. biceps femoris), až poté 

mm. vasti a nakonec mm. gastrocnaemii (Mayer, Smékal, 2004). Z periartikulárních svalů 

je nejdůležitější m. quadriceps femoris, který je zásadní pro stabilitu kolenního kloubu. Jeho 

síla a precizní koordinace je schopna kompenzovat poškození vazů (Kapandji, 1982). Pre-
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aktivace haemstringů je poměrně výrazná a např. při korekci dopředné translace tibie zabírá 

až 40 % celé stabilizační doby. Haemstringy jsou tedy agonisty LCA, pokud jsou zapojeny 

do stabilizačních vzorců a jejich aktivace je optimálně načasována. Pro dobrou stabilizaci 

je nutná vyvážená aktivace mediálních a laterálních haemstringů. Pro kvalitní průběh dy-

namické stabilizace musí být semisvaly včas a dostatečně aktivovány a výraznější přesun 

aktivace ve prospěch m. bicipitis femoris destabilizuje koleno zejména vůči silám vnitřně 

rotujícím femur oproti tibii. Tato situace nastává zejména při dlouhodobé insuficienci LCA 

a po náhradě LCA štěpem z m. semitendinosus nebo m. gracilis. Důležité je vyvážení akti-

vace m. vastus medialis a m. vastus lateralis. V neposlední řadě koleno dynamicky stabilizují 

mm. gastrocnaemii. Tato svalová skupina táhne femur oproti tibii dorzálně za současné kom-

prese kloubu. Pro tuto funkci je klíčová správně rozložená koaktivace s mm. vasti. Předčasná 

a nadměrná aktivace kvadricepsu oproti mm. gastrocnaemii představuje další rizikový faktor 

pro poškození předního zkříženého vazu. Předchozí zjištění si můžeme shrnout do několika 

hlavních faktorů neuromuskulární stabilizace kolenního kloubu, aktivačních vzorců. U nich 

nastává optimalizace časování a velikosti momentu síly jednotlivých svalů. Aktivační vzor-

ce mezi hamstringy a mm. vasti, mezi laterálními a mediálními hamstringy, mezi m. vastus 

medialis a m. vastus lateralis a mezi m. quadriceps a mm. gastrocnaemii (Mayer, Smékal, 

2004)

Obrázek č. 6. Mechanismus zranění LCA (zdroj: http://health.allrefer.com/)
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5  LÉČBA PORANĚNÍ LCA

Prvním cílem po úrazu je zmírnit bolest a otok. Časné obnovení zátěže a svalové 

aktivity podporuje obnovení pohybu v koleni. V časné fázi po poranění je nejdůležitější 

obnovení plné extenze. Při rozhodování mezi konzervativní a operační léčbou musíme vzít 

v úvahu věk, stupeň aktivity, přidružená poranění menisků a dalších vazů, stupeň nestability 

a motivaci pacienta (Dungl, 2005).

5.1  Konzervativní léčba

Konzervativní léčba je doporučena u menších nebo částečných lézí předního zkříže-

ného vazu nebo u ruptur, u kterých je kolenní kloub stále v akceptovatelných limitech sta-

bility (Munclingerová, 2003). Akutní natažení nebo částečná ruptura vazu může být léčena 

konzervativně pomocí klidu, ochrany kloubu a cvičení. Po odeznění akutní fáze poranění, 

může být rehabilitace vedena k plnému obnovení rozsahu pohybu, obnově stability, normali-

zaci chůze a k posílení svalů do té míry, která je nutná, ke zvládnutí běžných aktivit (Kisner, 

Colby, 2007).

5.2  Operační léčba

Cílem chirurgického léčení je obnova stability kolenního kloubu, ochránit menisky 

a kloubní chrupavku. Dlouhodobé výsledky u pacientů s intaktními menisky jsou signi-

fikantně lepší než u pacientů po meniskektomii. K snížení incidence artrofibrozy je ope-

race odkládána do odeznění postraumatické synovialitidy, ústupu otoku, obnovení plného 

rozsahu pohybu a funkce m. quadriceps femoris. Akutní primární sutury nebo extraartiku-

lární rekonstrukce se v současné době neprovádějí, je dávána přednost intraartikulárním 

náhradám. Miniinvazivní techniky umožňují anatomické umístění dostatečně pevných štěpů 

v kostních tunelech. Nejčastěji jsou používány autogenní štěpy z lig. patellae s kostními 
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bločky (BTB – na obrázku č. 7.) nebo štěpy ze šlach m. semitendinosus a m. gracilis (ST/G). 

Někdy jsou používány štěpy z m. quadriceps femoris nebo štěpy alogenní. Aloštěpy jsou 

nejčastěji používány při reoperacích (Dungl, 2005). Na rekonstrukci kolenních vazů bylo 

vyzkoušeno již mnoho tkání, ale jako nejlepší, tzv. zlatý standard, je považovaný již několik 

desetiletí „a bone-patellar tendon-bone“ štěp. Tedy štěp z ligamenta patellae (Lee, Seong, 

Jo, 2004).

Obrázek č. 7. Patelární štěp typu BTB (zdroj: http://health.allrefer.com/)

 

Typ štěpu a jeho fixace zasahují i do následné rehabilitace. Je proto potřeba vzít 

na vědomí, jakými etapami hojení prochází samotný štěp po chirurgickém zákroku. (na ob-

rázku č. 8). Nejprve je to stadium avaskulární nekrózy, následuje období revaskularizace. 

Poté se štěp remoduluje a naposledy je doba zrání. Toto typicky trvá až jeden rok. Během 

prvních 6–8 týdnů po operaci je štěp nejzranitelnější (Kisner, Colby, 2007).
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Obrázek č. 8. Umístění štěpu LCA (zdroj: http://health.allrefer.com/)

Syntetické štěpy

Materiály jako jsou Gore-Tex nebo Dacron nabízejí alternativu k lidským tkáním 

a byly užívány v omezené míře na ligamentozní náhrady kolenních vazů. Bohužel tyto ná-

hrady vykazovaly vysoký stupeň selhání a jejich implantace byla spojována s výskytem 

chronické sinovitidy kolene (Kisner, Colby, 2007).
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6  REHABILITAČNÍ PROGRAM

Rehabilitační program rozdělujeme do pěti fází. Celý program začíná předoperační 

fází. Druhá fáze začíná v čase vlastní rekonstrukce a skončí do čtrnácti dnů po rekonstrukci. 

Třetí fáze probíhá třetí, čtvrtý a pátý týden po rekonstrukci. Čtvrtá fáze je období do os-

mého týdne po rekonstrukci. Finální pátá fáze navazuje na předchozí a je ukončena plným 

funkčním návratem do sportovních aktivit (Kolář et al., 2009). Při tzv. urychlené rehabilitaci 

(accelerated rehabilitation) je průběh terapie rozdělen do čtyř období. První je od 1. dne 

po zákroku do konce 4. týdne (maximum protection phase). Druhé je od 4. do 10. týdne 

a nazývá se moderate protection phase. Třetí začíná od 11. týdne a trvá do konce 24. týdne 

(minimum protection phase). Poslední období je od 6. měsíce a je nazýváno návrat k aktivitě 

(return to activity phase) (Kisner, Colby, 2007). Toto časové rozdělení a hrubě orientační 

průběh celého rehabilitačního procesu jsou závislé na typu a technickém provedení operace, 

hojivých schopnostech organismu pacienta, jeho pohybových zkušenostech, stupni intra-

muskulární koordinace a motivaci pacienta. Dále na osobnosti terapeuta, jeho znalostech 

a odborných zkušenostech (Kolář et al., 2009).

Neopominutelnou součástí komplexního tréninku dynamické stabilizace kolenního 

kloubu je dodržování některých zásad. Patří mezi ně dodržování požadavků operatéra, re-

spektování únavy a nocicepce, postižení všech složek motorické kontroly, zapojení kolen-

ního kloubu do tělového a pohybového schématu, zaměření se i na „zdravou“ končetinu 

a současná rehabilitace celého člověka. Mezi zásady progrese rehabilitace řadíme upřed-

nostňování kvality před kvantitou, zařazení náročnějšího stupně až po dokonalém zvládnutí 

předchozího. Měli bychom zvyšovat zátěž pouze v jednom parametru, postupovat od statické 

stabilizace k dynamické labilizaci. Prodlužujeme čas, od plynulosti přecházíme k zařazování 

náhlých změn. Po zvládnutí cvičení v uzavřených řetězcích zařazujeme cvičení v řetězcích 

otevřených, od pohybu v sagitální rovině přecházíme opatrně k rotacím, translacím, everzím 

a obecně „traumatizujícím situacím“ (Mayer, Smékal, 2004).
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6.1  I. fáze (předoperační)

Tady začíná péče již ve chvíli úrazu, poškození struktur kolenního kloubu. Lze ji 

rozdělit na dvě části. Rehabilitaci měkkých struktur kolene a přípravu na operaci. V rámci re-

habilitace je nejdůležitější zvládnutí poúrazového otoku a zachování plného rozsahu pohybu. 

Výhodná je aplikace chladu a komprese (Kolář et al., 2009). K redukci otoku a bolesti použí-

váme v prvních fázích po úraze zejména kryoterapie a kombinaci diadynamických proudů CP 

a LP v transregionální aplikaci, je možné využít vakuum-kompresivní terapie s forsírováním 

přetlakové fáze a elektrogymnastiky (Smékal, Kalina, Urban, 2006). Systém R.I.C.E., užití 

tohoto systému je všeobecně respektováno a používáno jako standartní postup při akutním 

poškození kloubu ke snížení bolesti a otoku. R-rest (klid), I-ice (ledování), C-compression 

(komprese), E-elevation (polohování) (Arroll, Robb, 2002). Po zvládnutí bolesti a eliminaci 

otoku se zaměříme na udržení rozsahu hybnosti. Po odeznění akutní fáze se snažíme o návrat 

k normálnímu stereotypu chůze a pohybu. Pacienti obvykle užívají berle, ortézu a plně neza-

těžují poraněnou končetinu. Cílem této části je připravit pacienta na rekonstrukční výkon tak, 

aby byl kloub bez otoku, s normálním rozsahem a normální chůzí. K tomu slouží stabilizační 

cvičení nejprve na pevné základně, později na nestabilních plochách. Pro silový trénink do-

poručujeme cvičení v uzavřených pohybových řetězcích (Kolář et al., 2009).

Motorická kontrola dynamické stabilizace kolenního kloubu je nejlepší v uzavřených 

kinematických a kinetických řetězcích (typicky stojná fáze cyklu chůze), cvičení v uzavře-

ných řetězcích je vůči ligamentoznímu aparátu kolenního kloubu podstatně šetrnější a méně 

rizikové (Kvist, Gillquist, 2001).

Po realizaci stabilizačního a silového programu má pacient mít zafixované základní 

pohybové dovednosti využitelné v pooperační fázi. V rámci přípravy na operaci je důležité, 

aby pacient dobře rozuměl operačnímu postupu a pooperační rehabilitaci. Je výhodné, aby 

byl pacientův neuromuskulární systém připraven na budoucí zátěž a nemocný byl silně mo-

tivován. Musíme mu také vysvětlit zásadní význam prvních 14 dní po operaci. Toto období 

je z hlediska rehabilitace nejdůležitější. Plně informovaní pacienti jsou vysoce motivovaní, 

smíření s časovou náročností rehabilitace a nesnaží se o předčasný návrat do běžných a spor-

tovních aktivit. Tím vytvářejí předpoklad zdárného průběhu rehabilitační péče (Kolář et al., 

2009).
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6.2  II. fáze (0.–2. týden po operaci)

Tato fáze je nejdůležitějším obdobím rehabilitace. Můžeme ji označit pojmem „ak-

celerovaná rehabilitace“, zahrnuje pět důležitých parametrů: udržovat plnou extenzi, kont-

rolu pooperačního otoku klidem a elevací dolních končetin, hojení operačních ran, aktivita 

m. quadriceps femoris, docílit 90° flexe v koleni na konci 2. týdne (Kolář et al., 2009). 

Kisner a Colby uvádějí toto období pod pojmem „maximum protection phase“ a jejich cíle 

rehabilitace jsou téměř totožné. Patří mezi ně zmírnění otoku a bolesti, obnova pohybli-

vosti kloubu, zabránění reflexní inhibice svalů kolenního kloubu, dosáhnout plné extenze 

a 90° flexe kolenního kloubu.V neposlední řadě znovu obnovit povědomí o pohybu a neuro-

muskulární kontrolu u dolní končetiny (Kisner, Colby, 2007). Velmi vhodná je kryoterapie, 

mobilizace pately a uvolňování měkkých tkání v okolí kloubu. V použití motodlahy nepanují 

jednotné názory, ať už v rozsahu flexe 10°–30° nebo 10°–90°, nicméně je to jedna z mož-

ností udržování flexčně-extenčního pohybu. Další je použití velkého míče pro polohování 

a vedení tohoto pohybu. Součástí péče by měla být také lymfodrenáž a izometrická aktivi-

ta extenzorové skupiny stehenního svalstva (Kolář et al., 2009). Instruujeme také pacienta 

k izometrickému cvičení m. quadriceps femoris, nejlépe v semiflektované pozici v rámci 

uzavřeného kinetického řetězce s overballem podloženým pod kolenním kloubem. Tato po-

zice hovoří i pro facilitaci aktivace vastů a lze využít také stabilizační funkce m. gastroc-

nemius v rámci uzavřeného kinetického řetězce. Tímto způsobem dosáhneme žádoucího 

aktivačního vzorce, kdy prvotní svalovou skupinou zapojenou při cvičení jsou hamstringy 

(primární svalové stabilizátory kolenního kloubu) (Smékal, Kalina, Urban, 2006). Započetí 

cvičení v odlehčení je možné, jakmile to stav kloubu dovolí, jsou vhodné uzavřené kinetické 

řetězce s nízkou intenzitou zátěže a proprioceptivní cvičení. Jejich účinek je podepřen mno-

ha studiemi, z nichž některé jsou popsány v diskuzi (Kisner, Colby, 2007). Dalším aktivním 

prostředkem pro stabilizaci kolenního kloubu je využití technik proprioceptivní neuromus-

kulární facilitace-PNF (Smékal, Kalina, Urban, 2006). Po 3.–4.dnech je pacient propuštěn 

do domácí péče a měl by co nejdříve navázat kontakt s fyzioterapeutem, který povede jeho 

další rehabilitaci. Ve druhé polovině této fáze se zaměřujeme na uvolnění měkkých tkání ko-

lem kolenního kloubu, nenásilně zvětšujeme rozsah pohybu, snižujeme napětí ischiokrurál-

ních svalů, mobilizujeme patelu. Důležitá je důkladná instrutáž pacienta o domácím cvičení. 
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To by mělo zahrnovat izometrické kontrakce extenzorů, aktivní cvičení s extendovaným 

kolenním kloubem, uvolňování měkkých tkání. Pacient chodí s odlehčením, s oporou dvou 

francouzských holí a krátkou ortézou s nastavením rozsahu pohybu operatérem. Tato fáze 

končí pokud pacient zvládne flexi 90°, má minimální otok a má izometrickou aktivitu exten-

zorů (Kolář et al., 2009).

6.3  III. fáze (3.–5. týden po operaci)

V tomto období se zaměřujeme na zvětšování rozsahu pohybu do flexe. Pomáháme 

si uvolňováním měkkých tkání v okolí kloubu a péčí o jizvu. Z aktivního cvičení pokraču-

jeme stabilizačním cvičením v sedu i ve stoji se symetrickým zatížením dolních končetin 

a cvičením na míči. Po dosažení 100° flexe přidáme jízdu na stacionárním ergometru. Zde 

je podmínkou zvládnutí přechodu přes horní úvrať. Podle reakce měkké tkáně na cyklic-

ký pohyb a podle fyzické kondice pacienta zvyšujeme dobu a intenzitu zátěže. Z hlediska 

hybnosti kloubu je důležité docílit do 4. týdne plné extenze (Kolář et al., 2009). Základním 

cílem v této fázi terapie je kontrola a případná korekce chůze s plnou zátěží, obnova kokon-

trakce flexorového a extenzorového aparátu kolene, kvalitativně i kvantitativně větší zapo-

jení propriocepce a zvětšení rozsahu pohybu. Nadále se pokračuje ve cvičení v uzavřených 

kinetických řetězcích, jejichž výhodou je nižší tah na pasivní struktury kloubu, lepší svalová 

kokontrakce a lepší stabilizace kloubu. V této fázi je možno použít i cvičení v otevřeném 

kinetickém řetězci, je však třeba důsledně respektovat nociceptivní signály z operovaného 

kloubu. Dalším vhodným prostředkem k nastolení optimální kokontrakce je PNF. V oblasti 

kolenního kloubu používáme obou diagonál, pro zapojení hypotonického mediálního vastu 

je nejvhodnější využití 1. diagonály. Senzomotorické cvičení je dalším prostředkem vedou-

cím ke zlepšení kokontrakční aktivace svalů v oblasti kolenního kloubu. Toto cvičení má 

nejen terapeutický efekt, ale je třeba jej doporučit také jako preventivní prostředek, který 

statisticky významně omezuje výskyt úrazů při sportovních aktivitách (Smékal, Kalina, Ur-

ban, 2006). Z fyzikální terapie je indikována hydroterapie, vířivá koupel a cvičení v bazénu 

s teplou vodou (36–37°C). Na konci této fáze by kloub měl být bez otoku, chůze s normál-

ním stereotypem a téměř normalizovanou stabilitou kloubu. Pocit pacientů z dobré stability 
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a zvyšující se síly může vést k většímu zatížení operovaného kloubu, je však nutné mít 

na paměti vysokou zranitelnost stále ještě se revaskularizujícího se štěpu (Kolář et al., 2009).

6.4  IV. fáze (6.–8. týden po operaci)

V této fázi můžeme začít se stabilizací trupu a dolních končetin v pozici ve stoji s va-

hou rozloženou rovnoměrně na obě DKK a mírnou stabilizací pomocí přidržení se za horní 

končetiny. Můžeme provádět mini dřepy s rozsahem asi do 30° flexe, zkoušet přenášení váhy 

na operovanou končetinu, pochodování na místě. Další zvyšování zátěže je možné, pokud je 

kolenní kloub bez bolesti a otoku. Zátěž zvyšujeme zatěžováním pouze jedné DK a cvičením 

na labilních plochách (Kisner, Colby, 2007).

Nyní již pacient zvládá koordinační i silová cvičení na nestabilních plochách, balanč-

ní sandály, úseče, posturomed, míče. Je schopen pracovat v těchto pozicích nezávisle s hor-

ními končetinami. Sportovci mohou začít běhat na běžícím pásu nebo na měkkém povrchu. 

Pozor na akceleraci a změny směru. V této fázi zařazujeme silová cvičení v uzavřeném kine-

tickém řetězci. Nesmí se objevovat výrazná bolestivost, otok a nesmí se snížovat pohybová 

koordinace jako reakce na zátěž. Koncem 8. týdne končí ambulantní část rehabilitace, další 

zátěž záleží na funkčním cíli, způsobu a intenzitě zátěže konkrétního pacienta. (Kolář et al., 

2009).

6.5  V. fáze (od 8. týdne po operaci)

Další terapie u pacientů, kteří ukončí ambulantní část rehabilitace, je individuální 

a závisí na typu a intenzitě zátěže, kterou konkrétní jedinec podstupuje. U sportovců by měl 

trénink obsahovat koordinační cvičení ve flekční poloze nad 60°. Měla by být preferována 

cvičení v uzavřeném kinematickém řetězci (Kolář et al., 2009). Specifickým cvičením, které 

se dominantně používá v této fázi, je plyometrický trénink. Jedná se o opakované střídání 

excentrické a koncentrické kontrakce svalové jednotky. Typickým příkladem jsou přeskoky 

v sagitální rovině, kdy instruujeme pacienta k vědomé prodloužené deceleraci pohybu s ná-
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sledným rychlým odrazem zpět. Modifikovanými plyometrickými aktivitami jsou seskoky 

a výskoky na bedýnku nebo i cik-cak běh (Smékal, Kalina, Urban, 2006). Mezi 8.–10. týd-

nem je revaskularizace štěpu již na velmi dobré úrovni, cvičení proto může být prováděno 

s daleko větší razancí (Kisner, Colby, 2007). Je nutné dbát na kvalitní regeneraci po zátěži 

a eliminovat vznik svalových dysbalancí. V konkrétních situacích je vhodné upozornit na ri-

zikové faktory (Kolář et al., 2009). Při sportovních aktivitách doporučujeme do jednoho 

roku po operaci použití funkční ortézy na kolenní kloub. Postupně zvyšujeme zatížení ste-

pem v intenzitě a čase. (Smékal, Kalina, Urban, 2006). Podmínkou postupu k větší zátěži je 

absence bolesti, plný rozsah pohybu a minimálně 75 % síly poraněné končetiny v porovná-

ní se zdravou stranou (Kisner, Colby, 2007). Lze využít také plavání, zejména kraul, znak 

a motýlek. Zatížení u bezkontaktních sportů limituje bolest, otok nebo nadměrná náplň klou-

bu po sportovní zátěži. Období mezi 13. týdnem a 6. měsícem po operaci označujeme jako 

rekonvalescenční fáze. V průběhu této fáze je možné zahájit i kontaktní sportovní aktivity 

(Smékal, Kalina, Urban, 2006).

6.6  Kritéria k návratu k velmi náročným aktivitám

Doporučovaná doba k návratu k náročným aktivitám se liší. Od časných 4–6 měsíců 

po jeden rok. Zde je několik kriterií nutných k návratu. Žádná bolest ani otok. Plný aktivní 

rozsah pohybu. Síla m. quadriceps minimálně na úrovni 85 % zdravé strany. Síla haemstrin-

gů na úrovni 100 % zdravé strany. V době po zákroku pacient neudává žádný případ nesta-

bility, podklesnutí kloubu. Funkční testování poskoků, dopadů, podřepů, na úrovni 85 % 

zdravé strany. Negativní testy na stabilitu kolenního kloubu (Kisner, Colby, 2007).
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7  METODIKY

Měkké techniky, tlaková masáž jizvy, mobilizace, obklady, kryoterapie, kinesiota-

ping, cvičení v uzavřených a otevřených kinetických řetězcích, cvičení s overbalem, gym-

balem, cvičení s terabandem, rotoped, senzomotorické cvičení, trampolína, strečink, posti-

zometrická relaxace, muscle energy technique, rytmická stabilizace, plyometrické cvičení, 

inerciální cvičení, izokinetické cvičení, lokomoční trénink, proprioceptivní neuromuskulár-

ní facilitace, stepper, nácvik chůze, cvičení ve vodě, plavání.

Metodiky, kterými jsme nejlépe schopni ovlivnit nestabilitu kolenního kloubu a je-

jich stručný popis jsou uvedeny níže.

Otevřený kinetický řetězec (OKŘ)

Jedná se o cvičení nebo pohyb, při kterém se pohybuje distální segment vůči proxi-

málnímu segmentu. Typická je jeho fixace a distální segment se může pohybovat izolovaně 

(Kolář et al., 2009). Při tomto typu cvičení se musíme vyvarovat cvičení extenze v kolenním 

kloubu s odporem mezi 45°–15°, které může zvyšovat zátěž na čerstvě se hojící štěp (Kisner, 

Colby, 2007).

Uzavřený kinetický řetězec (UKŘ)

Jedná se o pohyb proximálního segmentu vůči distálnímu, při kterém je distální seg-

ment fixován, je na něj většinou přenášena váha těla a pohyb je většinou možný pouze 

v součinnosti s pohyby v dalších pohybových segmentech (Kolář et al., 2009). Při cvičení 

v uzavřeném řetězci ve stoji se pacient musí vyvarovat pohybu kolenním kloubem až před 

špičku nohy. Při tomto pohybu dochází k velmi silným střižným silám, které by mohly po-

škodit štěp (Kisner, Colby, 2007).
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Porovnání vlivu OKŘ a UKŘ na některé struktury kolene

Tabulka č. 1. Vliv řetězců na svaly

struktura otev. řetězec uzavř. řetězec
m. rectus fem. účinější méně účinný
m. vastus med. méně účinný účinější
ostatní svaly ne efektivnější pro 

haemstringy
(Kisner, Colby, 2007)

Senzomotorický trénink

Cílem senzomotorické stimulace je dosáhnout reflexní, automatické aktivace žáda-

ných svalů a to tak, aby pohyby či jiné úkony nevyžadovaly výraznější kortikální kontrolu 

(Pavlů, 2003). Metodika senzomotorické stimulace byla nejprve využívána pro terapii nesta-

bilního kolena a kotníku, dnes se používá při terapii funkčních poruch pohybového aparátu, 

zvláště stabilizačních svalů. Cviky prováděné ve vertikále jsou z celé metodiky nejdůležitěj-

ší. Pro všechna cvičení ve stoji se musí pacient nejprve naučit korigovaný stoj. Postupně se 

nacvičuje přední a zadní půlkrok, výpady a poskoky. Každé výše uvedené cvičení se, pokud 

to stav pacienta vyžaduje, provádí na labilních plochách. Jednotlivé používané pomůcky 

jsou kulová a válcová úseč, pěnové podložky, balanční plochy, trampolína a velké rehabi-

litační míče (Kolář et al., 2009). Kontraindikace senzomotorické stimulace není v podstatě 

žádná. Není však vhodná u pacientů s úplnou ztrátou povrchového i hlubokého čití či u akut-

ních bolestivých stavů (Pavlů, 2003).

Plyometrické cvičení

Plyometrické cvičení pomáhá zlepšit sílu a rychlost svalové kontrakce použitím ex-

centrické kontrakce, která následuje bezprostředně po koncentrické kontrakci. Excentrická 

kontrakce vytváří maximum energie, která je uložena v elasticitě svalu a je proto největší, 

pokud koncentrická kontrakce následuje tak rychle, jak jen to pohyb umožní (http://www.

sportsinjuryclinic.net/rehabilitation-exercises/plyometrics).
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Inerciální cvičení

Kombinace jak excentrické, tak koncentrické kontrakce za vyloučení zevního odporu 

v maximální možné míře. Přesné řízení a dávkování pohybu je pak plně funkcí nervosvalové 

koordinace. Pro dosažení inerčních podmínek využíváme závěsů (Malone, Garrett, 1995).

Izokinetické cvičení

Základním principem izokinetiky je udržení konstantní pohybové rychlosti během 

celého pohybu. Liší se od cvičení s konstantní zátěží, kde svaly musí nejprve vyvinout sílu 

přesahující zevní odpor a poté se během pokračování v pohybu svalová síla mění, protože 

odpovídá míře natáhnutí (předpětí) svalu a dochází tedy i k proměnnému zatížení kloubů. 

Proto je vhodné, aby zátěž během pohybu byla variabilní, tedy aby v polohách, kdy sval 

vyvíjí větší sílu, byla zátěž větší a ve chvíli menšího silového působení svalu byla zátěž 

menší. Právě tuto podmínku splňuje izokinetické cvičení. Přizpůsobení odporu umožňuje 

maximální dynamické zatížení v kloubu během celého pohybu. Pro izokinetická cvičení se 

využívají speciální kontrolní přístroje, které elektricky či elektromagneticky řídí odpor tak, 

aby pohybová rychlost byla konstantní (Poľanský, 2005). Poľanský doporučuje izokinetická 

cvičení po plastice LCA začínat 10.–12. týdnů po operaci.
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8  ORTÉZY

Použití ortéz je nutné tam, kde potřebujeme odlehčit končetinu, abychom zmírnili 

zátěž na hojící se ligamenta nebo tam, kde byla narušena stabilita kloubu. Ortézy rozdělu-

jeme na dva typy. První typ pooperačně omezuje rozsah pohybu pro lepší ochranu hojících 

se tkání. Tento typ je v pozdější fázi rehabilitace odkládán. Druhý typ jsou funkční ortézy 

používané během rehabilitace a při návratu ke sportovním aktivitám (Kisner, Colby, 2007).

Efekt tohoto typu ortéz během pozdější fáze rehabilitace a během rizikových spor-

tovních aktivit není jasný. Risberg uvádí výsledek studie u 60 pacientů, u nichž bylo prove-

deno porovnání účinků používání nebo nepoužívání ortéz po plastice LCA. Jedna skupina 

používala ortézy během rehabilitace i při sportovních aktivitách. Druhá skupina nepoužívala 

ortézy vůbec. Po dvou letech od zákroku nebyl shledán rozdíl u obou skupin, ať se jednalo 

o rozsah pohybu, hybnost a stabilitu kloubu, svalovou sílu nebo obnovu zranění. Obě skupi-

ny podstoupily stejnou pooperační rehabilitaci (Risberg et al. in Kisner, Colby, 2007).
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9  KAZUISTIKY

9.1  Pacient 1

Muž, 18 let, po plastice LCA vpravo alogenním štěpem typu BTB.

Na první terapii je provedeno vyšetření pacienta, je seznámen s návrhem terapie, je 

instruován o režimových opatřeních a je s ním domluvena frekvence a termíny jednotlivých 

terapií.

Anamnéza

OA: běžné dětské nemoci, úraz pravého kolene 15. 4. 2012, následně artroskopie 

10. 5. 2012, zjištěna ruptura mediálního menisku, provedena totální meniskektomie, ruptura 

laterálního menisku, provedena resekce trhliny, kompletní ruptura LCA, poúrazová chon-

dropatie mediálního kondylu stehenní kosti II. stupně.

RA: otec nežije, matka zdráva, 40 let, sestra zdráva, 21 let.

SA: žije s matkou a sestrou v rodinném domku, přízemní dům bez schodů.

SpA: fotbal, závodně, 3x týdně trénink, 1x týdně zápas, příležitostně kolo, kolečkové 

brusle, plavání.

SA: student gymnázia, prospěch výborný.

FA: pravidelně neužívá žádné léky, v období výskytu pylů Zodac, nyní po operaci 

Warfarin.
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AA: pyly

Abusus: nekouří, alkohol nepije, drogy neužívá

NO: pacient přichází po plastice předního zkříženého vazu. Úraz si způsobil v 04/2012 

při kopané, došlo k podvrtnutí kolene při prudké změně směru na terénní nerovnosti (vý-

mol v trávníku). Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Chirurgické klinice mu 2. 10. 

2012 byla provedena náhrada vazu alogenním štěpem BTB dle Brucknera. Pacient přichází 

o dvou francouzských holích, zatěžuje na ½ váhy (30 kg), používá kloubovou ortézu s nasta-

vitelným rozsahem pohybu. Ortéza je nastavena na 0°–75° flexe v kolenním kloubu. Ortézu 

odkládá pouze na koupání a cvičení.

Předchozí rehabilitace: Po ASK docházel na ambulantní rehabilitaci, kde podstoupil 

terapii cílenou na budoucí plastiku LCA, rehabilitace byla komplikována neschopností do-

sáhnout plné extenze v kolenním kloubu, což byla podmínka operatéra k provedení plastiky. 

Před operací chodil s plnou zátěží, měl plný rozsah pohybu do flexe, do plné extenze chybělo 

5°. Svalová síla pravé dolní končetiny byla na 85 % původní síly před úrazem. Ze sportov-

ních aktivit provozoval jízdu na kole a plaval. Obě aktivity byly 2x týdně asi 1–1,5 hodiny. 

Stále cvičil dle doporučení fyzioterapeuta cviky v otevřených i uzavřených kinetických ře-

tězcích a senzomotorická cvičení. 

Vstupní kineziologické vyšetření

Výška: 176 cm

Váha: 65 kg

BMI: 21
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ASPEKCE

Vyšetření stoje

Vyšetření stoje je limitováno omezením zátěže pravé dolní končetiny na ½ váhy.

Zezadu

Pánev v rovině, hypotrofie m. gluteus max.vpravo, pravá intergluteální rýha lehce 

níž, výraznější kontura adduktorů vpravo, hypotrofie haemstringů vpravo, popliteální rýhy 

symetrické, hypotrofie lýtkového svalstva vpravo, zvýšené napětí AŠ vlevo, paty kulaté, 

vpravo mírně valgozní postavení. Taille symetrická, protažená bederní lordoza, mírně odstá-

vající dolní úhel lopatek, pravá lopatka je dále od páteře, ramena jsou ve stejné výši, hlava 

je mírně ukloněna vpravo.

Zboku

Mírná anteverze pánve, pravá dolní končetina v lehké semiflexi v kolenním kloubu 

a je mírně předsunuta, na stehně pravé dolní končetiny je výraznější tonus, kolenní kloub 

je oteklý, na zevní straně jsou dvě malé jizvy. Větší zatížení vnitřní hrany pravé nohy, vý-

raznější pohyb prstců pravé nohy, mírně zvětšená bederní lordoza, mírná protrakce ramen, 

hlava v lehkém předsunu.

 

Zepředu

SIAS ve stejné výši, hypotrofie m. quadriceps fem. vpravo, otok kolenního kloubu, tři 

malé zhojené jizvy na med. a later. straně kolenního kloubu, pravá patela je níž. Je větší zatí-

žení mediální hrany pravé nohy, je propadlá podélná klenba vpravo, příčná na obou nohách, 

pupek i hrudní kost leží ve středové ose, je protrakce obou ramen, mírný úklon hlavy vpravo.

Modifikace stoje: Romberg nevyšetřeno

Trendelenburg na LDK zvládne, na PDK nelze vyšetřit 
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Vyšetření chůze

Pacient chodí o dvou francouzských holích, chodí třídobou chůzí, krok pravou dolní 

končetinou je delší. Zátěž má limitovánu na ½ váhy (na vahách si to nezkoušel). Nášlap 

na pravou dolní končetinu neprobíhá přes patu, ploska je pokládána jako celek. Nedochází 

k jejímu odvíjení.

PALPACE

Jizvy

Na pravém kolenním kloubu se nachází tři malé jizvy po artroskopii. Dvě na laterální 

straně kloubu nad a pod patelou, jedna na mediální straně pod úrovní čéšky. Všechny tři jiz-

vy jsou asi 1x1 cm velké, při palpaci jeví známky přisednutí a nepohyblivosti vůči podkoží.

Měkké tkáně

Kůže v okolí kloubu je napjatá, kloub je oteklý, kůže je teplejší a je vůči podkoží špat-

ně posunlivá. Na stehně a na lýtku je teplota kůže nižší a její posunlivost je lepší. Na stehně 

nacházíme výrazné napětí fascie latae, nacházíme také zhoršenou posunlivost v oblasti ha-

emstringů a adduktorů kyčelního kloubu. Ve stejné oblasti nacházíme také TrPs v průběhu 

těchto svalů. Palpačně zjišťujeme také hypotonus m. quadriceps fem. a m. triceps surae.

Patela je hůře pohyblivá, ale kvůli otoku je toto vyšetření špatně proveditelné. Je 

přítomen ballotement pately.Vyšetřením hlavičky fibuly nalézáme její menší pohyblivost až 

blokádu.
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ANTROPOMETRIE

Délka dolních končetin

Tabulka č. 2. Délka dolních končetin

PDK LDK
SISA-maleolus med. 92 cm 92 cm
Trochanter maj.-maleolus lat. 83 cm 83 cm

Obvody dolních končetin

Tabulka č. 3. Obvody dolních končetin

PDK LDK
Kotník 25 cm 25 cm
Lýtko 34 cm 36 cm
Koleno 38 cm 36 cm
Stehno 43 cm 48 cm

Stehno bylo měřeno 10 cm nad patelou, lýtko v nejširším místě

Goniometrie (metodou SFTR ve °)

Tabulka č. 4. Goniometrie DKK (SFTR)

kloub PDK LDK

AKTIVNĚ PASIVNĚ AKTIVNĚ PASIVNĚ

Kyčelní S 15-0-110 S 20-0-110 S 15-0-110 S 20-0-115

F 30-0-30 F 35-0-35 F 30-0-30 F 30-0-35

R 30-0-15 R 35-0-20 R 30-0-15 R 35-0-20

Kolenní S 0-5-100B 0-NEMĚŘ. S 0-0-125 S 0-0-130

Hlezenní S 10-0-40 S 15-0-45 S 15-0-45 S 15-0-45

R 10-0-20 R 15-0-25 R 10-0-25 R 15-0-30
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Svalový test dle Jandy

Tabulka č. 5. Svalový test DKK

PDK LDK
Kyčelní kloub Flexe 4 5

Extenze 4 5
Extenze (modif.) 4 5
Abdukce 3+ 5
Addukce 3+ 5
Zevní rotace 4 5
Vnitřní rotace 4 5

Kolenní kloub Flexe 3 5
Extenze 3 5

Hlezenní kloub Flexe plantární 5 5
Flexe dorzální 5 5
Inverze 5 5
Everze 5 5

Horní končetiny

Tabulka č. 6. Svalový test HKK

Ramenní kloub všechny pohyby stupeň číslo 5
Loketní kloub všechny pohyby stupeň číslo 5
Zápěstí všechny pohyby stupeň číslo 5

Zkrácené svaly – vyšetření dle Jandy

Tabulka č. 7. Zkrácené svaly 

PDK LDK
mm. gastrocnemii 0 0
m. soleus 0 0
haemstringy 2 2
m. rectus fem. 1 1
m. iliopsoas 1 1
m. tensor fasc. latae 1 1
adduktory kyčle 1 1
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Vyšetření čití

Povrchové čití

Taktilní, algické i termické čití je beze změn.

Hluboké čití

Polohocit i pohybocit je zachován beze změn.

Vyšetření stability kolenního kloubu 

Přední zásuvkový test: negativní

Lachmannův test: negativní

Závěr vyšetření 

Pacient je plně orientován v místě a čase. Přichází o dvou francouzských holích, za-

těžuje na ½ váhy, chůzi zvládá bez větších obtíží, nemá správný stereotyp chůze. Operovaný 

kloub je oteklý, zarudlý, jizvy jsou lehce přisedlé k podkoží, hybnost kloubu je omezena, pa-

sivní rozsah pohybu do flexe nebyl vyšetřován, kvůli omezení rozsahu na 90° od operatéra. 

Pacient má výrazný úbytek svalové síly operované končetiny, algie jsou v krajních polohách 

pohybu, hlavně při snaze o flexi v kolenním kloubu, testy na stabilitu kloubu jsou negativní, 

čití je zachováno. Subjektivně si pacient stěžuje na otok a bolest v kloubu a úbytek svalové 

síly. Vyšetření zkrácených svalů ukázalo na zkrácení flexorů kyčle a kolena a adduktorů 

kyčle .
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Krátkodobý terapeutický plán

Cíl terapie

Zmírnit otok a snížit napětí měkkých tkání v okolí pravého kolenního kloubu, zlep-

šení posunlivosti kůže a podkoží, odstranění reflexních změn, uvolnění pately a fibuly, uvol-

nění jizev, zvětšení rozsahu pohybu kolene, hlavně plné extenze, zvětšit svalovou sílu osla-

bených skupin svalů, protažení zkrácených svalů, zlepšení stabilizace kolenního kloubu, 

nácvik správného stereotypu chůze, instruktáž domácího cvičení.

Návrh terapie

Měkké techniky dle Lewita na oblast kolenního kloubu, mobilizace pately a hlavičky 

fibuly, míčkování kol. kloubu, PIR na zkrácené svalové skupiny, strečink, cvičení izometric-

kých kontrakcí hlavně m.qudriceps femoris, m. gluteus maximus, rytmická stabilizace flexo-

rů a extenzorů kolenního kloubu, cvičení v uzavřených a otevřených kinetických řetězcích, 

za pomoci overbalu, gymbalu a terabandů, nácvik a cvičení senzomotorické stimulace dle 

Jandy a Vávrové. Zlepšení stability trupu. Korekce stereotypu chůze. 

Pacient bude na rehabilitaci docházet 3x týdně.

1. týden terapie (22.–26. 10. 2012)

Pacient dochází na terapii pravidelně, v domluvený termín, subjektivně se cítí lépe, 

zmírňuje se otok kloubu

Stav pacienta: Nemocný přichází o 2 FH, třídobou chůzí, má kloubovou ortézu, na te-

rapii ji odkládá, PDK je hypotrofická, kolenní kloub je oteklý, zarudlý, jizvy po ASK jsou 

přisedlé, subj. jsou bolesti v krajních polohách .

Terapie: Na dvou vahách si pacient vyzkoušel povolenou míru zátěže na operovanou 

dolní končetinu, to zvládl bez obtíží. Upravili jsme stereotyp chůze. Vleže na lůžku jsme 

provedli tlakovou masáž jizev, jejich uvolňování, míčkování kolenního kloubu směrem kra-

niálním pro zmenšení otoku, mobilizaci pately, hlavičky fibuly, PIR haemstringů, pacient 

byl poučen o autoterapii měkkých tkání a jizev. Zahájili jsme izometrická cvičení pro po-
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sílení flexorů a extenzorů kolenního kloubu, extenzorů kyčelního kloubu, cvičení s overba-

lem podloženým pod kolenním kloubem a poté pod patou. Cvičení proti odporu kladeným 

terapeutem. Rytmickou stabilizací vleže na břiše. Prvotní nácvik „malé nohy“ vsedě na le-

hátku. Pacient byl instruován o vhodném cvičení doma, které vychází z terapie prováděné 

s terapeutem.

Výsledek terapie: Po prvním týdnu došlo k zmírnění otoku kloubu, zlepšila se trofi-

ka měkkých tkání, pohyblivost pately, pacient zvládá domácí cvičení dle instruktáže, cho-

dí třídobou chůzí se správným stereotypem, subjektivně se cítí výrazně lépe, je upozorněn 

na nutnost postupnosti terapie.

2. týden terapie (29. 10.–2. 11. 2012)

Stav pacienta: Pacient přichází o 2 FH, se správným stereotypem chůze, nadále za-

těžuje na ½ váhy, používá kloubovou ortézu nastavenou na 0°–75° flexe, otok kloubu se 

zmenšuje, subjektivně je kloub méně bolavý, pacient je lépe mobilní.

Terapie: Vleže na lůžku jsme provedli uvolnění jizev posunováním, vytahováním, 

tlakovou masáží, provedli jsme techniky měkkých tkání, hlavně uvolnění kůže, podkoží 

a fascií v okolí kloubu a na stehně, míčkovali jsme kloub, používali jsme „ježka“ na facili-

taci m. quadriceps femoris. Prováděli jsme izometrická cvičení, cvičení proti manuálnímu 

odporu terapeuta, cvičili jsme s overbalem v uzavřeném kinetickém řetězci. Prováděli jsme 

rytmickou stabilizaci vleže na břiše. Ve stejné poloze jsme prováděli PIR haemstringů. Vle-

že na zádech jsme začali cvičit s gymbalem . Pokračovali jsme v nácviku SMS v odlehčení 

a provedli jsme kontrolu domácí LTV.

Výsledek terapie: Zlepšuje se hybnost kolenního kloubu, hlavně do extenze, do flexe 

jsme stále limitováni požadavkem operatéra. Výrazně se zmenšil otok kloubu a zlepšila tro-

fika měkkých tkání. Zlepšuje se tonus oslabených svalových skupin. Zmírnila se bolestivost.
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3. týden terapie (5. 11.–9. 11. 2012)

Stav pacienta: Pacient je již bez otoku, pohyblivost pately je dobrá, objevila se blo-

káda hlavičky fibuly a bolestivost na laterální straně kloubu. Jizvy jsou výrazně volnější. 

Subjektivně je pacient spokojen s průběhem rehabilitace. Po kontrole na chirurgii bylo paci-

entovi dovoleno cvičit do plného rozsahu flexe.

Terapie: Měkké techniky, míčkování na koleno, mobilizace hlavičky fibuly, cvičení 

s overbalem v uzavřeném kinetickém řetězci, cvičení proti odporu terapeuta, cvičení na gym-

balu vleže na zádech a vsedě, se symetrickou zátěží na obě DK, cvičení na válcové a kulové 

úseči vsedě. PIR haemstringů, m. tensor facie latae. Cvičení pro zlepšení rozsahu flexe, po-

silování lýtkových svalů, abduktorů kyčle s overballem, posílení gluteálního svalstva.

Výsledek terapie: Blokáda hlavičky fibuly byla odstraněna, kolenní kloub je bez oto-

ku, rozsah pohybu do extenze je plný, rozsah do flexe se zvětšuje, zlepšuje se tonus a síla 

oslabených svalů. Pacient je bez bolestí. 

4. týden terapie (12. 11.–16. 11. 2012)

Stav pacienta: Kloub je bez otoku, s plným rozsahem do extenze, 75% rozsahu flexe, 

bez bolesti, v popředí zůstáva hypotrofie svalstva, subjektivně pacientovi vadí nutnost nosit 

ortézu.

Terapie: Měkké techniky na kloub, mobilizace hlavičky fibuly, cvičení s overbalem 

v uzavřeném kinetickém řetězci, cvičení proti odporu terapeuta, cvičení na gymbalu vleže 

na zádech a vsedě, se symetrickou zátěží na obě DK, „pérování“, přenášení váhy vsedě. Cvi-

čení na válcové a kulové úseči vsedě. PIR haemstringů, m. tensor facie latae, m. quadriceps 

femoris. Rotoped po dobu 15 minut. Cvičení ve stoji u žebřin, zanožování s velkým míčem, 

stlačování a rolování gymbalu a overbalu. 

Výsledek terapie: Pacient má již dostatečný rozsah pohybu do flexe pro jízdu na ro-

topedu, ten má i doma, kde jezdí 2x denně 30 minut. Stav měkkých tkání v okolí kloubu je 

výrazně zlepšen, hybnost kloubu je velmi dobrá, přetrvává oslabení svalů pravé dolní kon-

četiny.
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5. týden terapie (19. 11.–23. 11. 2012)

Stav pacienta: Pacient používá při pohybu venku ortézu, doma ji odkládá. Chodí 

o dvou francouzských holích, došlapuje do povolené zátěže. Kolenní kloub je bez otoku 

a bolesti, subjektivně s dobrou hybností. Cvičí doma dle instruktáže a jezdí na rotopedu.

Terapie: Mobilizace pately, měkké techniky na tkáně v okolí kloubu, cvičení s over-

balem v uzavřeném kinetickém řetězci, cvičení proti odporu terapeuta, proti odporu tera-

bandu, cvičení na gymbalu vsedě a vleže na zádech, přenášení váhy, „pérování“, odrážení 

od obou DK. Cvičení senzomotoriky ve stoji se symetrickou zátěží na obě DK, protažení 

zkrácených svalů, rotoped v délce 20 minut. Podřepy a výpony ve stoji u žebřin, stlačování 

a rolování velkého míče. 

Výsledek terapie: Pacient je velmi aktivní, rád by uspíšil průběh rehabilitace co nej-

častějším cvičením. Je mu vysvětlena nutnost progrese zátěže pro stále ještě hojící se štěp. 

Kloub je velmi dobře hybný, bez otoku, zlepšuje se svalová síla a koordinace pohybu. Paci-

ent jde na kontrolu na chirurgii.

6. týden terapie (26. 11.–30. 11. 2012)

Stav pacienta: Pacient má po kontrole na chirurgii povolenu plnou zátěž, má odložit 

berle. Pacient přichází již bez holí, ale stále s ortézou nastavenou na 120° flexe. Kolenní 

kloub je dobře pohyblivý, bez otoku a zarudnutí. Subjektivně pociťuje bolest, tlak v kloubu, 

v souvislosti s plnou zátěží při došlapu.

Terapie: Měkké techniky na oblast kolenního kloubu a iliotibiálního traktu, nácvik 

plné zátěže PDK, přenášení váhy, půlkroky vpřed a vzad, cvičení na válcové úseči ve stoji, 

podřepy, výpony, nácvik chůze s důrazem na dobré odvíjení plosky a délku kroku, rotoped 

v délce 30 minut. Stoj, podřepy a přenášení váhy na bosu. Podřep s tlakem zády do velkého 

míče. 

Výsledek terapie: Pacient dobře zvládá chůzi s plnou zátěží. Při cvičení se projevu-

je nestabilita kloubu kvůli oslabení dynamických stabilizátorů kloubu, hlavně hamstringů 

a m. vastus medialis. 
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7. týden terapie (3. 12.–7. 12. 2012)

Stav pacienta: Pacient je subjektivně bez obtíží, je velmi spokojen s možností plné 

zátěže a chůze bez opory. Objektivně se stále projevuje nestabilita kolenního kloubu z insu-

ficience dynamických stabilizátorů.

Terapie: Měkké techniky na okolí kolenního kloubu, PIR na flexory kolene a flexo-

ry kyčelního kloubu pravé dolní končetiny. Cvičení senzomotoriky ve stoji, s postupným 

zapojením válcové a kruhové úseče. Postrky pacienta, stoj se zavřenýma očima. Výstupy, 

přecházení a překračování schůdku, podřepy a zanožování ve stoji u žebřin, senzomotorika 

s velkým míčem. Cvičení na bosu s postrky terapeuta, bez kontroly zraku. Základy plyome-

trického cvičení. Nácvik stojné a kročné fáze chůze na balančních čočkách.

Výsledek terapie: Pacient již zvládá prostý stoj na labilních plochách, při zhoršení 

situace se projevuje nestabilita. Je velmi aktivní v rámci domácí terapie, vzhledem k roční 

době je mu doporučeno chodit běhat na pás do posilovny. Jsou s ním probrány možnosti 

cvičení tamtéž. Je mu doporučeno plavání s vynecháním plaveckého stylu prsa. Pacient si 

objednal ortézu předepsanou mu operatérem na plnou sportovní zátěž.

8. týden terapie (10. 12.–14. 12. 2012)

Stav pacienta: Subjektivně je bez obtíží, chodí bez opory, bez ortézy. Kloub je nebo-

lestivý, neotéká. Při chůzi má pocit jistoty a stability. Mírné obtíže udává při chůzi ze schodů 

a na namrzlém chodníku.

Terapie: Strečink flexorů kolenního a kyčelního kloubu PDK. Mobilizace pately 

a hlavičky fibuly. Cvičení senzomotoriky na kruhové úseči, na balančních čočkách a na bosu. 

Ve variantě s postrky, na jedné končetině, bez kontroly zraku nebo s házením a chytáním 

míčku. Cvičení ve stoji s podřepy, výpady, poskoky, přeskoky, výšlapy. Cvičení senzomoto-

riky s velkým míčem. Plyometrické cvičení.

Výsledek terapie: Výstupní vyšetření.



51

Obrázek č. 9. Pacient č. 1.

Výstupní kineziologické vyšetření

Výška:176 cm

Váha: 65 kg

BMI: 21 
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ASPEKCE

Vyšetření stoje

Zezadu

Pánev v rovině, přetrvává lehký hypotonus m. gluteus max. vpravo, pravá infraglu-

teální rýha je lehce níž, kontura stehna je téměř symetrická vpravo i vlevo, podkolenní rýhy 

jsou v rovině, tonus lýtkových svalů je vpravo o něco menší. Napětí Achilových šlach je sy-

metrické, zátěž na patní kosti je stejná, obě mají téměř kulovitý tvar, pravá je lehce valgozní. 

Taille je symetrická, lordoza bederní je mírně protažena, lopatky jsou ve stejné vzdálenosti 

od páteře. Ramena jsou ve stejné výši. Hlava je lehce ukloněna vpravo.

Zboku

Pánev je v lehké anteverzi, oba kolenní klouby jsou v plné extenzi, stehenní a lýtkové 

svaly jsou na pravé dolní končetině v mírném hypotonu. Na vnější straně kloubu jsou dvě 

malé jizvy. Pravá noha je více zatížena na mediální ploše, hra prstců je symetrická na obou 

nohách. Bederní lordoza je lehce oploštělá, tonus břišní stěny je přiměřený. Oba ramenní 

klouby jsou v mírné protrakci, hlava je v mírném předsunu.

Zepředu

Obě SIAS jsou ve stejné výši, na pravé dolní končetině je mírný hypotonus m. quad-

riceps femoris, obě pately jsou ve stejné výši, kolenní klouby jsou bez otoku. Na laterální 

a mediální ploše kloubu jsou tři malé jizvy po artroskopii. Na pravé dolní končetině je mírně 

propadlá podélná klenba, na obou nohách je lehce propadlá klenba příčná. Trup je při pohle-

du zepředu symetrický, oba ramenní klouby jsou v mírné protrakci, hlava je lehce ukloněna 

vpravo.

Modifikace stoje: Romberg I., II., III. zvládne bez obtíží.

Trendelenburg zvládne na PDK i LDK.
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Vyšetření chůze

Pacient chodí bez opory, s plnou zátěží. Délka kroku je symetrická, chůze je o mírně 

širší bazi. Při chůzi správně došlapuje přes patu a odvíjí plosku. Bez obtíží zvládá i chůzi 

po špičkách, po patách, bez kontroly zraku i chůzi měrnou. Zvládá i chůzi po schodech.

PALPACE

Jizvy

Na kolenním kloubu jsou tři malé jizvy po artroskopii. Dvě jsou na laterální ploše nad 

a pod úrovní pately, jedna je na mediální ploše. Palpačně jsou všechny jizvy volné, pohyb-

livé jako okolní tkáně.

Měkké tkáně

Měkké tkáně v okolí kolenního kloubu jsou bez známek otoku a zánětu. Jsou volně 

posunlivé vůči sobě. Ve svalech stehna a lýtka nenacházíme žádné TrPs. Obě skupiny svalů 

mají téměř shodný tonus jako stejné svaly na zdravé končetině. 

Patela i hlavička fibuly jsou volně pohyblivé. Balottement pately je negativní.

ANTROPOMETRIE

Délka dolních končetin

Tabulka č. 8. Délka dolních končetin

PDK LDK
SISA-maleolus med. 92 cm 92 cm
Trochanter maj.-maleolus lat. 83 cm 83 cm
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Obvody dolních končetin

Tabulka č. 9. Obvody dolních končetin

PDK LDK
Stehno 47 cm 48 cm
Koleno 36 cm 36 cm
Lýtko 36 cm 36 cm
Kotník 25 cm 25 cm

Stehno bylo měřeno 10 cm nad patelou, lýtko v nejširším místě.

Goniometrie (etodou SFTR ve °)

Tabulka č. 10. Goniometrie DKK (SFTR)

kloub PDK LDK

AKTIVNĚ PASIVNĚ AKTIVNĚ PASIVNĚ

Kyčelní S 15-0-110 S 20-0-115 S 15-0-110 S 20-0-115

F 30-0-30 F 35-0-35 F 30-0-30 F 30-0-35

R 30-0-15 R 35-0-20 R 30-0-15 R 35-0-20

Kolenní S 0-0-125 S 0-0-130 S 0-0-125 S 0-0-130

Hlezenní S 10-0-40 S 15-0-45 S 10-0-45 S 15-0-45

R 10-0-20 R 15-0-25 R 10-0-25 R 15-0-30

Svalový test dle Jandy

Tabulka č. 11. Svalový test DKK

PDK LDK
Kyčelní kloub Flexe 5 5

Extenze 5 5
Extenze(modif.) 5 5
Abdukce 5 5
Addukce 5 5
Zevní rotace 5 5
Vnitřní rotace 5 5

Kolenní kloub Flexe 5- 5
Extenze 5- 5
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PDK LDK
Hlezenní kloub Flexe plantární 5 5

Flexe dorzální 5 5
Inverze 5 5
Everze 5 5

Horní končetiny

Tabulka č. 12. Svalový test HKK

Ramenní kloub všechny pohyby stupeň číslo 5
Loketní kloub všechny pohyby stupeň číslo 5
Zápěstí všechny pohyby stupeň číslo 5

Zkrácené svaly – vyšetření dle Jandy

Tabulka č. 13. Zkrácené svaly 

PDK LDK
mm. gastrocnemii 0 0
m. soleus 0 0
haemstringy 0 0
m. rectus fem. 1 1
m. iliopsoas 1 1
m. tensor fasc. 
latae

0 0

adduktory kyčle 0 0

Vyšetření čití

Povrchové čití

Taktilní ,algické i termické čití je beze změn.

Hluboké čití

Polohocit i pohybocit je zachován beze změn.
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Vyšetření stability kolenního kloubu

Přední zásuvkový test: negativní

Lachmannův test: negativní

Závěr vyšetření

Po skončení rehabilitace pacient chodí bez opory, kolenní kloub má plný rozsah po-

hybu, svalová síla je na 90 % v porovnání se zdravou končetinou. Testy na nestabilitu klou-

bu jsou negativní. Zůstává lehký deficit v objemu svalové hmoty stehna a lýtka. Vyšetření 

zkrácených svalů ukázalo mírné zkrácení flexorů kyčle. Pacient dobře zvládá absolvovaná 

cvičení, je dobře motivovaný, poučený o vhodné sportovní aktivitě v následujícím období 

a podmínkách, které musí splnit pro návrat k plné sportovní aktivitě. Subjektivně je bez bo-

lestí, s pocitem dobré stability operovaného kolenního kloubu.

Dlouhodobý terapeutický plán

Pacient musí nadále pracovat na zvětšení svalové síly stabilizátorů kolenního kloubu, 

na jejich kokontrakci pomocí senzomotorického cvičení. Udržovat dobrý tonus svalů po-

mocí strečinku a dalších metod ovlivňujících svalové napětí. Postupně zvyšovat zátěž a in-

tenzitu tréninkového procesu pro zapojení se do sportovních aktivit, které vykonával před 

úrazem. Bude dobré pokud jeho treninkové aktivity budou zahrnovat i další typy cvičení, 

jako je třeba plyometrický trénink, aby nedošlo k recidivě poranění. Po dobu jednoho roku 

je pacientovi doporučeno používat na kontaktní sporty ortézu.
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9.2  Pacient 2

Muž, 17 let, po ruptuře předního zkříženého vazu vpravo

Na první terapii bylo provedeno vyšetření pacienta, pacient byl poučen o režimových 

opatřeních a byl seznámen s krátkodobým terapeutickým plánem. Domluvili jsme se také 

na termínech a četnosti terapie.

Anamnéza

OA: Běžná dětská onemocnění, ve 13 letech distorze kotníku vpravo léčena konzer-

vativně sádrou, imobilizace 4 týdny, bez následné rehabilitace, ve 14 letech APE.

RA: Otec i matka žijí, jsou zdrávi, sourozence nemá.

SA: Žije s rodiči v bytě na sídlišti, v 6.patře s výtahem.

PA: Student odborného učiliště.

SpA: Od dětství hraje fotbal, 4x týdně trénink 1,5 hodiny, jednou týdně zápas, 1x mě-

síčně 1 hodinu plavání, 4x měsíčně jízda na skateboardu asi 2 hodiny, v zimě 2x měsíčně 

snowboard celodenně (4–5 hodin).

FA: Trvale neužívá žádné léky.

AA: Bez alergie.

Abusus: Nekouří, alkohol nepije.
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NO: Pacient si 18. 3.2012, při kopané v hale, při prudkém obratu poranil pravý ko-

lenní kloub. Při vyšetření na chirurgii bylo vysloveno podezření na rupturu LCA a poškození 

mediálního menisku. Byla provedena punkce exudátu s příměsí krve. Pacient dostal rigidní 

ortézu na pravý kolenní kloub. Je objednán na artroskopii na 12. 4. 2012 . Je mu doporučena 

rehabilitace. Pacient nosí rigidní ortézu a chodí o dvou francouzských holích. Poraněnou 

pravou dolní končetinu zatěžuje plnou vahou. Bolest pacient udává při zátěži poraněné kon-

četiny. Na rehabilitaci má povoleno odkládat ortézu. Tu jinak nosí celý den.

Předchozí rehabilitace: Pacient neabsolvoval žádnou rehabilitaci před tímto úrazem, 

ani po distorzi pravého hlezna popsaném v anamnéze.

Vstupní kineziologické vyšetření

Výška: 185 cm

Váha: 90 kg

BMI: 26,3 

ASPEKCE

Vyšetření stoje

Zezadu

Pánev je v rovině, je hypotonie gluteálního svalstva vpravo, pravá infragluteální rýha 

je níž, linie adduktorů kyčle jsou symetrické, nalézáme mírně zvýšený tonus haemstringů, 

obě popliteální rýhy jsou ve stejné výši. Pravý kolenní kloub je oteklý, svalstvo lýtka je 

na pravé dolní končetině v hypotonu. Obě Achillovy šlachy jsou symetrické, patní kosti 

jsou kulového tvaru, levá je lehce kvadratická. Obě taille jsou lehce protáhlého tvaru, tonus 

erektorů bederní páteře je lehce zvýšen v bederní oblasti, hrudní kyfóza je oploštělá. Obě 

lopatky jsou postaveny kraniálněji, ve stejné vzdálenosti od páteře. Oba ramenní klouby 
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jsou ve zvýšeném postavení a jsou v rovině. Nalézáme lehce zvýšené napětí horních fixátorů 

lopatek. Hlava je v ose páteře.

Zboku

Postavení pánve je fyziologické, pravá dolní končetina je lehce předsunuta před le-

vou, je patrné mírně zvýšené napětí iliotibiálního traktu. Pravý kolenní kloub je oteklý a je 

v lehké semiflexi. Obě nohy jsou více zatíženy v přední části, je patrná poměrně výrazná hra 

prstců. Je patrné oslabení břišní stěny, hrudník je v inspiračním postavení, hrudní kyfoza je 

oploštělá. Obě ramena jsou v protrakci. Hlava je v mírném předsunu. Obě horní končetiny 

jsou v lehké semiflexi.

Zepředu

Pánev je v rovině. Nalézáme výraznou hypotrofii m. qudriceps fem. vpravo. Levá pa-

tela je lehce výš. Pravý kolenní kloub je oteklý a zarudlý. Na obou nohách je mírně propadlá 

příčná klenba. Pupek i hrudní kost jsou v ose, oba ramenní klouby jsou ve stejné výši. Hlava 

je také v ose.

Modifikace stoje: Romberg nelze vyšetřit

Trendelenburg na levé dolní končetině zvládne, pravou nelze vyšetřit.

Vyšetření chůze

Pacient chodí samostatně o dvou francouzských holích, poraněnou pravou dolní kon-

četinu zatěžuje plně. Chodí třídobou chůzí, s nestejnou délkou kroku, krok pravou dolní kon-

četinou je výrazně delší. Stereotyp chůze je narušen, pravou dolní končetinu drží v antalgic-

kém postavení, neprovede správný dopad patou na podložku (heel strike), ani dostatečnou 

švihovou fázi kroku pravou dolní končetinou. 
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PALPACE

Měkké tkáně

Pravý kolenní kloub je oteklý, zarudlý, na pohmat teplejší než levý. Kůže v okolí 

kloubu je špatně posunlivá vůči podkoží. Špatná posunlivost je také v oblasti m. tensor fasc. 

latae. V oblasti haemstringů nalézáme četné TrPs. Na PDK je také značná hypotrofie svalů 

stehna a lýtka. Patela je špatně vyšetřitelná z důvodu otoku kolenního kloubu. Vyšetřením 

nalézáme blokádu hlavičky fibuly vpravo. Ballotement pately je přítomen.

ANTROPOMETRIE

Délka dolních končetin

Tabulka č. 14. Délka dolních končetin

PDK LDK
SISA-maleolus med. 93 cm 93 cm
Trochanter maj.-maleolus lat. 86 cm 86 cm

Obvody dolních končetin

Tabulka č. 15. Obvody dolních končetin

PDK LDK
Stehno 53 cm 57 cm
Koleno 42 cm 40 cm
Lýtko 40 cm 41 cm
Kotník 29 cm 29 cm

Stehno bylo měřeno 10 cm nad patelou, lýtko v nejširším místě.



61

Goniometrie (metodou SFTR, ve °) 

Tabulka č. 16. Goniometrie DKK (SFTR)

kloub PDK LDK

AKTIVNĚ PASIVNĚ AKTIVNĚ PASIVNĚ

Kyčelní S 15-0-110 S 20-0-115 S 15-0-110 S 20-0-115

F 30-0-25 F 30-0-30 F 30-0-25 F 30-0-30

R 30-0-15 R 30-0-15 R 30-0-15 R 30-0-15

Kolenní S 0-10-90 NEMĚŘENO S 0-0-120 S 0-0-125

Hlezenní S 10-0-40 S 10-0-40 S 10-0-40 S 10-0-40

R 10-0-20 R 10-0-20 R 10-0-20 R 10-0-20

Svalový test dle Jandy

Tabulka č. 17. Svalový test DKK

Kyčelní kloub PDK LDK
Flexe 4 5
Extenze 4 5
Extenze (modif.) 4 5
Abdukce 4 5
Addukce 4 5
Zevní rotace 4 5
Vnitřní rotace 4 5

Tabulka č. 18. Svalový test DKK

Kolenní kloub PDK LDK
Flexe 3+ 5
Extenze 3- 5

Tabulka č. 19. Svalový test DKK

Hlezenní kloub PDK LDK
Dorzální flexe 4 5
Plantární flexe 4 5
Inverze 4 5
Everze 4 5
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Horní končetiny

Tabulka č. 20. Svalový test HKK

Ramenní kloub všechny pohyby stupeň číslo 5
Loketní kloub všechny pohyby stupeň číslo 5
Zápěstí všechny pohyby stupeň číslo 5

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Tabulka č. 21. Zkrácené svaly 

PDK LDK
mm. gastrocnemii 0 0
m. soleus 0 0
haemstringy 2 1
m. rectus fem. 1 0
m. iliopsoas 2 1
m. tensor fasc. latae 2 1
adduktory kyčle 1 1

Vyšetření čití

Povrchové

Algické, taktilní i termické čití je zachováno v plné kvalitě.

Hluboké

Polohocit i pohybocit je zachován v plné kvalitě.

Vyšetření stability kloubu

Přední zásuvkový test: pozitivní.

Lachmannův test: pozitivní.
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Závěr vstupního vyšetření

Pacient je plně orientován, jak v místě, tak i v čase. Přichází samostatně o 2 francouz-

ských holích, s rigidní ortézou na pravé dolní končetině. Poraněnou končetinu zatěžuje plně. 

Pravý kolenní kloub je oteklý a zarudlý. Na pravé dolní končetině má nemocný výrazný 

úbytek svalové síly. Hybnost kloubu je dobrá do extenze, do flexe je omezena. Při vyšetření 

kloubu nalézáme známky nestability a ballotementu pately. Hlavička fibuly je zablokována. 

V oblasti haemstringů nalézáme četné reflexní změny a zkrácení svalů. To je patrné i v ob-

last m. tensor fascie latae. Čití je zachováno v plné kvalitě. Na trupu jsou známky insufici-

ence HSSP. Z vyšetření chůze vyplývá porucha jejího stereotypu. Subjektivně pacienta trápí 

algie kloubu, značný otok a nejistota ohledně typu a rozsahu poranění kloubu.

Krátkodobý terapeutický plán

Cíl terapie: Zmírnit otok pravého kolenního kloubu, zlepšit posunlivost měkkých 

tkání, odstranit reflexní změny, zlepšit pohyblivost pately a hlavičky fibuly, postupně zvět-

šovat svalovou sílu oslabených skupin, zlepšit koaktivaci jednotlivých svalových skupin 

pravé dolní končetiny, zlepšit aktivitu HSSP, upravit sterotyp chůze, instrutáž cvičení doma 

a režimových opatření.

Návrh terapie: Techniky měkkých tkání na kolenní kloub dle Lewita, kryoterapie, 

mobilizace hlavičky fibuly a pately dle Lewita, míčkování, PIR zkrácených svalů, aktivní 

cvičení v uzavřených a otevřených kinetických řetězcích s použitím overbalu a gymbalu, 

korekce stereotypu chůze, cvičení senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové. Cvičení 

pro aktivaci HSSP a posílení trupového svalstva. Rotoped.

Pacient bude na terapii docházet 3x týdně.
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1. týden terapie (2. 4.–6. 4. 2012)

Na první terapii bylo provedeno kineziologické vyšetření, stanoven terapeutický plán 

a pacient byl poučen o režimových opatřeních. 

Stav pacienta: Viz kineziologické vyšetření. 

Terapie: Měkké techniky na oblast kolenního kloubu a jeho okolí, míčkování otek-

lého kloubu, kryoterapie, mobilizace pately a fibuly, PIR haemstringů, m. tensor fasc. lat., 

cvičení s overbalem v uzavřených kinetických řetězcích, rytmická stabilizace extenzorů 

a flexorů kolenního kloubu, izometrická cvičení extenzorů kolenního kloubu, korekce stere-

otypu chůze, nácvik správného nášlapu, instruktáž cvičení doma. Nácvik bráničního dýchání 

vleže na zádech.

Výsledek terapie: Zmírnění otoku kolenního kloubu, zlepšení pohyblivosti hlavičky 

fibuly a pately, zmírnění reflexních změn v oblasti haemstringů, zlepšení stereotypu chůze. 

Pacient je objednán na 12. 4. 2012 na artroskopii. Dle doporučení ošetřujícího lékaře se vrátí 

na rehabilitaci po zákroku a odstranění stehů.

12. 4. 2012 ASK: ASK revize pravého kolena, extirpace LCA, MP pliky, ventrální 

synovektomie, ošetření ruptury laterálního menisku.

Dop. lékaře: Cvičení hybnosti kloubu, izometrické stahy svalstva, chůze o 2 FH bez 

zátěže oper. končetiny.

21. 4. 2012 Odstranění stehů. Povolena plná zátěž. Doporučena rehabilitace.

2. týden terapie (23. 4.–27. 4. 2012)

Stav pacienta: Pacient přichází po provedené artroskopii. Chodí o dvou francouz-

ských holích, s plnou zátěží operované končetiny. Kolenní kloub je mírně oteklý, s normální 

barvou. Na koleni jsou 3 jizvy po vstupech artroskopie velikosti 1x1 cm. Jizvy ještě nejsou 

plně zhojené. Na pravé dolní končetině je výrazná atrofie svalů stehna a lýtka. Subjektivně 

vnímá výraznou nejistotu poraněné končetiny při stoji a chůzi. Algii udává v krajních polo-

hách flexe. Pacient neprovede plně extenzi v kolenním kloubu.

Terapie: Měkké techniky na kolenní kloub a jeho okolí, míčkování okolí kloubu, 
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mobilizace pately a hlavičky fibuly, instruktáž péče o jizvy, PIR haemstringů, cvičení v uza-

vřených kinetických řetězcích s overbalem, cvičení s gymbalem vleže na zádech pro posílení 

haemstringů. Nácvik správného odvíjení plosky při chůzi a správného stereotypu chůze, 

nácvik „malé nohy“ vsedě a ve stoji, izometrická cvičení oslabených svalů. Kryoterapie. 

Cvičení pro aktivaci HSSP vleže na zádech. 

Výsledek terapie: Po terapii došlo ke zmírnění otoku, zlepšila se trofika měkkých 

tkání, zlepšila se hybnost kolenního kloubu, hlavičky fibuly. Zlepšuje se aktivita flexorů 

a extenzorů kolenního kloubu. Během týdne došlo ke zhojení jizev. Subjektivně se zmírnila 

bolestivost, zlepšila se percepce kolenního kloubu. Pacient je více jistý při stoji a chůzi.

3. týden terapie (30. 4.–4. 5. 2012)

Stav pacienta: Pacient přichází v dobré náladě, kolenní kloub je téměř bez otoku, je 

si více jistý při chůzi. Chodí již bez opory. Při chůzi nezatěžuje rovnoměrně obě dolní kon-

četiny. Kolenní kloub ohne asi do 100°, dál je pohyb bolestivý.

Terapie: Měkké techniky a míčkování na kolenní kloub a jeho okolí. Tlaková masáž 

jizev, jejich uvolňování a instruktáž pacienta v péči o jizvy. Mobilizace pately a hlavičky 

fibuly. Cvičení v uzavřených řetězcích vleže na lehátku s overbalem, ve stoji. Nácvik sen-

zomotoriky vsedě a ve stoji. Cvičení pro posílení flexorů a extenzorů kol. kloubu vsedě 

na gymbalu. Ve stoji u žebřin cvičení podřepů a výponů. Cvičení vsedě na gymbalu pro 

zlepšení stability trupu.

 Výsledek terapie: Po terapii je kolenní kloub bez náplně, zlepšuje se hybnost kloubu 

do flexe, zlepšuje se stabilita pacienta ve stoji, stereotyp chůze je již správný, se správnou 

délkou kroku a odvíjením plosky. Zvětšuje se síla oslabených svalových skupin. Mizí re-

flexní změny ve svalech. Subj. je pacient téměř bez algií, s dobrou percepcí kloubu a větší 

jistotou při pohybu.
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4. týden terapie (7. 5.–11. 5. 2012)

Stav pacienta: Pacient již chodí bez opory, se správných stereotypem chůze. Kolenní 

kloub je bez otoku.Hybnost kolenního kloubu do flexe se zlepšila na 110°. Jizvy po artrosko-

pii jsou ještě přisedlé. Přetrvává oslabení svalů pravé dolní končetiny a nestabilita kolenního 

kloubu. Subj. pociťuje bolest při větším zatížení kloubu a při delším stání.

Terapie: Měkké techniky na oblast kolenního kloubu, tlaková masáž a uvolnění ji-

zev po artroskopii, mobilizace pately a hlavičky fibuly, PIR haemstringů a m. tensor fasc.

lat., posílení flexorů a extenzorů kol. kloubu cvičením s terabandem v otevřených řetězcích. 

Cvičení v uzavřených řetězcích vleže na zádech, vsedě a ve stoji. Cvičení senzomotorické 

stabilizace vsedě, ve stoji a vsedě na gymbalu. Ve stoji u žebřin cvičení podřepů a výpadů. 

Cvičení na posílení břišního svalstva a stabilizaci trupu. Rotoped v délce 20 minut.

Výsledek terapie: Kolenní kloub je bez otoku, pohyblivost pately a hlavičky fibuly 

je dobrá. Jizvy po artroskopii jsou volnější. Stereotyp chůze je správný, stejně jako nášlap 

a odvíjení plosky. Stále se zlepšuje síla svalů pravé dolní končetiny. Zlepšuje se také stabi-

lizace trupu a pánve. Zvládá jízdu na rotopedu. Subjektivně je spokojen s hybností kloubu 

a možností jízdy na rotopedu.

5. týden terapie (14. 5.–18. 5. 2012)

Stav pacienta: Pociťuje bolest na lig. patellae . Kolenní kloub je mírně oteklý. Doma 

jezdil více na rotopedu a více posiloval. Jizvy po artroskopii jsou téměř volné. Přetrvá-

vá oslabení svalů pravé dolní končetiny. Subjektivně je pacient spokojen s kvalitou chůze 

a hybností kolenního kloubu.

Terapie: Měkké techniky a míčkování kolenního kloubu. Tlaková masáž a uvolňová-

ní jizev. PIR m.qudriceps fem., strečing na haemstringy. Cvičení na nestabilních plochách. 

Nejprve vleže na zádech, poté vsedě a ve stoji. Nácvik půlkroků vpřed a vzad dle senzomo-

torické stabilizace. Cvičení stability trupu vsedě na gymbalu. Ve stoji u žebřin cvičení podře-

pů, výpadů, výponů a přenášení váhy na pravou dolní končetinu. Rotoped po dobu 30min.

Výsledek terapie: Kolenní kloub je bez otoku, s volnou patelou. U stabilizátorů ko-
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lenního kloubu se zlepšuje síla i jejich koaktivace. Svaly jsou bez výraznějších refl. změn. 

Subj. dobře zvládá koordinaci pohybu při chůzi a cvičení ve stoji. 

6. týden terapie (21. 5.–25. 5. 2012)

Stav pacienta: Stav oproti minulé terapii zůstává beze změn. Přetrvává oslabení svalů 

pravé dolní končetiny. Extenzi kolenního kloubu provede plně, při flexi se dostane do 120°. 

Subjektivně je bez bolestí, s mírnou nejistotou při větší zátěži, jako je delší chůze nebo po-

hyb po schodech.

Terapie: Měkké techniky na kolenní kloub, mobilizace pately, tlaková masáž jizev. 

PIR haemstringů a m. quadriceps fem. Cvičení výponů, výpadů a přenášení váhy ve stoji 

u žebřin. Cvičení na válcové a kulové úseči při bipedálním stoji. Při stoji prostém cvičení 

s postrky a cvičení bez zrakové kontroly. Výstupy, přecházení a překračování schůdku. Cvi-

čení stability vsedě na gymbalu. Cvičení trupového svalstva a aktivace HSSP vleže. Rotoped 

po dobu 30 minut.

Výsledek terapie: Při stoji a chůzi na rovině má pacient již celkem dobrou motoric-

kou kontrolu. Cvičení ve stoji zvládá již i při zhoršených podmínkách, bez kontroly zraku 

nebo na labilních plochách. Subjektivně je bez obtíží, s velkou aktivitou při cvičení. 

7. týden terapie (28. 5.–1. 6. 2012)

Stav pacienta: Pacient přichází s mírně zvýšenou algií kolenního kloubu. Během ví-

kendu absolvoval delší jízdu na kole (1,5 hodiny). Po jízdě pozoroval mírný otok, který 

zvládl pomocí kryoterapie a elevace končetiny. Objektivně je kolenní kloub s lehkým supra-

patelárním otokem. Kloub je se stejným rozsahem pohybu, jako při minulé terapii. Stále 

přetrvává atrofie svalů pravé dolní končetiny. 

Terapie: Měkké a mobilizační techniky na kolenní kloub, patelu, hlavičku fibuly. tla-

ková masáž a uvolňování jizev po artroskopii. Cvičení pro posílení m. quadriceps fem. a ha-

emstringů v otevřených řetězcích s odporem terabandu a zátěžové manžety o váze 1,5 kg. 
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Cvičení v uzavřených řetězcích ve stoji na obou dolních končetinách i na jedné dolní kon-

četině. Cvičení senzomotoriky na válcové i kruhové úseči bez kontroly zraku nebo s postr-

ky pacienta terapeutem. Cvičení výšlapů a výponů na schůdku. Cvičení na bosu. Základy 

plyometrického cvičení. Tlak zády do velkého míče při podřepu. Rotoped v délce 30 minut.

Výsledek terapie: Během terapie došlo k odeznění otoku, ten se neobjevil ani při 

zvýšené zátěži během rehabilitace. Pacientovo vnímání stability kloubu se zlepšuje. Je si 

jistý během chůze po rovině a do schodů, lehká nejistota je u chůze ze schodů. Kloub nemá 

oproti zdravé končetině deficit v rozsahu pohybu ani do flexe, ani do extenze. Stále patrné je 

oslabení svalů pravé dolní končetiny. Pacientovi jsem doporučil plavání, styl kraul a znak.

8. týden terapie (4. 6.–8. 6. 2012)

Stav pacienta: Pacient byl o víkendu plavat, jezdil na kole, oboje asi v objemu jedné 

hodiny, po oba víkendové dny. Po této zátěži nepozoroval žádné obtíže, pouze běžnou úna-

vu. Stav kolenního kloubu se oproti poslední terapii nezměnil.

Terapie: Cvičení senzomotoriky na válcové, kruhové úseči a na balančních čočkách. 

Střídavě bez kontroly zraku, s postrky a na pravé dolní končetině. Na schůdku cvičení výš-

lapů a výponů. Plyometrické cvičení s akcentací zátěže na pravou dolní končetinu. Cvičení 

stoje a přechodu přes bosu. Rotoped v délce 40 minut. Cvičení stability trupu vsedě na gym-

balu.

Výsledek terapie: Trofika a objem svalů na pravé dolní končetině je na úrovni 90 % 

levé dolní končetiny. Poraněný kloub je v plném rozsahu pohybu a je bez otoku. Pacient bez 

obtíží zvládá všechna cvičení. V rámci domácí terapie jezdí na kole a chodí plavat. Během 

tohoto týdne si zajistí ortézu na pravý kolenní kloub na předpis od ortopeda.

9. týden terapie (11. 6.–15. 6. 2012)

Stav pacienta: Beze změn. Pacient má předpis na ortézu, nechává si ji vyrobit. Sub-

jektivně má pocit dobré stability pravého kolenního kloubu.
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Terapie: PIR na haemstringy, mobilizace pately a hlavičky fibuly. Senzomotorika 

na balančních čočkách s postrky, házením a chytáním míčku. Plyometrická cvičení na rovině 

a na schůdku. Cvičení chůze na labilních plochách. Běh na místě. Rotoped po dobu 40 minut.

Výsledek terapie: Výstupní vyšetření.

Výstupní kineziologické vyšetření.

Výška: 185 cm

Váha: 88 kg

BMI: 25,7 

ASPEKCE

Vyšetření stoje

Zezadu

Pánev je v rovině, gluteálního svalstvo je v lehce mírnějším tonu vpravo, infraglute-

ální rýhy jsou symetrické, linie adduktorů kyčle jsou také symetrické, tonus haemstringů je 

stejný, obě popliteální rýhy jsou ve stejné výši. Na pravém kolenním kloubu jsou tři malé 

jizvy po artroskopii. Svalstvo lýtka je ve stejném napětí. Obě Achillovy šlachy jsou symet-

rické, patní kosti jsou kulového tvaru, levá je lehce kvadratická.

 Obě taille jsou lehce protáhlého tvaru, napětí erektorů páteře je v bederní oblasti 

symetrické, hrudní kyfóza je oploštělá. Obě lopatky jsou lehce kraniálněji, ve stejné vzdále-

nosti od páteře. Oba ramenní klouby jsou v rovině. Nalézáme lehce zvýšené napětí horních 

fixátorů lopatek. Hlava je v ose páteře.

Zboku

Postavení pánve je fyziologické, obě dolní končetiny jsou ve stejném postavení, ko-

lenní klouby jsou propnuty, jsou bez otoku. Obě nohy jsou více zatíženy v přední části, je 
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patrná poměrně výrazná hra prstců. Oslabení břišní stěny je mírnější, hrudník je v lehce in-

spiračním postavení, hrudní kyfoza je oploštělá. Obě ramena jsou v mírné protrakci. Hlava 

je v mírném předsunu. Obě horní končetiny jsou volně podél těla.

Zepředu

Pánev je v rovině. M. quadriceps fem. vpravo vykazuje lehkou hypotrofii, hlavně 

v oblasti m. vastus med. Pately jsou ve stejné výši. Oba kolenní klouby jsou bez otoku. 

Na obou nohách je mírně propadlá příčná klenba. Pupek i hrudní kost jsou v ose, oba ramen-

ní klouby jsou ve stejné výši. Hlava je také v ose.

Modifikace stoje: Romberg I., II., III. zvládne bez obtíží.

Trendelendburg zvládne bez obtíží na pravé i levé dolní končetině.

Vyšetření chůze

Pacient chodí bez opory, s plnou zátěží poraněné pravé dolní končetiny. Chodí se 

správným stereotypem chůze. Kroky jsou stejné délky. Na pravé noze je mírně menší šviho-

vá fáze kroku. Při vyšetření chůze pozadu vázne lehce extenze v kyčli pravé dolní končetiny. 

Ostatní modifikace chůze zvládne bez obtíží. 

PALPACE

Měkké tkáně

Pravý kolenní kloub je bez otoku. Kůže v okolí kloubu je dobře posunlivá vůči pod-

koží. V oblasti haemstringů nenalézáme TrPs ani jiné reflexní změny. Na pravé dolní konče-

tině je tonus svalů na úrovni minimálně 90 % levé dolní končetiny. Patela i hlavička fibuly 

jsou volné. Ballotement pately není přítomen.



71

ANTROPOMETRIE

Délka dolních končetin

Tabulka č. 22. Délka dolních končetin

PDK LDK
SISA-maleolus med. 93 cm 93 cm
Trochanter maj.-maleolus lat. 86 cm 86 cm

Obvody dolních končetin

Tabulka č. 23. Obvody dolních končetin

PDK PDK
Stehno 56 cm 57 cm
Koleno 40 cm 40 cm
Lýtko 41 cm 41 cm
Kotník 29 cm 29 cm

Stehno bylo měřeno 10 cm nad patelou, lýtko v nejširším místě.

Goniometrie (metodou SFTR, ve °)

Tabulka č. 24. Goniometrie DKK (SFTR)

kloub PDK LDK

AKTIVNĚ PASIVNĚ AKTIVNĚ PASIVNĚ

Kyčelní S 15-0-110 S 20-0-115 S 15-0-110 S 20-0-115

F 30-0-25 F 30-0-30 F 30-0-25 F 30-0-30

R 30-0-15 R 30-0-15 R 30-0-15 R 30-0-15

Kolenní S 0-0-120 S 0-0-125 S 0-0-120 S 0-0-125

Hlezenní S 10-0-40 S 10-0-40 S 10-0-40 S 10-0-40

R 10-0-20 R 10-0-20 R 10-0-20 R 10-0-20
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Svalový test dle Jandy

Tabulka č. 25. Svalový test DKK

Kyčelní kloub PDK LDK
Flexe 5 5
Extenze 5 5
Extenze (modif.) 5 5
Abdukce 5 5
Addukce 5 5
Zevní rotace 5 5
Vnitřní rotace 5 5

Tabulka č. 26. Svalový test DKK

Kolenní kloub PDK LDK
Flexe 5 5
Extenze 5 5

Tabulka č. 27. Svalový test DKK

Hlezenní kloub PDK LDK
Dorzální flexe 5 5
Plantární flexe 5 5
Inverze 5 5
Everze 5 5

Horní končetiny

Tabulka č. 28. Svalový test HKK

Ramenní kloub všechny pohyby stupeň číslo 5
Loketní kloub všechny pohyby stupeň číslo 5
Zápěstí všechny pohyby stupeň číslo 5

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Tabulka č. 29. Zkrácené svaly 

PDK LDK
mm. gastrocnemii 0 0
m. soleus 0 0
haemstringy 1 1
m. rectus fem. 0 0
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PDK LDK
m. iliopsoas 0 0
m. tensor fasc. latae 0 0
adduktory kyčle 0 0

Vyšetření čití

Povrchové

Algické, taktilní i termické čití je zachováno v plné kvalitě.

Hluboké

Polohocit i pohybocit je zachován v plné kvalitě.

Vyšetření stability kloubu

Přední zásuvkový test: pozitivní.

Lachmannův test: pozitivní.

Závěr vyšetření

Pacient je orientován v místě i čase. Pravý kolenní kloub je bez známek otoku a měk-

ké tkáně v okolí kloubu jsou bez reflexních změn. Patela i hlavička fibuly jsou volně pohyb-

livé. Jizvy po artroskopii jsou volné, pacient je poučen o péči o jizvy. Kolenní kloub má plný 

rozsah pohybu v porovnání s druhostranným kloubem. Svalová síla pravé dolní končetiny se 

zlepšila až na více než 90 % síly zdravé končetiny. Nemocný chodí s plnou zátěží poraněné 

končetiny, stereotyp jeho chůze je správný. Na obou dolních končetinách nalézáme mírné 

zkrácení haemstringů. Ostatní svaly jsou bez patrných reflexních změn. Testy na stabilitu 

kloubu jsou pozitivní, při nepřítomnosti předního zkříženého vazu však nelze zajistit plnou 
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stabilitu kloubu. Zlepšila se rovněž aktivita stabilizátorů trupu a HSSP. Subjektivně je paci-

ent spokojen s výsledkem rehabilitace, je bez algií, kloub ani při zátěži neotéká. Mírná ne-

jistota při zátěžových situacích vede k rozhodnutí pacienta podstoupit plastiku poraněného 

vazu. Toto mu je mnou doporučeno i vzhledem k věku a sportovní a pracovní zátěži, kterou 

chce podstupovat. 

Dlouhodobý terapeutický plán

Je nutné nadále zvětšovat sílu dynamických stabilizátorů pravého kolenního kloubu, 

jejich vzájemnou kokontrakci a stabilitu celé pravé dolní končetiny. Nejvhodnějším cviče-

ním k dosažení tohoto cíle se jeví senzomotorické cvičení dle Jandy a Vávrové a plyomet-

rické cvičení. Je nutné udržovat přiměřený tonus a délku svalů pro dosažení jejich nejlepší 

účinnosti. Proto byl pacient zacvičen v PIR, MET a strečinku. Velmi vhodnou aktivitou je 

plavání a jízda na kole. Pacient může začít běhat v nenáročném terénu, musí však na tyto 

aktivity používat ortézu. Není vhodné provozovat kontaktní sporty a sporty na tvrdém povr-

chu a umělé trávě. Nemocný by měl dosáhnout co nejlepší svalové síly a motorické kontroly 

pravé dolní končetiny než podstoupí plastiku LCA. Předběžně je domluven na začátek října 

2012.
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10  DISKUZE

Nestabilita kolenního kloubu se jeví být přímým důsledkem jakéhokoliv traumatu 

postihujícím tento kloub. Stejně tak může být i příčinou poranění tohoto kloubu. Poranění 

předního zkříženého vazu patří k nejčastějšímu typu poranění na vazivovém aparátu kolena. 

Ať už jako samostatné poranění nebo jako součást tzv. unhappy trias. Správná motorická 

kontrola, správné zapojování svalů ve schématu pohybů je něco, co mnoha nemocným s po-

raněním kolenního kloubu chybí. Četnost úrazů u sportovců provozujících kontaktní sporty 

jako jsou fotbal, hokej, košíková, stále populárnější florbal nebo házená, může vést k do-

mněnce většího rizika kontaktních sportů pro vazivový aparát kolenního kloubu. Ale až 78 % 

poranění vzniká při sportech nekontaktních (Wikstrom et al., 2006). Četnost může být dána 

popularitou a masovostí jmenovaných sportů. Svůj vliv může mít samozřejmě také povrch, 

na kterém se sport provozuje. Proč je více poraněných při squashi než při ragby?

Na výsledek samotné rehabilitace má vliv velké množství faktorů, které vstupují 

do procesu fyzioterapie, ať už na začátku nebo v průběhu léčby. Těmi, se kterými paci-

ent vstupuje do léčby, jsou typ poranění, způsob léčby, konzervativní nebo operační, doba 

od úrazu, je-li léčba časná nebo s odstupem. Dále vliv samotného pacienta, jeho věk, pohla-

ví, předchozí zdravotní stav, stav motorické kontroly, jeho pohybové a gnostické schopnosti, 

v neposlední řadě také jeho motivace. Velkou roli hraje samozřejmě osobnost fyzioterapeu-

ta, jeho znalosti, dovednosti a schopnosti. 

Ve výše uvedených kazuistikách popisuji poranění dvou mladých sportovců. U obou 

probíhal mechanismus úrazu podobným způsobem. Při nezaviněném torzním pohybu kole-

na. Oba shodou okolností provozují stejný sport, fotbal. U obou, díky zranění, které si způ-

sobili sami, nedošlo k závažnějšímu poranění dalších struktur kolenního kloubu. U obou byl 

také předpoklad dobrých pohybových schopností, které výrazně usnadňují spolupráci s tera-

peutem. Oba se k rehabilitaci dostavili v jiné fázi rekonvalescence. První byl již po plastice 

předního zkříženého vazu. Ta proběhla metodou BTB pomocí kadaverozního štěpu. Druhý 

přišel v časné fázi po poranění, kdy ještě nebylo úplně zřejmé jak rozsáhlé poranění kolen-

ního kloubu je. Během rehabilitace podstoupil artroskopii, která ozřejmila rozsah poškození 

měkkých struktur kolenního kloubu. První pacient již byl ovlivněn předchozí absolvovanou 



76

rehabilitací a měl již určité představy a návyky z této terapie. U druhého pacienta byla reha-

bilitace vystavěna tzv. na zelené louce. U obou byla spolupráce na terapii velmi dobrá, oba 

byli velmi motivování touhou návratu na hřiště. Někdy bylo nutné je v jejich nadšení trochu 

brzdit. 

V porovnání výsledků terapie nám vychází rychlejší návrat k pohybovým aktivitám 

u druhého pacienta. Kolenní kloub však u tohoto pacienta zůstával nestabilní a neumožňoval 

mu plný návrat ke sportovním aktivitám, kterým se věnoval před úrazem. U prvního paci-

enta byl návrat k zátěži kolenního kloubu pozvolnější, kloub však byl stabilní a bylo možné 

se naplno vrátit k aktivitám vykonávaným před úrazem. U obou mladých mužů došlo k po-

dobnému nárustu objemu svalové hmoty. Na stehně zůstal rozdíl 1 cm oproti zdravé dolní 

končetině. Na lýtku se oba dostali na stejný obvod lýtkového svalstva jako na straně zdravé. 

V porovnání nárustu svalové síly byl úspěšnější pacient číslo 2, u kterého jsme se dostali 

na téměř 100 % síly zdravé končetiny. U pacienta číslo 1 nám výstupní kineziologické vy-

šetření ukázalo nárust na 90 % síly zdravé DK. Oba tak splnili několik požadavků, které jsou 

nutné pro návrat k plné sportovní aktivitě. Mezi ně patří plný rozsah pohybu, nepřítomnost 

bolesti a otoku, síla qudricepsu na úrovni minimálně 85 % zdravé strany, síla haemstringů 

na úrovni 100 % zdravé strany, žádné podklesnutí typu „giving way“ v období po zákroku 

(Kisner, Colby, 2007). Některé další požadavky nebyl pacient číslo 2 schopen splnit z pod-

staty jeho zranění. Mezi ně patří negativní testy stability kolenního kloubu. Proto byla tomu-

to pacientovi doporučena plastika LCA a vyvarování se pohybům a sportům, jež by mohly 

ohrozit integritu měkkých struktur jeho kolenního kloubu.

Z výše uvedeného vyplývá, že u pacientů, kteří se chtějí věnovat pohybovým aktivi-

tám, je doporučena plastika LCA. Mezi tyto aktivity patří sport na vrcholové, výkonnostní 

nebo rekreační úrovni nebo pracovní zařazení vyžadující dobrou stabilitu dolních končetin. 

Bez tohoto zákroku nelze nikdy dosáhnout plné stability kolenního kloubu. 

Při rehabilitaci je možné využít nejrůznější metodiky cvičení. Každému terapeutovi 

jsou bližší nebo je více vzdělán v některých konkrétních metodikách. Bylo by však chybou 

používat jednu nebo dvě nejoblíbenější. Nejvhodněji se mi jeví vybírat si z různych metodik 

postupy vhodné pro konkrétního pacienta. Každý pacient nemusí být také vhodný pro kaž-

dou metodiku a naopak. Z mé zkušenosti i mnoha studií vycházejí jako nejvhodnější, nejše-

trnější a nejúčinnější tři typy. Prvním z nich je cvičení v uzavřených kinetických řetězcích. 
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Druhým je propriceptivní neuromuskulární facilitace a třetím je senzomotorická stimulace 

dle Jandy a Vávrové. Se všemi možnostmi ovlivnění stavu pacienta, které tyto metodiky 

nabízejí.

Podle studie provedené Bynumem a kol. (1995) porovnávajícím efekt cvičení v ote-

vřených a uzavřených řetězcích vyplývá, že pacienti cvičící v uzavřených řetězcích měli 

výrazně méně bolestí kolenního kloubu, stabilitu kloubu blížící se zdravému koleni, celkově 

časnější návrat k běžným aktivitám a větší spokojenost s výsledkem operace než skupina 

cvičící v řetězcích otevřených (Bynum in Kisner, Colby, 2007). 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím stabilitu kolenního kloubu po poranění LCA 

je užití ortéz. Jejich efekt v období rehabilitace a při sportovních aktivitách se liší u mnoha 

autorů a není jednoznačný. Podle studie provedené Risbergem u pacientů po plastice LCA 

patelárním štěpem, kteří podstoupili identický rehabilitační program, se ukázalo, že nebyl 

rozdíl mezi skupinou používající ortézu při rehabilitaci a po ní během sportovních aktivit. 

A skupinou, která nepoužívala ortézu vůbec. Obě sledované skupiny pacientů měly stejný 

rozsah pohybu, sílu svalů, stabilitu kloubu a množství opakovaných zranění. Skupiny byly 

porovnány dva roky po plastice. (Risberg et al., 1999)

Na průběh léčby a její efektivitu má vliv typ a provedení operačního zákroku. Dále 

průběh a vedení rehabilitace, její načasování, provedení, kvalita instrukcí a informací podá-

vaných pacientovi. Byly povedeny studie (Beynnon in Kisner, Colby, 2007) o výsledcích 

rehabilitace pod dohledem terapeuta a rehabilitace s omezeným dohledem terapeuta. Jejich 

výsledek byl totožný, při srovnání po dvou letech, ve všech sledovaných parametrech jako 

u studie provedené Risbergem. Autoři této studie zdůrazňují důležitost vyšetření terapeutem 

a vstupních informací o terapii. Doporučují raději pravidelný než občasný dohled nad prů-

během léčby.

Každá fáze rehabilitace má svá specifika, své nejvhodnější postupy, doporučovaná 

cvičení, postup při zatěžování a fixaci poraněné končetiny. Některé z dostupných postupů, 

doporučení a metodik se snažila tato práce představit. Na této ploše nebylo možné více roze-

brat jednotlivé metodiky a jejich přesnou specifikaci. U většiny z nich předpokládám znalost 

u terapeutů, kteří budou chtít z této práce čerpat informace a inspiraci při jejich práci. 
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ZÁVĚR

V mé bakalářské práci jsem se věnoval problematice nestability kolenního kloubu při 

poranění předního zkříženého vazu. V první teoretické části jsem popisoval základní anato-

mické, biomechanické a kineziologické poměry kolenního kloubu. Také jsem popsal některé 

možnosti terapie této nestability způsobené tímto typem poranění. Popsal jsem také stručný 

průběh rehabilitace. Ta má některé základní zákonitosti, které je nutné dodržovat, a velkou 

variabilitu v přístupu a možnostech fyzioterapie. Tu je možno poskládat z metodik, kterými 

je uzavřena obecná, teoretická část.

V části praktické je popsána terapie dvou mladých sportovců v rámci ambulantní 

rehabilitace. Každý z nich se nacházel v jiné fázi terapie poranění předního zkříženého vazu. 

Oběma byla společná velká motivace a dobré motorické schopnosti. To určilo dobrý a bez-

problémový průběh rehabilitace. Ukázalo se, jak důležitá je pro stabilitu kolenního kloubu 

kompaktnost všech struktur kloubu. Kolenní kloub bez předního zkříženého vazu zůstal ne-

stabilní i přes dobrou kvalitu dynamických stabilizátorů, jak bylo patrné u druhého pacienta.

Počet pacientů s podobnou diagnozou stále stoupá, společně s množstvím sportující 

populace. Nemocných s nestabilitou kolenních kloubů přibývá paradoxně i přes zkvalitnění 

podmínek pro amatérské sporty. V posledních letech se i na neprofesionálních sportoviš-

tích využívá kvalitních povrchů, jež kladou vyšší nároky na pohybový aparát sportovců. 

V protikladu proti téměř ideálním podmínkám pro pohyb klesá motorická kontrola sportu-

jících.S tím rostou i nároky na fyzioterapeuty a jejich informovanost o dané problematice. 

Snad jim malou měrou pomůže i tato bakalářská práce. 
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SEZNAM ZKRATEK

AA – alergologická anamnéza

APE – apendectomie

ASK – artroskopie

AŠ – Achillova šlacha

BMI – body mass index

BTB – bone-tendon-bone

CP – courtes périodes

DK – dolní končetina

Dop. – doporučeno

FA – farmakologická anamnéza

fem. – femoris

FH – francouzské hole

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře

Lat. – lateralis

LCA – ligamentum cruciatum anterius

LDK – levá dolní končetina

lig. – ligamentum

LP – longues périodes

LTV – léčebná tělesná výchova

m. – musculus

max. – maximálně

maj. – major

med. – medialis

MET – muscle energy technique

mm. – musculí

modif. – modifikovaná

MP – mediopatelární plika

n. – nervus
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např. – například

NO – nynější onemocnění

OA – osobní anamnéza

OKŘ – otevřený kinetický řetězec

PDK – pravá dolní končetina

PIR – postizometrická relaxace

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PVS – paravertebrální svaly

r. – ramus

RA – rodinná anamnéza

RHB – rehabilitace

RP – rozsah pohybu

rr. – rámí

SA – sociální anamnéza

SIAS – spina illiaca anterior superior

SMS – senzomotorická stimulace

SpA – sportovní anamnéza

Subj. – subjektivně

TM – tlaková masáž

TrPs – trigger points

tzv. – takzvaná

UKŘ – uzavřený kinetický řetězec
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