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Abstrakt 

Název práce:  

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ruptuře vnitřního postranního vazu a 

předního zkříženého vazu kolenního kloubu. 

Shrnutí:  

Cílem je zpracovat kazuistiku pacienta po ruptuře vnitřního postranního vazu a předního 

zkříženého vazu kolenního kloubu. V obecné části shrnout veškeré teoretické poznatky 

o strukturách kolenního kloubu, možnostech léčby a následné fyzioterapeutické péče. 

Ve speciální části si vyšetřit pacienta a následně navrhnout vhodné fyzioterapeutické 

metody k úspěšné léčbě. 

Klí čová slova:  

kolenní kloub, kolenní pouzdro, ruptura vnitřního postranního vazu, ruptura předního 

zkříženého vazu, rehabilitace po ruptuře vnitřního postranního vazu a předního 

zkříženého vazu 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Title:  

A case study of physiotherapeutical care of patient after rupture of medial collateral 

ligament and anterior cruciate ligament at the knee joint. 

Summary:  

The purpose is cary out a cauistry of physiotherapeutic treatment of patient after rupture 

of medial collateral ligament and anterior cruciate ligament at the knee joint. In the 

general part summary of theoretical knowledge about structures of knee joint, the 

potentialities of treatment and physiotherapeutic care. In the special part make a 

musculoskeletal assessment to suggest using appropriate physiotherapeutic methods to 

treatment. 

Keywords:  

knee joint, knee capsule, rupture of medial collateral ligament, rupture of anterior 

cruciate ligament, rehabilitation after rupture of medial collateral ligament and anterior 

cruciate ligament 
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1 ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na rupturu předního zkříženého vazu a 

vnitřního postranního vazu kolenního kloubu.  

Cílem obecné části bylo zpracovat teoretické informace, které s touto diagnózou 

souvisejí za pomoci využití  tuzemských a zahraničních zdrojů. Teoretická část 

obsahuje anatomii a kinematiku kolenního kloubu. Dále se zabývá vyšetřením 

kolenního kloubu a možností léčby a následnou rehabilitací u této diagnózy. 

Ve speciální části se věnuji kazuistice pacienta, která byla zpracována během 

souvislé praxe od 7. 1. 2013 do 1. 2. 2013 v oblastní nemocnici Kladno, kam pacient 

docházel ambulantně. Zahrnuje vstupní kineziologický rozbor, jednotlivé záznamy 

terapeutických jednotek obsahující jejich průběh a výstupní kineziologický rozbor pro 

posouzení efektu fyzioterapeutické péče. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

2.1.1 Statické (pasivní) stabilizátory 

2.1.1.1 Kloubní plochy 

Kolenní kloub (articulatio genus) je kloub složený, kde artikuluje femur, tibie a 

patella. Kloubní plochy stehenní kosti fungují jako kloubní hlavice. Tvoří ji condylus 

lateralis, který je menší a vyčnívá dopředu a condylus medialis, který je větší a svým 

okrajem se přibližuje k zevnímu. Kloubní plochy na tibii s menisky fungují jako kloubní 

jamky. Facies articularis superior kondylů tibie jsou téměř ploché, a tak se při pohybu 

femur dotýká tibie jen malou plochou. Inkongruenci styčných ploch vyrovnávají 

chrupavčité menisky, jejichž cípy se upínají do arey intercondylaris anterior et posterior 

tibiae. Jejich vnější okraje jsou silné, konvexní a jsou připojeny k tibii, a vnitřní okraje 

jsou slabší, konkávní a nejsou připevněny k povrchu tibie. Meniskus medialis je 

poloměsíčitý. Méně se pohybuje, protože je ve svojí střední části srostlý s vnitřním 

postranním vazem. Meniscus lateralis je kruhový a značně pohyblivý. Jeho přední cíp se 

upíná v blízkosti předního zkříženého vazu. V extendovaném kolenním kloubu jsou 

menisky schopné absorbovat 50 % tlaku a při flexi až 90 % tlaku, který na kloub 

působí. Při pohybech v kolenním kloubu zvyšují distribuci synoviální tekutiny. Facies 

articularis patellae se dvěma fasetami a facies patellaris femoris jsou dalšími styčnými 

plochami kolenního kloubu. (Behnke, 2001; Čihák, 2001; Dylevský, 2009) 

2.1.1.2 Kloubní pouzdro 

Kloubní pouzdro na tibii a na patelle se upíná při okraji kloubních ploch a na 

femuru dál od kloubních ploch. Epikondyly femuru jsou vynechány, protože se tam 

připojují svaly a vazy. V přední části je pouzdro slabé, silnější je až v oblasti 

postranních vazů. Zesilující vazivový aparát tvoří ligamenta kloubního pouzdra a 

nitrokloubní vazy. (Behnke, 2001; Calais- German, 2007; Čihák, 2001; Dylevský, 2009) 
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Ligamenta kloubního pouzdra 

• Ligamentum patellae - pokračováním šlachy m. quadriceps femoris, upíná se 

na tuberositas tibiae. 

• Ligamentum collaterale mediale - jde od mediálního epikondylu femuru na 

tibii. Jeho zadní část srůstá s vnitřním meniskem a při extenzi je zcela napjat, 

čímž stabilizuje koleno. Zabraňuje, aby se kolenní kloub otevřel mediálně a 

pokud dojde k jeho ruptuře, je tibie schopná se pohybovat laterálně. Je silnější a 

pevnější než lig. collaterale laterale. Vysvětluje se to tím, že boční úhel mezi 

femurem a tibii je o něco menší než 180 st., a tak kdyby se začal kloub otvírat 

více mediálně, je na té straně potřeba větší stabilizace.  

• Ligamentum collaterale laterale - začíná na laterálním epikondylu femuru a 

jde k hlavičce fibuly. Je zcela napjat při extenzi a zevní rotaci. Na rozdíl od 

vnitřního postranního vazu nemá vlákna, která by se spojovala se zevním 

meniskem. Zabraňuje otevření kolenního kloubu laterálně a v případě ruptury je 

tibie schopná se pohybovat mediálně.  

• Ligamentum popliteum obliquum - část šlachy m. semimembranosus, je 

přiloženo na zadní stranu a jde šikmo lateroproximálně. 

• Ligamentum popliteum arcuatum - jde po zadní straně pouzdra a pod zevním 

postranním vazem k epikondylu.  

(Behnke, 2001; Calais- German, 2007; Čihák, 2001; Dylevský, 2009) 

 

Obr. č. 1 - ligamenta kolenního kloubu podle Behnkeho, pohled zpředu (2001) 
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Nitrokloubní vazy 

• Ligamentum cruciatum anterius - jde od vnitřní plochy zevního kondylu 

femuru na area intercondylaris anterior tibie. Zabezpečuje vnitřní rotaci bérce a 

zabraňuje posunu tibie dopředu. Brání hyperextenzi kolenního kloubu.  

• Ligamentum cruciatum posterius - začíná na zevní ploše vnitřního kondylu a 

jde do arey intercondylaris posterior tibie a zadem kříží přední zkřížený vaz. 

Zabraňuje posunu tibie dozadu a omezuje rotaci zevně. Oba zkřížené vazy mají 

hlavní úlohu při redukci rotačních pohybů v kolenním kloubu.  

• Ligamentum transversum genus - spojuje vpředu menisky. Zabraňuje předním 

rohům menisků pohyb vpřed při extenzi kolenního kloubu, kdy kloubní plochy 

femuru a tibie vyvíjí tlak na menisky.  

• Ligamentum meniscofemorale anterius et posterius - fixují cíp laterálního 

menisku a jdou k vnitřnímu kondylu femuru.  

(Behnke, 2001; Calais- German, 2007; Čihák, 2001; Dylevský, 2009) 

 

 

Obr. č. 2 - ligamenta kolenního kloubu podle Behnkeho, pohled zezadu (2001) 
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2.1.2 Dynamické (aktivní) stabilizátory 

Tvoří je kolemkloubní svaly, které lze rozdělit do tří skupin - extenzory, flexory 

a rotátory. 

2.1.2.1 Extenzory 

• M. quadriceps femoris 

o m. rectus femoris  

- O: SIAS 

- I: ligamentum patellae na tuberositas tibiae 

o m. vastus medialis  

- O: vnitřní okraj linea aspera 

- I: ligamentum patellae na tuberositas tibiae 

o m. vastus lateralis  

- O: zevní okraj linea aspera 

- I: ligamentum patellae na tuberositas tibiae 

o m. vastus intermedius  

- O: proximální čtvrtina femuru  

- I: ligamentum patellae na tuberositas tibiae 

- Inervace: n. femoralis 

- Funkce: m. rectus femoris - flexe kyčelního kl. a extenze kolenního kl., mm. 

vasti -  stabilizace kolenní kloub (Dylevský, 2009) 

2.1.2.2 Flexory 

• M. semitendinosus  

- O: tuber ischiadicum  

- I: vnitřní kondyl tibie (pes anserinus)  

- Inervace: n. ischiadicus  

- Funkce: flexe kolenního kl., vnitřní rotace kolenního kl. (je - li kolenní kl. ve 

flexi), extenze a addukce kyčelního kl. (Dylevský, 2009) 
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• M. semimembranosus  

- O: tuber ischiadicum  

- I: mediální kondyl tibie, střední část kolenního pouzdra, fascie m. popliteus  

- Inervace: n. ischiadicus  

- Funkce: flexe kolenního kl., vnitřní rotace kolenního kl. (je - li kolenní kl. ve 

flexi), extenze a addukce kyčelního kl. (Dylevský, 2009) 

• M. biceps femoris 

o caput longum  

- O: tuber ischiadicum  

- I: hlavička fibuly  

- Inervace: n. ischiadicus  

- Funkce: flexe kolenního kl., zevní rotace kolenního kl. (je - li kolenní  

kl. ve flexi), extenze a addukce kyčelního kl. 

o caput breve  

- O: střední část linea aspera  

- I: hlavička fibuly  

- Inervace: n. ischiadicus  

- Funkce: flexe kolenního kl., zevní rotace kolenního kl. (je - li kolenní  

kl. ve flexi) (Dylevský, 2009) 

• M. sartorius  

- O: SIAS  

- I: mediální kondyl tibie  

- Inervace: n. femoralis  

- Funkce: flexe a vnitřní rotace kolenního kl., flexe, abdukce a zevní rotace 

kyčelního kl. (Dylevský, 2009) 

• M. gracilis  

- O: symfýza  

- I: vnitřní kondyl tibie (pes anserinus)  

- Inervace: n. obturatorius  

- Funkce: pomocná vnitřní rotace a flexe kolenního kl. (je - li kolenní kl. ve 

flexi), addukce, vnitřní rotace a pomocná flexe kyčelního kl. (Dylevský, 2009) 
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• M. gastrocnemius 

o caput medialis  

- O: epicondylus medialis femoris  

- I: tuber calcanei  

- Inervace: n. tibialis  

- Funkce: flexe kolenního kl., inverze hlezenního kl. 

o caput lateralis  

- O: epicondylus lateralis femoris  

- I: tuber calcanei  

- Inervace: n. tibialis  

- Funkce: flexe kolenního kl., inverze hlezenního kl. (Dylevský, 2009) 

• M. popliteus  

- O: epincondylus lateralit femoris  

- I: nad linea musculi solei  

- Inervace: n. tibialis  

- Funkce: pomocná flexe a pomocná vnitřní rotace kolenního kl. (je - li kolenní 

kl. ve flexi)  

Anatomové ho sem řadí, ale neuvádí se, protože začíná a upíná se v těsné 

blízkosti štěrbiny kloubu a jde téměř horizontálně. Při flexi by pracoval jen na krátké 

páce a navíc by musel vyvinout velkou sílu. Na základě EMG studií Mann a 

spolupracovníci (1977) vyjádřili, že je jen vnitřní rotátor bérce. (Čech, Sosna, 

Bartoníček, 1986) 

 

2.1.2.3  Rotátory 

• Vnit řní rotátory:  m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. sartorius, m. 

gracilis (a m. popliteus) 

• Zevní rotátory:  m. biceps femoris (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986) 
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2.1.3 Krevní a nervové zásobení  

Krevní zásobení  

Tepny 

• A. descendens genus – odstupuje z a. femoralis a jde do rete articulare genus 

(Dauber, 2007) 

• A. poplitea – pokračování a. femoralis, která jde od lig. inguinale do zákolenní 

jámy, kde přechází v a. poplitea  

o A. superiores lateralis et medialis genus – jdou dopředu do rete 

articulare genus  

o A. inferiores lateralis et medialis genus – jdou dopředu do rete 

articulare genus  

→  vzniká rete articulare genus a rete patellare 

o A. media genus – přichází do zkřížených vazů a do synoviálních řas 

kolenního kl. (Dauber, 2007) 

• A. recurrens tibialis anterior  – odstupuje z a. tibialis anterior a jde do rete 

articulare genus (Dauber, 2007) 

Menisky jsou vyživovány jen v jedné třetině. Pouze rohy menisků zásobují cévy 

v plném rozsahu. Do lig. patellae přichází cévy z Hoffova tělesa.  (Čihák, 2001)  

Žíly  

Utvářejí periartikulární pleteň, ze které odstupují žíly podél přívodných tepen. (Čihák, 

2001)  

Nervové zásobení  

• N. femoralis (L1 -  L4) – z plexus lumbalis 

Inervuje m. sartorius, m. pectineus a m. quadriceps femoris. Z toho nervu 

přichází sensitivní nerv n. saphenus, ze kterého odstupuje větev r. infrapatellaris, 

která inervuje přední stranu kolenní pouzdra. (Dauber, 2007) 

• N. obturatorius (L2 – L4) – z plexus lumbalis 

Inervuje m. gracilis. (Dauber, 2007) 
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• N. obturatorius accessorius ( L3 – L4) – z plexus lumbalis 

Variabilní přídatný nerv, který přichází do m. pectineus a dosahuje na zadní 

stranu kolenního pouzdra. (Dauber, 2007) 

• N. ischiadicus (L4 – S3) – z plexus sacralis 

Inervuje m. semitendinosus, m. semimembranosus a m. biceps femoris. Dělí se 

v n. fibularis (peroneus) communis a n. tibialis.  

o N. fibularis (peroneus) communis (L4 – S2) 

Jeho vlákna inervují laterální jednu třetinu zadní strany kolenního 

pouzdra. 

o N. tibialis (L4 – S3) 

Inervuje m. gastrocnemius a m. soleus. Jeho vlákna také inervují 

mediální dvě třetiny zadní strany kolenního pouzdra. I do menisků a 

zkřížených vazů dosahují vlákna. (Dauber, 2007) 

Kloubní pouzdro kolenního kl., včetně postranních a zkřížených vazů, je bohatě 

senzitivně inervováno. Výjimkami mezi kloubními strukturami kolenního kl. jsou 

menisky a kloubní chrupavka. Menisky obsahují senzitivní vlákna jen ve své třetině. 

Kloubní chrupavka je úplně postrádá. Je ale obklopena nervovými vlákny, která 

přicházejí z kloubního pouzdra až do oblasti přechodné zóny mezi kloubním pouzdrem 

a chrupavkou. (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986) 

2.2 Kinematika kolenního kloubu 

Pokud proložíme středem kolenního kloubu sagitální, frontální a transverzální 

rovinu, dojde k protnutí ve 3 přímkách, které se označují jako X, Y, Z. Přímky jsou 

osami pohybů, které jsou možné provést v kolenním kloubu. Teoreticky lze provést 

kolem těchto os 6 druhů pohybů: 3 rotační a 3 translační. Kolenní kl. má 6 stupňů 

volnosti. Pohyb kolem osy X je označován jako abdukce - addukce. Přední a zadní 

zásuvkou je označován translační pohyb podél této osy X. Pohyb kolem osy Y je 

označován jako flexe - extenze. Translační pohyb podél osy Y je téměř nemožný a 

může při něm dojít pouze při poranění vazivového aparátu. Pohyb kolem osy Z se 

označuje jako vnitřní a zevní rotace bérce. K translaci podél osy Z dochází působením 

tlakových sil. Aktivní pohyby jsou flexe -  extenze a vnitřní a zevní rotace. Ostatní jsou 

pohyby pasivní, které je možné vyvolat působením tlakových sil nebo při vyšetřování. 

Mají svůj význam, i když je jejich rozsah jen malý. Z hlediska kinematiky se zajímáme 
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pouze o flexi - extenzi a rotační pohyby bérce, tj. o aktivní pohyby. (Čech, Sosna, 

Bartoníček, 1986) 

2.2.1 Flexe - extenze 

Jedná se o kombinaci 3 pohybů: iniciální rotace na začátku flexe a terminální 

rotace na konci extenze, valivý pohyb a klouzavý pohyb kondylů femuru po tibiálním 

plateau. (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986) 

Průběh flexe zajišťují postranní vazy s interkondylickou eminencí tibie. Zkřížené 

vazy zajišťují koordinaci všech 3 uvedených pohybů, zejména valivého a klouzavého. 

Pokud dojde k jakékoliv změně místa začátku nebo konce úponu zkříženého vazu, má 

to za následek změnu biomechanických poměrů. Během prvních 15 st. (5 - 15 st.) flexi 

zahajuje zevní rotace kondylů femuru. Centrum rotace se nachází v blízkosti mediálního 

hrbolku interkondylické eminence a její průběh kontroluje napětí předního zkříženého 

vazu. (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986)  

Patella se při flexi pohybuje distálně a při extenzi proximálně. Tento posun činí 

5- 7 cm. (Dylevský, 2009) 

Existují na to dvě teorie. Klasická teorie říká, že nejdříve dochází k valivému 

pohybu a poté ke klouzavému. Druhá, dnes uznávaná, Menschikova geometrická teorie 

říká, že s flexí postupně probíhá valivý a klouzavý pohyb, jejichž poměr se v průběhu 

pohybu vzájemně mění. (Bartoníček, Heřt, 2004) 

Rozsah pohybu, činnosti svalů, vazů a menisků   

Flexe (130 - 160 st., pouze 140 st. aktivně, zbývajících 20 st. pasivně) 

• Hlavní svaly - m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus.  

• Pomocné svaly - m. gracilis, m. sartorius, m. gastrocnemius a m. popliteus.  

• Stabilizační svaly - m. iliopsoas, m. pectineus a m. rectus femoris.  

• Neutralizační svaly - na jedné straně m. biceps femoris, na druhé m. 

semimembranosus a m. semitendinosus. (Dylevský, 2009) 

Flexe je omezena nalehnutím svalů stehna a bérce. S postupnou flexí se napíná 

ventrální část kloubního pouzdra a dorzální část relaxuje. Napětí předního a zadního 

zkříženého vazu a působení zadních rohů menisků má vliv u osob, kteří mají slabě 

vyvinuté svalstvo. (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986) 
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Při flexi se menisky pohybují vzad, protože jsou v tomto směru tlačeny kondyly 

femuru a taženy vnitřním postranním vazem, šlachami m. semimembranosus a m. 

popliteus. (Calais- German, 2007) 

Extenze (základní postavení), hyperextenze (5 st. - 15 st. při velké kloubní laxitě) 

• Hlavní sval - m. quadriceps femoris.  

• Pomocné svaly - m. tensor fasciae latae a m. gluteus maximus.  

• Stabilizační svaly - m. erector trunci, m. quadratus lumborum a břišní svaly 

břicha.  

• Neutralizační svaly - m. gluteus maximus, caput longum m. biceps femoris, m. 

semitendinosus a m. semimembranosus. (Dylevský, 2009) 

Velký význam má osové uspořádání extenzního aparátu kolenního kloubu, který 

představuje m. quadriceps femoris, ligamentum patellae a poutka. (Dylevský, 2009) 

V plné extenzi je napnut zevní postranní vaz a posterolaterální část předního 

zkříženého vazu. Dorzální část kloubního pouzdra působí jako stabilizátor. 

Hyperextenze je omezena nalehnutím kondylů femuru na přední rohy menisků, předním 

zkříženým vazem a částí zadního zkříženého vazu a podíl má i napětí flexorů kolenního 

kloubu. (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986) 

Menisky se pohybují vpřed, protože jsou v tomto směru tlačeny kondyly femuru 

a taženy meniskopatelárními vazy. (Calais- German, 2007) 

2.2.2 Rotace 

Rotace je závislá na flexi. Rozeznáváme vnitřní a zevní rotaci bérce. Při zevní 

rotaci dochází k rotaci vnitřního kondylu tibie vpřed a zevně a zevní kondyl tibie rotuje 

vzad a dovnitř. Současně se pohybují menisky po tibiálním plateau - laterální meniskus 

dopředu a mediálně a mediální meniskus dorzálně a laterálně. U vnitřní rotace je tomu 

naopak. Zevní kondyl femuru stabilizuje zevní postranní vaz a přední zkřížený vaz. 

Vnitřní kondyl femuru je stabilizován vnitřním postranním vazem a zadním zkříženým 

vazem. Přední zkřížený vaz má větší sklon než zadní zkřížený vaz, a tak dochází 

k tomu, že při rotaci má větší volnost zevní kondyl femuru. Střed rotace je v oblasti 

zevního okraje tuberculum mediale interkondylické eminence před úponem zadního 

zkříženého vazu. (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986) 
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Rozsah pohybu, činnosti svalů, vazů a menisků   

Největšího rozsahu rotačního pohybu je dosaženo mezi 45 - 90 st. flexí. Údaje o 

rozsahu rotací se podle různých autorů liší. Často se uvádí pro zevní rotaci 30 - 50 st. a 

pro vnitřní rotaci 5 - 10 st., ale hodnoty se nepodařilo prokázat. (Dylevský, 2009) 

Při rotacích se vlivem tlaku z kondylu femuru pohybuje stejnostranný meniskus 

vpřed. (Calais- German, 2007) 

Zevní rotace  

Je určena napětím vnitřního postranního vazu. (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986) 

Při jeho protětí se zvýší rozsah na dvojnásobek.  

• Hlavní svaly (ve flexi kolenního kl.) - m. semitendinosus a m. 

semimembranosus.  

• Pomocné svaly (ve flexi kolenního kl.) - m. sartorius, m. gracilis a m. popliteus. 

(Dylevský, 2009) 

Vnit řní rotace  

Význam má přední zkřížený vaz a laterální kapsulární stabilizátory. (Čech, 

Sosna, Bartoníček, 1986)  

• Hlavní svaly (ve flexi kolenního kl.) - m. biceps femoris a m. tensor fasciae 

latae. (Dylevský, 2009) 

2.3 Vyšetření kolenního kloubu 

2.3.1 Anamnéza 

U akutních stavů: mechanismus poranění (přímé a nepřímé násilí) a jeho směr a 

intenzita, rychlost vzniku otoku (okamžité rozvinutí náplně svědčí pro hemartros např. 

pro poranění předního zkříženého vazu), vzhled kolenní kl. po úrazu, schopnost zátěže 

bezprostředně po úrazu, charakter, intenzita a lokalizace bolesti (Kolář, 2009; Sosna a 

kol., 2001) 

U poúrazových stavů: druh fixace a doba, průběh léčby a rehabilitace, pocity při 

chůzi a při běžné aktivitě, pocit nestability a nejistoty. (Kolář, 2009; Sosna a kol., 2001) 
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2.3.2 Klinické vyšetření 

Aspekce 

Osové postavení kolenního kloubu (laterální vybočení - genua vara, mediální 

vybočení - genua valga, prohnutí dozadu - genu recurvatum), postavení celé DK, náplň 

burzy a náplň kloubu, zbytnění Hoffova tělesa, změna reliéfu kloubu, konfigurace m. 

quadriceps femoris. (Kolář, 2009; Sosna a kol., 2001) 

Palpace 

Změna kožní teploty, zvýšená potivost, otok a náplň kloubu, pohyblivost patelly, 

drásoty kloubní, bolestivost okrajů kloubních ploch, oblast postranních vazů, oblast 

ligamentum patellae, citlivost mediální a laterální kloubní štěrbiny, trofika a tonus 

svalů. (Kolář, 2009; Sosna a kol., 2001) 

Vyšetření kloubní pohyblivosti 

Rozsah pohyblivosti pomocí aktivních a pasivních pohybů (bolest při pohybu, 

charakter odporu, slyšitelné fenomény). (Kolář, 2009; Sosna a kol., 2001)  

Vyšetření kloubní vůle 

Mediální a laterální posun tibie proti femuru, mediální, laterální, kraniální a 

kaudální posun patelly a ventrální a dorzální posun hlavičky fibuly. (Kolář, 2009) 

Speciální vyšetřovací testy 

Vyšetření stability kolenního kloubu 

Při vyšetření je potřeba, aby pacient dokázal uvolnit svaly na DK. Splnění tohoto 

požadavku je někdy nemožné z důvodu neschopnosti pacienta navodit relaxaci svalů, 

jindy mu v tom brání bolest. Při provedení v krátké celkové narkóze je výsledek 

spolehlivější. Vyšetření se srovnává se zdravou DK a hodnotí se na 1 - 3 křížky. (Sosna 

a kol., 2001) 

• Přední zásuvkový test (ventrální posun tibie) - k vyšetření mobility 

femorotibiálního kl. a integrity předního zkříženého vazu. 

- vyšetřuje se vleže na zádech, 45 st. flexe v kyčelním kl. a 90 st. flexe 

v kolenním kl., terapeut svým stehnem zafixuje přední část nohy 

- provede se posun tibie dopředu a vyčerpá se kloubní vůle (Gross, Fetto, 

Supnick, 2005)  
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Obr. č. 3 - vyšetření předního zásuvkového příznaku podle Sosny a kol. (2001) 

 

• Zadní zásuvkový test (dorzální posun tibie, gravity test) - k vyšetření 

mobility femorotibiálního kl. a integrity zadního zkříženého vazu. 

- poloha pacienta a terapeuta stejná jako u předního zásuvkového testu 

- provede se posun tibie dorzálně do vyčerpání kloubní vůle (Gross, Fetto, 

Supnick, 2005) 

• Abdukční test (varus stress)  

- vyšetřuje se vleže na zádech, jedna ruka fixuje proximální část bérce 

z mediální strany, druhá distální část femuru z laterální strany 

 a) provede se 30 st. flexe v kolenní kl. a abdukce bérce, kterou se otevře 

mediální kloubní štěrbina - k vyšetření integrity vnitřního postranního vazu 

b) provede se při 30 st. flexi kolenní a i při extenzi kolenní - k vyšetření integrity 

vnitřního postranního vazu s předním zkříženým vazem. (Gross, Fetto, Supnick, 

2005) 

• Addukční test (valgus stress)  

- vyšetřuje se vleže na zádech, jedna ruka fixuje proximální část bérce z laterální 

strany, druhá distální část femuru z mediální strany 

 a) kolenní kl. je v extenzi, provede se addukce bérce, kterou se rozevře laterální 

kloubní štěrbina - k vyšetření integrity zevního postranního vazu 

b) 30 st. flexe kolenního kl. - k vyšetření integrity zevního postranního vazu 

(Gross, Fetto, Supnick, 2005) 
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• Lachmanův test  

- vyšetřuje se vleže na zádech, jedna ruka fixuje proximální část bérce, druhá 

distální část femuru, 15 st. flexe kolenní 

- provede se posun tibie ventrálně - k vyšetření integrity předního zkříženého 

vazu, z testů nejspolehlivější (Sosna a kol., 2001) 

2.3.3 Pomocné zobrazovací a endoskopické vyšetření 

Rentgenové vyšetření - k vyloučení poranění skeletu a degenerativních změn, 

MRI, artroskopická revize - ke stanovení definitivní diagnózy.  (Sosna a kol., 2001) 

Diagnostická punkce kolene - vizuální zhodnocení a cytologické vyšetření, 

přítomnost úrazové hemartros může svědčit pro lézi vazů. (Sosna a kol., 2001) 

2.4 Ligamenta 

2.4.1 Epidemiologie 

2.4.1.1 Vnitřní postranní vaz 

Poranění vzniká přímým kontaktem na laterální stranu stehna nebo bérce či 

nepřímo valgózní silou přenášející se na koleno. Studie ukazují, že se obvykle jedná ve 

většině případů o působení přímé síly. Hughston a Barrett uvádí, že je to až v 86 % 

případech. Často je to spojeno i s poraněním LCA. (Griffin, 1995) 

 

Obrázek č. 4 - síla působící z laterální strany na pravý kolenní kloub podle Behnkeho 

(2001) 

2.4.1.2 Přední zkřížený vaz 

LCA má význam pro stabilitu při rotacích kolenního kloubu při současné flexi 

10 - 30 st. V případě jeho chybění se zdvojnásobuje zatížení mediálního menisku. 

(Ditmar, 1992) 
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Léze LCA vzniká nepřímým násilím, vnitřní rotací bérce při terminální fázi 

extenze. Následkem toho dojde k poškození LCA, pouzdra z posteriorní strany a mohou 

se odtrhnout i oba menisky. Léze LCA způsobuje vznik chronických nestabilit.  

(Ditmar, 1992)  

K rupturám dochází nejčastěji u sportovců během sportovní aktivity. Většinou 

nebývá poškozen u dětí a starých lidí. Izolovaná ruptura tvoří polovinu všech poranění 

týkajících se ligament kolenního kl. Nejrizikovějším sportem je sjezdové lyžování. I 

když je lyžařské vybavení čím dál kvalitnější, incidence ruptur stále stoupá. Připisuje se 

to snaze o dosažení vyšší rychlosti, větší obsazenosti sjezdovek a na vině je i větší 

agresivita lyžařů. Dalším sportem, který způsobuje poranění, je kopaná. Cyklisté trpí 

tímto poraněním jen málo. S větším rizikem poranění se setkáváme u žen. Příčinou je 

větší laxita ligament, menší svalová hmota, větší tendence k posilování m. quadriceps 

femoris na úkor hamstringů, pomalejší svalová odpověď a generování síly. Bylo 

zjištěno, že během ovulace je u žen větší riziko poranění. (Hart, Štipčák, 2010) 

Léze LCA u sportovců je zkoumána v ortopedické sportovní medicíně a 

operační léčba pomocí transplantace štěpu je hojně prováděna. Mnoho lézí ale nevzniká 

jen u sportovců, ale i u běžné populace vlivem nehod. (Casteleyn, Handelberg, 1996) 

2.4.2 Klasifikace poranění a zhodnocení z hlediska hojení  

V r. 1976 Hughston normalizoval klasifikaci poranění, s dalším vysvětlením 

v roce 1994, do 2 systémů - závažnost a volnost. 

• stupeň závažnosti I - kontinuita vazu je zachována, ale pomocí 

mikroskopického vyšetření lze zjistit, že se objeví krvácení a malé trhlinky, vaz 

je natažen nad rámec elastické meze, laxita dovolí abnormální postavení kloubu, 

lokální citlivost, není nestabilita (Müller, 1983; Phisitkul, James, Wolf, 

Amendola, 2006) 

Vaz má nejvyšší šanci spontánního zhojení s plnou funkční obnovou. (Müller, 

1983) 

• stupeň závažnosti II - hrubá kontinuita je zachovaná, ale jeho pevnost je 

výrazně poškozená, některé roztržené svazky vláken volně visí z vazu, utvoří se 

edematózní otok, generalizovaná citlivost, vaz již nemůže zajistit úplnou 

stabilitu (Müller, 1983; Phisitkul, James, Wolf, Amendola, 2006) 
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Pro tento stav je nutný mechanický odpočinek. Na druhou stranu omezený 

rozsah fyziologických pohybů nezatěžuje vazy nad jejich elastickou mez, a tak 

nemusí nutně docházet k imobilizaci sádrovou fixací. (Müller, 1983) 

• stupeň závažnosti III - kompletní přerušení kontinuity vazu přímým nebo 

víceúrovňovým roztržením, výsledkem nestabilita, podle míry volnosti, která 

udává míru odloučení ve 30 st. flexi kolenní, se dělí na : 

o stupeň volnosti 1 +: 3 - 5 mm oddělení 

o stupeň volnosti 2 +: 6 - 10 mm oddělení 

o stupeň volnosti 3 +: více než 10 mm oddělení (Müller, 1983; Phisitkul, 

James, Wolf, Amendola, 2006) 

Není zde šance, že by se poškozený vaz spontánně zhojil. Pouze chirurgická 

operace může zajistit jeho obnovu (Müller, 1983) 

Fetto a Marshall definovali poškození:  

• stupeň I  - bez valgózní volnosti při 0 a 30° flexi kolenní 

• stupeň II  - valgózní volnost při 30 ° flexi kolenní, ale stabilní v 0 ° flexi 

• stupeň III  - valgózní volnost při 0 a 30 ° flexi kolenní (provádění testu v 0 ° 

flexi, je odlišný od plné extenze) (Phisitkul, James, Wolf, Amendola, 2006) 

Ve skutečnosti není jednoduché tak snadno tyto stupně od sebe odlišit. Je běžné, 

že v jednom místě je kontinuita vazu narušena, zatímco v jiném segmentu vykazuje 

znaky značného natažení. (Müller, 1983) 

Obrázek č. 5 - hodnocení stability kolena: jeden, dva nebo tři křížky podle Sosny a kol. 

(2001) 
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2.4.3 Léčba 

2.4.3.1 Konzervativní léčba – proces hojení 

Pochody obnovení integrity ligament neprobíhají odděleně, ale tvoří souvislý 

řetězec. 

1. fáze - zánět 

Dochází k uvolnění zánětlivých mediátorů, zvýší se prokrvení, nastává exsudace 

plazmy a migrace zánětlivých buněk. Vznikne hematom, nastupuje zarudnutí, zvýší se 

teplota a bolest a dojde k funkční poruše. Zánět trvá 48 - 72 hodin a později regreduje. 

Uvolňují se růstové působky a cytosiny. Fibrin se akumuluje v otoku, nastává 

hemostáze a tvoří se sraženina, která je kostrou pro invazi fibroblastů a cévních buněk. 

Nekrotická tkáň je trávena enzymy a malé nekrotické částice a buněčná debris je 

fagocytována monocyty. (Hart, Štipčák, 2010) 

2. fáze - hojení 

  Nastává buněčná proliferace a tvorba nové matrix. Sraženina je nahrazována 

měkkou, neorganizovanou fibrózní matrix s vysokou koncentrovanými 

glykosaminoglykany, vodou a kolagenem 3. typu. Do poškozené tkáně se dostává tok 

krve. Složení tkáně se během týdnů mění, hlavně nárůstem kolagenu 1. typu. Nově 

vytvořená vlákna se zvětšují a stávají se pevnějšími. Hustota fibroblastů a cév se sníží. 

Vlákna kolagenu jsou orientovány ve směru tahu. Obnovené vazy jsou méně odolné 

vůči tahovým silám. (Hart, Štipčák, 2010) 

3. fáze - remodelace 

Obnova tvaru a pevnosti nastává až po několika týdnech od vzniku úrazu. Zvýší 

se průměr kolagenních vláken a koncentrace kolagenu a naopak dojde ke snížení 

koncentrace vody a proteoglykanů. Přibližně ve 4. - 6. měsíci od doby úrazu se sníží 

hustota buněk, zmenší se počet cév a koncentrace kolagenu se zvýší. A až za dobu let 

dojde k náhradě za novou tkáň. Je důležité poznamenat, že k úplnému obnovení 

pevnosti však nikdy nedochází. Obvykle pevnost dosazuje 50 % - 70 % původního 

vazu. V případě poranění kapsulárních a extrakapsulárních vazů dokáže regenerát 

vyplnit existující defekt. Při poranění extrakapsulárních vazů není dostatečná reparace. 

(Hart, Štipčák, 2010) 
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Poškozené vazy se většinou hojí uspokojivým způsobem, ale může nastat i to, že 

se vaz nezhojí, což vede k nestabilitě kloubu. Poté lékař zvolí náhradu autogenním nebo 

alogenním štěpem, který napomůže obnově stability kloubu. Ve stadiu experimentu jsou 

artificiální ligamenta a ne zcela jsou využívány xenogenní štěpy. (Hart, Štipčák, 2010) 

2.4.3.2 Odlišnosti hojení LCA a LCM 

Na rozdíl od intraartikulárního LCA má extraartikulární LCM po poranění dobrý 

hojivý potenciál. Je to dané jejich biologickými odlišnostmi. (Hart, Štipčák, 2010) 

Zevní odlišnosti  

Při poranění LCM dojde k místnímu krvácení a následnému vzniku hematomu 

v místě léze. Dochází k migraci buněk zánětu do poškozeného místa a přilnutí na 

vznikající fibrinovou matrix. Buňky produkují látky, které zajišťují přitahování 

kmenových buněk a fibroblastů. To vede k formaci granulační tkáně, která se mění ve 

fibrózně jizevnatou tkáň a nastává obnovování funkce poškozeného ligamenta. 

V případě poranění LCA nedochází k vytvoření lokálního hematomu. Krev se vylije 

přímo do dutiny kloubu. Poruší se tvorba kaskády hojení a po ruptuře není možné získat 

původní integritu. (Hart, Štipčák, 2010) 

Vnit řní odlišnosti  

U fibroblastových buněk LCA je větší produkce kolagenu a extracelulární 

matrix, což by se zdálo jako výhoda, ale oproti LCM jsou fibroblasty méně mobilní, 

pomaleji migrují a mají nižší proliferační schopnost. Při poranění LCA je alterován 

cytokinový profil, který má vliv na vývoj degenerativních změn. Také je známo, že 

oxidy dusíku mají pozitivní vliv, avšak v LCA je proteoglykanová syntéza oxidy dusíku 

inhibována na rozdíl od LCM. (Hart, Štipčák, 2010) 

2.4.3.3 Konzervativní vs chirurgická léčba 

Klinické studie ukazují (Sandberg et al. 1987, Ballmer and Jakob 1988, 

Indelicato 1995), že se izolovaná ruptura LCM I. - III. stupně hojí dobře bez 

chirurgického zákroku. (Woo a kol., 1997) Dobré výsledky s konzervativním hojením 

má i Hughston u stupně I, II a i u stupně III izolovaného poškození vazu. Fetto a 

Marshall zastávají názor, že konzervativní léčba má úspěch u stupně I a II. 

(Kovachevich a kol., 2009). Ačkoliv má konzervativní řešení úspěchy, v některých 
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případech přerušení vazu lékaři provádějí operační léčbu. (např. u kompletního 

přerušení u sportovců, přítomnost intraartikulárního zachycení konce vazu, se 

současnou zlomeninou tibiálního plateau). (Phisitkul, James, Wolf, Amendola, 2006) 

Kombinované poškození LCM a LCA  

Současné studie ukazují, že není potřeba rupturu LCM chirurgicky řešit, pokud 

nahradíme LCA štěpem. Mothadi a kol. tvrdí, že pacienti s později provedenou 

náhradou LCA mají menší riziko pooperační ztuhlosti a ztráty rozsahu pohybu do flexe 

a úplné extenze po dokončení pooperační rehabilitace, než ti, u kterých je rekonstrukce 

provedena dříve. (Petersen, Laprell, 1999) 

Chirurgická léčba obou vazů byla navržena Larsonem v letech 1970. Někteří 

tvrdí, že při rekonstrukci obou vazů může dojít k pooperačnímu omezení rozsahu 

pohybů. Později většina chirurgů dospěla k rekonstrukci jednoho vazu a druhý se řešil 

konzervativně. Hughston si hájil rekonstrukci LCM a konzervativně léčil LCA. Jokl a 

kolektiv řešili poranění obou vazů konzervativně a po 3 letech se 68 % pacientů mohlo 

vrátit ke sportovní činnosti. Někteří udávají, že pokud oba vazy léčíme konzervativně, 

může dojít k nestabilitě kolenního kloubu. Vzhledem k tomu, že se používají všechny 

možné způsoby léčby, je potřeba říct, že není striktně stanovená přednostní volba léčby. 

(Jokl a kol., 1984; Frölke, Oskam, Vierhout, 1998) 

2.4.3.4 Chirurgická léčba – rekonstrukce LCA 

Operační výkon by se neměl provádět dříve než za 3 měsíce od poškození, aby 

se měly možnost měkké struktury zhojit. Mentální připravenost pacienta na zákrok 

může pomoct k úspěšné léčbě v pooperačním období. (Kolář, 2009) 

Náhrady:  

a) anatomické - respektují průběh vazu 

b) neanatomické - průběh neodpovídá původnímu vazu, má negativní dopad na funkci 

kl.  

Metoda rekonstrukce ,,over the top“ je přechodem mezi oběma náhradami.  
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Druhy náhrad: 

o alogenní štěp - dárcovský (cadaver); výhody: menší pooperační bolest, není 

poškozené dárcovské místo, rychlejší bezprostřední zotavení 

o autogenní štěp - odebrán od pacienta; výhody: nižší náklady, není riziko 

imunitní reakce a přenosu chorob (Starkey, 2013) 

Typy štěpů:  

• z lig. patellae - BTB štěp (složen z 1/3 patelární šlachy a na obou koncích je 

konektor z kosti - proximálně z patelly, distálně z tibie) 

• z iliotibiálního traktu 

• z hamstringů (současně m. semitendinosus a m. gracilis nebo samostatně m. 

semimembranosus) 

• ze šlachy m. rectus femoris 

• pomocí menisku (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986) 

BTB štěp a šlachy hamstringů jsou dnes nejpoužívanější a jsou považovány za 

zlatý střed. (Sherman, Banffy, 2004) 

Principy náhrady: 

1. Respektování anatomického průběhu vazu 

2. Tonizace a fixace štěpu 

Správnost provedení potvrdíme vyzkoušením flexe a extenze na operačním sále. 

K fixaci se používají stehy, drátky, šroubky s podložkou a Kirschnerovy dráty (Čech, 

Sosna, Bartoníček, 1986) 

3. Revaskularizace a remodelace štěpu 

Zbytky synoviálních obalů původního vazu a Hoffovo těleso jsou zdrojem 

novotvorby cév. Do 20 dnů po plastice dojde k zahájení revaskularizace a mezi 3. - 6. 

měsícem je ukončena. V 6. - 8. týdnu po rekonstrukci je štěp nejslabší a může 

podlehnout nekróze. Zatímco štěp revaskularizuje, klesá jeho mechanická pevnost. 

Kolagenní struktury se stávají organizovanou a funkční hmotou a stavějí se do podélné 

osy štěpu. Za 1 rok lze očekávat definitivní přestavbu. Štěp ale už nikdy nebude mít 

podobu intaktního vazu. (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986; Hart, Štipčák, 2010) 
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4. Pooperační ošetření 

Výplach kloubní dutiny, zavedení Redonova drénu a drénu do podkoží. 

Doporučuje se podávání antibiotik při zahájení operace a ukončení užívání 3. den po 

operaci. (Čech, Sosna, Bartoníček, 1986) 

2.4.4 Rehabilitační program 

2.4.4.1 Rehabilitační program po poranění a plastice LCA  

V poslední dekádě nastal pokrok v pooperační rehabilitaci LCA. Kolář i Griffin 

rozdělují rehabilitaci do několika fází.  

Griffin popisuje : 

o předoperační přípravu  

o pooperační rehabilitaci skládající se ze 3 fází :  

- 1. fáze (den rekonstrukce až 2. týden po rekonstrukci) 

- 2. fáze (3. až 5. týden po rekonstrukci) 

- 3. fáze (6. týden po rekonstrukci až návrat ke sportu) (Griffin, 1995) 

Kolář rozeznává :  

o 1. fáze (předoperační fáze) 

o 2. fáze (0 až 2. týden po operaci) 

o 3. fáze (3. až 5. týden po operaci) 

o 4. fáze (6. až 8. týden po operaci) 

o 5. fáze (od ukončení 8. týdne až funkční návrat do sportu) (Kolář, 2009) 

I přestože, má každá fáze svá kritéria, která by měla být splněna, aby se mohlo 

přejít k další fázi, tak je průběh rehabilitace vždy individuální a vždy respektujeme 

doporučení, které platí na daném pracovišti a požadavky operatéra. Členění na 

jednotlivé fáze je pouze orientační. Rehabilitace závisí na mnoha faktorech (typu 

operace, provedení operačního výkonu, technickém zázemí operatéra, motivaci 

pacienta, schopnosti hojení, předchozích pohybových schopnostech pacienta, sociálním 

faktoru, znalostech terapeuta). (Kolář, 2009) 

Zaměřím se tedy na obecné cíle rehabilitace před a po operaci a následně vhodné 

fyzioterapeutické metody a postupy, jimiž lze dosáhnout stanovených cílů. 
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Fáze rehabilitace 

1. Předeoperační příprava 

Obecné cíle: 

� připravit pacienta na rekonstrukci 

� instruktáž pacienta, zafixovat základní pohybové dovednosti a cvičení, které 

bude pacient po plastice rozvíjet 

� redukce bolesti 

� snížení, odstranění otoku  

� uvolnění měkkých tkání v oblasti kolenního kl. 

� obnova, udržení a zvětšení rozsahu hybnosti do flexe, udržovat plnou extenzi 

� nácvik správného stereotypu chůze o 2 francouzských holích, obnova 

normálního stereotypu chůze  

� zlepšení svalové koordinace a obnovení svalové síly flexorů a extenzorů 

kolenního kl. 

� stabilizace kolenního kl. (Kolář, 2009; Smékal, Kalina, Urban, 2006) 

2. Časná pooperační fáze 

Obecné cíle:  

� eliminace bolesti 

� redukce otoku  

� prevence tromboembolické nemoci 

� uvolnění měkkých tkání v oblasti kolenního kl. 

� péče o jizvu - po vyndání stehů  

� snižovat napětí svalů na zadní straně stehna 

� udržet plnou extenzi a docílit 90 st. flexe kolenního kl. 

� udržet aktivitu m. quadriceps femoris a dosáhnout funkční aktivity ostatních 

svalových skupin 

� obnovování kloubní vůle v místě kloubních blokád na DKK 

� chůze o 2 francouzských holích s takovým zatížením, jaké doporučí 

operatér, později postupně zatěžovat operovanou DK (zpočátku chůze 

s kolenní ortézou - vytváří vhodné podmínky pro hojení a zamezuje vzniku 

nocicepce) 

� stabilizace kolenního kl. 
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� instruktáž k domácímu cvičení a režimová opatření  (Kolář, 2009; Smékal, 

Kalina, Urban, 2006) 

Dva dny hospitalizace jsou nezbytné, aby se předešlo případným pooperačním 

komplikacím. Po propuštění pacient pokračuje doma se cvičením a zároveň probíhá 

řízená ambulantní rehabilitace. (Griffin, 1995; Kolář, 2009) 

3. Pooperační fáze 

Obecné cíle: 

� nepřítomnost otoku 

� snižování napětí v oblasti kolenního kl. 

� zvětšování rozsahu hybnosti do flexe 

� postupně plné zatěžování operované DK 

� normální stereotyp chůze, kontrola/ korekce chůze 

� zvyšování stability kolenního kl. 

� obnova kokontrakce flexorů a extenzorů kolenního kl.  

� obnova kloubní vůle v místě kloubních blokád na DKK 

� obnovovat běžné denní aktivity (Kolář, 2009; Smékal, Kalina, Urban, 2006) 

 

4. Pozdní pooperační fáze 

Obecné cíle:  

� zlepšování propriocepce a dynamická stabilizace operované i zdravé DK 

� zlepšení svalové kontroly kolenních kl. 

� znovu získání svalové síly (Kolář, 2009; Smékal, Kalina, Urban, 2006) 

 

5. Rekonvalescenční fáze 

Obecné cíle:  

� pokračovaní ve všech aktivitách z předcházejících fází 

� zvětšování síly na DKK 

� návrat ke sportovním aktivitám (vhodné tréninkové plány a nutná regenerace), 

při návratu ke sportovním aktivitám používat do 1 roku od operace funkční 

kolenní ortézu (Smékal, Kalina, Urban, 2006) 

� možnost zahájení kontaktní sportovní aktivity (Kolář, 2009; Smékal, Kalina, 

Urban, 2006) 
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Fyzioterapeutické metody a postupy 

- po operaci prevence tromboembolické nemoci, vertikalizace do sedu a do stoje 

(+bandážování DKK)  

- polohování - elevace operované DK pro snížení otoku a bolesti, ale i jako režimové 

opatření po cvičení (Haladová a kol., 2004) 

- TMT dle Lewita - uvolnění měkkých tkání v oblasti kolenního kl. (ovlivnění kůže, 

podkoží, fascií a svalů), péče o jizvu po vyndání stehů + míčkování dle Jebavé pro 

uvolnění hypertonických svalů (Jebavá, 1994; Lewit, 2003) 

- PIR dle Lewita, AGR dle Zbojana, autoterapie podle Hofta, AEK postupy dle 

Brüggera, míčkování dle Jebavé, PNF relaxační technika - relaxační techniky pro 

ovlivnění svalového hypertonu (Holubářová, Pavlů, 2007; Jebavá, 1994; Lewit, 2003) 

- PIR s následným protažením dle Jandy, aktivní strečink (bez pomůcky, s využitím 

Thera - Bandu) - k protažení zkrácených svalů (Kabelíková, Vávrová, 1997) 

- facilitace svalů hlazením, kartáčováním - k usnadnění a navození pohybu agonisty 

(Haladová a kol., 2004) 

- MOB dle Lewita - postupné nenásilné obnovování kloubní vůle ve směru kloubní 

blokády (Lewit, 2003) 

- pasivní pohyby / aktivní asistované pohyby / aktivní pohyby - obnova, udržení a 

zvětšování rozsahu hybnosti + na některých pracovištích k postupnému zvyšování 

rozsahu pohybu se využívá motodlaha (Haladová a kol., 2004; Smékal, Kalina, Urban, 

2006) 

- cvičení v uzavřených a otevřených kinetických řetězcích - kokontrakce flexorů a 

extenzorů kolenního kl. 

- nácvik chůze o 2 francouzských berlích s částečným odlehčením, postupně zvyšování 

zátěže - po rovině, do schodů, ze schodů (Haladová a kol., 2004) 

- nácvik správného stereotypu chůze bez pomůcky - po rovině, do schodů, ze schodů, 

chůze v terénu, chůze na běžícím pásu (Haladová a kol., 2004) 

- jízda na rotopedu - zvětšování svalové síly  

- izometrická kontrakce; aktivní cvičení proti gravitaci; aktivní pohyby proti odporu 

terapeuta, overballu, Thera - Bandu, závaží; AEK postupy dle Brüggera; posilování na 

strojích; PNF posilovací technika (technika dynamického zvratu, technika kombinace 

izotonických pohybů, technika rytmické stabilizace, technika stabilizačního zvratu - 

aktivní asistované provedení / aktivní provedení / aktivní provedení proti odporu) - pro 
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posílení oslabených svalů (Holubářová, Pavlů, 2007; Kabelíková, Vávrová, 1997; 

Pavlů, 2004) 

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové (pevný základ, nestabilní plochy, 

balanční pomůcky) - ke zvýšení stability, ke zlepšování propriocepce, k získání svalové 

koordinace a funkční souhry svalových skupin, ale i jako prevence před vznikem úrazu 

(Janda, Vávrová, 1992) 

- Propriofoot koncept - obnovuje stabilizační funkci 

- fyzikální terapie:  

- kryoterapie (ledové sáčky) - k redukci otoku a snížení bolesti 

- hydroterapie (částečná vířivá lázeň nebo celková vířivá koupel) - k relaxaci 

příčně pruhovaného svalstva, k aktivaci kožních receptorů 

- elektroléčba - elektrogymnastika pro znovuzapojení svalů do pohybového 

schématu; diadynamické proudy CP, které mají trofotropní a antiedematózní 

účinek, a LP, mající analgetický účinek, v transregionální aplikaci; 

středněfrekvenční proudy s nastavením parametrů na analgetický efekt; 

biostimulační fototerapie na jizvy; laser na jizvy; magnetoterapie, jejíž účinek je 

analgetický, protizánětlivý, myorelaxační a podporuje hojení  (Capko, 1998) 

- aplikace kinesio tapu - lymfatická korekce ke snížení otoku, facilitace oslabeného 

svalu k podpoření jeho svalové aktivity, inhibice hypertonických svalů k navození 

relaxace, vazivová korekce k podpoření poraněné tkáně, ke zvýšení dráždění 

mechanoreceptorů a optimalizaci napětí vazu (Kobrová, Válka, 2012) 

2.4.4.2 Rehabilitační program po poranění  

 Fáze nejsou rozděleny na předoperační a pooperační. Obecné cíle rehabilitace a 

navrhované fyzioterapeutické metody a postupy se ale neliší. Rozdíl je akorát v tom, že 

není potřeba pacienta připravovat na plastiku, s tím souvisí i pooperační prevence 

tromboembolické nemoci, vertikalizace a nepečujeme ani o jizvu. 

 

 

  



 

29 

 

3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce se skládá ze speciální části, která je věnována kazuistice 

pacienta po ruptuře předního zkříženého vazu a vnitřního postranního vazu kolenního 

kloubu, jež byly léčeny konzervativně. 

Během mé souvislé praxe od 7. 1. do 1. 2. 2013 v oblastní nemocnici Kladno 

pacient docházel na ambulantní oddělení rehabilitace. Indikaci k rehabilitaci mu 

doporučil jeho ošetřující ortoped. Začala jsem s ním spolupracovat dne 15. 1. 2013, kdy 

jsem provedla vstupní kineziologický rozbor. Poté následovalo 8 individuálních 

terapeutických jednotek v časovém úseku 60 - 90 min., na které pacient docházel 3x 

týdně. Na závěr byl pro zhodnocení efektu terapie proveden výstupní kineziologický 

rozbor. 

Pacient mi dal souhlas k vyšetření a terapii (viz příloha č. 2 - Návrh 

informovaného souhlasu), jinak by nebylo možné fyzioterapeutické vyšetření a 

následnou terapii zahájit. Rovněž projekt práce musel být schválen Etickou komisí UK 

FTVS, a to konkrétně pod jednacím číslem 007/2013.  

Zvolila jsem vyšetření: vyšetření aspekcí stoje, analýza chůze, palpační vyšetření 

pánve, vyšetření dynamiky páteře a distance na páteři, antropometrické vyšetření, 

vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti, vyšetření svalové síly orientačně 

v modifikovaných polohách, vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vyšetření hybných 

stereotypů dle Jandy, neurologické vyšetření, vyšetření reflexních změn dle Lewita a 

vyšetření kloubní vůle dle Lewita. 

K vyšetření a terapii byly využity tyto pomůcky: lehátko, goniometr, krejčovský 

metr, neurologické kladívko, olovnice, 2 váhy, malý molitanový míček, kulová a 

válcová úseč, lano, balanční destičky (Propriofoot), rotoped, Thera - Band žluté barvy, 

overball, gymball, stolička, kladka se závažím, nášlapný schůdek, rotoped. 

Využila jsem těchto fyzioterapeutických metod a postupů: TMT dle Lewita, PIR 

s následným protažením dle Jandy, PIR dle Lewita, AGR podle Zbojana, AEK postupy 

podle Brüggera, MOB dle Lewita, individuální LTV, míčkování dle Jebavé, metoda 

PNF - posilovací a relaxační techniky, nácvik stoje a nácvik správného stereotypu 
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chůze, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, Propriofoot koncept (pod 

vedením vyškolené fyzioterapeutky), jízdu na rotopedu a aplikace kinesiotapu. 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: L. Š., muž 

Ročník:  1967 

Diagnóza: St. p. ruptuře LCM et vs i LCA genus l. sin. 

Status praesens:  

- Subjektivně - pacient si stěžuje na oslabenou LDK a menší rozsah pohybu v L 

kolenním kl., při chůzi necítí úplnou jistotu v L kolenním kl., přichází s 

francouzskou holí v pravé ruce, nosí brýle na čtení 

- Objektivně - váha: 64 kg, výška: 160 cm, BMI: 25 - nadváha, tepová frekvence: 

72 tepů/ min., dechová frekvence: 16 dechů/ min. 

RA:  otec matky měl anginu pectoris, matka a sestra vysoký cholesterol, ostatní bpn 

OA:  

Dřívější onemocnění:   

- běžná dětská onemocnění 

- rok 1994 - pád z koně- na PDK zlomenina tibie a fibuly a distorze hlezenního 

kloubu → 6 týdnů vysoká sádrová fixace PDK, po té ambulantní rehabilitace a 

měsíční pobyt v Kladrubech (zůstalo omezení rozsahu pohybu v P hlezenním kl.) 

NO: 

- 15. 10. 2012 při rozřezávání velkých klád úder kládou do L kolene z laterální 

strany. V momentě úderu pacient cítil lupnutí a prudkou bolest. Přímým 

nárazem bylo koleno vpáčeno dovnitř. V místě viditelné prohnutí. Pacient se 

posadil a koleno sám vrátil zpátky do původní polohy, poté se bolest o trochu 

zmírnila. Po chvíli sezení se chtěl postavit, ale v okamžiku zvednutí a došlapu na 

zraněnou LDK došlo k opětovnému vychýlení L kolene dovnitř, což způsobilo 

větší bolesti. Pacient nebyl schopný jít dál, a tak si zavolal o pomoc. Při přijetí 

na úrazovém oddělení v oblastní nemocnici Kladno bolest a velký otok 

kolenního kloubu. Byla provedena punkce krve. Na 14 dní ortéza (nošeno po 
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celý den vyjma koupele) a chůze o berlích bez zatížení.  Poté kontrola-  

opakovaná punkce krve z L kolenního kl. a na 4 týdny dána vysoká sádrová 

fixace (opět bez zatížení). Dne 26. 11. 2012 sádra sejmuta a pacient LDK 

částečně odlehčoval. Od 5. 12. 2012 absolvoval pacient 10 terapeutických 

jednotek (vířivá koupel, individuální léčebná tělesná výchova, elektroléčba). 7. 

1. 2013 přidáno dalších 10 terapeutických návštěv. Povolena plná zátěž. 

FA:  neguje 

AA:  neguje 

PA: pacient vystudoval střední lesnickou školu, po té nástup do vojenské služby, po 

návratu práce hajného, později práce na pile, roznášení letáků, od října roku 2012 

nezaměstnán, do doby úrazu občas výpomoc při kácení lesů a stromolezectví, od 

nového roku tam měl být jako zaměstnanec, což je nyní pro následky úrazu zatím 

nemožné 

dominantní PHK, odrazová noha L 

SA: žije s manželkou v rodinném domě, do domu přístup po 5 schodech, vevnitř do 1. 

poschodí vede 15 schodů. V domě dřevní prahy a vysoká vana. Manželka dostává domů 

drobnou manuální práci. V době jeho úrazu se o něj mohla starat. 

Sportovní anamnéza: od roku 1980 do roku 1994 jezdil na koni - klus, cval, skoky 

přes překážky, rád jezdí na kole 

Abusus: alkohol příležitostně, nekuřák, 3 x denně káva 

Předchozí rehabilitace: V roce 1994 po pádu z koně 10 ambulantních návštěv na 

rehabilitaci v Oblastní nemocnici Kladno. Indikována vířivá koupel a individuální 

léčebná tělesná výchova. Po té měsíční pobyt v Kladrubech. Pacient tam docházel opět 

na vířivou koupel, individuální léčebnou tělesnou výchovu a jezdil na rotopedu, později 

i v přírodě na kole.  

Indikace k rehabilitaci:  kineziologický rozbor, TMT, PIR, MOB, LTV, rozcvičení L 

kolenního kloubu analyticky, posílení m. quadriceps femoris vlevo, povolena plná 

zátěž, nácvik správného stereotypu chůze a nácvik senzomotorické stimulace. 
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Výpis ze zdravotnické dokumentace:  

Vyš. při přijetí dne 15. 10. 2012: L kolenní kl. násilně vtočen dovnitř, velký otok 

a palpačně mediálně bolest, přítomnost akutní hemartros, pozitivní přední zásuvka a 

pozitivní Lachmannův test, punkce 50 ml krve, RTG: bez traumatických změn na 

skeletu, MRI: neprovedena.  

Vyš. 7. 1. 2013: L koleno bez výpotku, hypotrofie m. quadriceps femoris, 

omezený rozsah pohybu kolenního kloubu S 0 - 0 - 90, dukce stabilní, LCM pevný, 

citlivost bez patologického nálezu a LDK bez otoku. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Vyšetření stoje aspekcí 

Zepředu: stabilní stoj o širší bázi bez kompenzačních pomůcek, na levé noze pokleslá 

podélná i příčná klenba, na pravé noze snížená příčná klenba, tendence k hallux valgus 

bilat., váha více na PDK, nesymetrická zevní kontura lýtkových svalů - vlevo méně 

vyrýsovaná svalovina, patelly zevně vytočené, hypotrofie L stehna, hypotrofie m. vastus 

medialis vlevo, vnitřní strana stehen v těsném dotyku, pupík směřuje dopředu, 

vystouplá břišní stěna, L thorakobrachiální trojúhelník větší - i taile ostřejší, L prsní 

bradavka nepatrně výš, L rameno výše, nestejná kontura horní části m. trapezius - vlevo 

prohlubeň, obličej a uši symetrické 

Zboku (zleva): ostrý úhel v hlezenním kl., L kolenní kloub v semiflexi, není osa kyčelní 

kloub - kolenní kloub - hlezenní kloub, oploštěné hýžďové svalstvo, mírná anteverze 

pánve, prominence břišní stěny, oploštěná bederní lordóza, hlava v předsunutí 

Zezadu: stoj více na PDK, kulovitý tvar L paty, kvadratický tvar P paty, L kolenní 

kloub v semiflexi, L lýtkový sval a svalovina L stehna objemově menší, podkolenní 

rýhy symetrické, nestejná kontura vnitřní strany stehen, oploštěný tvar hýžďového 

svalstva bilat., subgluteální rýhy ve stejné výšce, L thorakobrachiální trojúhelník, L 

rameno výš, angulus inferior scapulae na levé straně výš, hypertrofie paravertebrálního 

svalstva v oblasti Th páteře bilat., hypertrofie horních a středních vláken trapézového 

svalu bilat. 
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Vyšetření stoje pomocí olovnice:  

- zepředu - olovnice spuštěná od processus xiphoideus prochází pupkem a dopadá blíže 

k P patě  

- zboku (zleva) - olovnice spuštěná ze zevního zvukovodu dopadá před malleolus 

lateralis, chybí osa kyčelní kl. - kolenní kl. - hlezenní kl. → předsun hlavy; olovnice 

spuštěná z ramenního kl. prochází středem kyčelního kl., míjí kolenní kl. a prochází 

hlezenním kl. 

- zezadu - olovnice spuštěná ze záhlaví prochází intergluteální rýhou a dopadá blíže k P 

patě 

Rombergova zkouška: I. - negativní, II. - negativní, III. - negativní, ve všech polohách 

stabilní 

Trendelenburgova zkouška: 

Stoj na LDK - neprovede 

Stoj na PDK - hra šlach, elevace ramen, úklon trupu 

Test dle Véleho: hodnocení B 

Stoj na 2 vahách:    PDK - 35, 5 kg  LDK - 28, 5 kg 

Vyšetření dýchání: Břišní typ dýchání. Dechová vlna postupuje kaudokraniálně. 

3.3.2 Palpační vyšetření pánve 

anteverze pánve 

SIAS ve stejné výši 

SIPS ve stejné výši 

cristy ve stejné výši 

fenomén předbíhání - bez patologie 

spine sign - bez patologie 

3.3.3 Vyšetření dynamiky páteře a distance na páteř i 

Flexe trupu: při předklánění oploštění bederního úseku páteře, nedochází k rozvoji 

páteřní křivky v oblasti mezi lopatkami, pozitivní Thomayerova zkouška + 4 cm (norma 

0 cm) 
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Zk. lateroflexe: na obě strany současně s prováděním úklonu záklon a elevace ramen, 

vpravo větší lateroflexe, vpravo se daktylion P ruky posune po stehně o 21 cm níž, při 

úklonu vlevo se daktylion L ruky posune o 19 cm  

Extenze trupu s rukama na hýždích: oploštění v oblasti bederního úseku 

Schoberova vzdálenost: prodloužení o 4 cm (norma 4 - 5 cm) 

Stiborova vzdálenost: prodloužení o 4 cm (norma 7 - 10 cm) 

Ottova vzdálenost:  inklinační - prodloužení o 2 cm (norma 3, 5 cm) 

reklinační - zkrácení o 2,5 cm (norma 2, 5 cm) 

Čepojevova vzdálenost: prodloužení o 1 cm (norma 3 cm) 

Zk. předklonu hlavy: brada - sternum 0 cm 

Forestierova fleche: hrbol k. týlní se dotkne zdi 

3.3.4 Analýza chůze 

Pacient má od ošetřujícího lékaře dovoleno plné zatížení LDK a postupné odkládání 

francouzské hole. Pro větší jistotu a bezpečí pacient stále chodí převážně s jednou 

francouzskou holí v P ruce. Jen na kratší vzdálenosti a doma ji nepoužívá. Při vyšetření 

byl bez pomůcky. Chůze o širší bázi, napadání na LDK, krok LDK delší, je porušený 

rytmus chůze, při došlapu klade chodidlo celou plochou na podložku a rovněž 

nedochází k jeho odvíjení z podložky, téměř chybí flexe v L kolenním kloubu, jen malá 

flexe v L kyčelním kloubu, u LDK nedochází k plné extenzi v kyčelním kl., chybí 

protisměrný souhyb HKK - drženy toporně. 

Modifikace chůze: 

Po špičkách: bez opory nesvede 

Po patách: bez opory nesvede 

V podřepu: nesvede 

Vzad: chybí plná extenze v kyčelních kloubech  

Do stran přísunem: zvládá na obě strany 

Do stran překračováním: zvládá, doleva hůře proveditelné  

Se zavřenýma očima: chůze méně jistá a méně stabilní 

Se vzpaženýma HKK: zvětší se laterální posun pánve na obě strany 
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3.3.5 Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy 

1. Extenze v kyčelním kl.: 

LDK - 1. aktivace m. quadratus lumborum, elevace L kyčelní lopaty 

  2. hamstringy se aktivují současně s m. gluteus maximus 

3. aktivace extenzorů L páteře na homolaterální straně 

4. aktivace extenzorů L páteře na kontralaterální straně  

5. aktivace extenzorů Th - L páteře na homolaterální straně 

6. aktivace extenzorů Th - L páteře na kontralaterální straně 

PDK -  stejné provedení jako u LDK (viz výše) 

Modifikace s flexí v koleni:  

LDK - 1. elevace L kyčelní lopaty, aktivace m. quadratus lumborum 

 2. naklopení na P polovinu těla 

 3. nedostatečná aktivita m. gluteus maximus 

 4. zevní rotace v L kyčelním kloubu, vychýlení L kolenního kl. vlevo 

 5. aktivita extenzorů bederní páteře na homolaterální  straně 

 6. aktivita extenzorů bederní páteře na kontralaterální  straně 

7. aktivace extenzorů Th - L páteře na homolaterální straně 

8. aktivace extenzorů Th - L páteře na kontralaterální straně 

PDK - 1. elevace P kyčelní lopaty, aktivace m. quadratus lumborum 

 2. aktivace m. gluteus maximus 

 3. zevní rotace v P kyčelním kloubu, vychýlení P kolenního kl. vpravo 

 4. aktivita extenzorů bederní páteře na homolaterální  straně 

 5. aktivita extenzorů bederní páteře na kontralaterální  straně 

6. aktivace extenzorů Th - L páteře na homolaterální straně 

7. aktivace extenzorů Th - L páteře na kontralaterální straně 

8. aktivace extenzorů Th - L páteře na kontralaterální straně 

2. Abdukce kyčelního kl.: 

LDK -  quadrátový mechanismus + odklopení pánve 

PDK -  quadrátový mechanismus 
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3. Flexe trupu:  

- pohyb zahájen lehkým předsunutím hlavy, nedochází k postupnému odvíjení od 

lehátka, toporné zvedání, ke konci pohybu elevace pat → oslabené břišní svaly 

 

3.3.6 Antropometrické vyšetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 1 - vstupní antropometrické vyšetření - délkové rozměry DKK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 2 - vstupní antropometrické vyšetření - obvodové rozměry DKK  

 

 

 

 

Délkové rozměry DK Pravá Levá 

Funkční délka 85,5 cm 86 cm 

Anatomická délka 75 cm 75 cm 

Délka stehna 38 cm 38 cm 

Délka bérce 37,5 cm 37,5 cm 

Délka nohy (palec - pata) 23,5 cm 23,5 cm 

Obvodové rozměry DK Pravá Levá 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 

Obvod stehna těsně nad patellou 

49,5 cm 

38 cm 

48 cm 

37 cm 

Obvod kolena 36,5 cm 36,5 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 34 cm 34 cm 

Obvod lýtka 35,5 cm 35 cm 

Obvod přes kotníky 25,5 cm 25 cm 

Obvod přes nárt a patu 32,5 cm 32 cm 

Obvod přes hlavice metatarsů 25 cm 25 cm 
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3.3.7  Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

Dolní končetina Pravá Levá 
Aktivn ě Pasivně Aktivn ě Pasivně 

Kyčelní kloub  

S (S 0) 10 - 0 - 70 15 - 0 - 75 10 - 0 - 80 15 -  0 - 85 

F 40 - 0 - 30 40 - 0 - 30 40 - 0 - 30 40  - 0 - 30  

R  40 -  0 - 30  
(S 90) 

40 - 0 - 30 
 (S 90) 

30 - 0 - 25  
(S 85) 

30 - 0 - 30  
(S 90) 

Kolenní kloub  

S 0 - 0 - 130 0   - 0 - 130 0 - 0 - 85 0 - 0 - 90 

Hlezenní kloub  

S (S 90) 10 - 0 - 30 10 - 0 - 30 20 - 0 - 35 20 - 0 - 35 

R (S 90) 10 - 0 - 25 10 - 0 - 25 20 - 0 - 35 20 - 0 - 35 

Hrudní a bederní páteř Aktivn ě 
   Lateroflexe 25 - 0 - 30 

   Rotace 25 - 0 - 25 

Tab. č. 3 - vstupní vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

 

3.3.8  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4 - vstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Svaly Vpravo Vlevo 

M. triceps surae 
- m. gastrocnemius 
- m. soleus 

 
0 
0 

 
0 
0 

Flexory kyčelního kloubu 
- m. iliopsoas 
- m. rectus femoris 
- m. tensor fasciae latae 

 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 

Flexory kolenního kloubu 2 1 

Adduktory ky čelního kloubu 
- jednokloubové 
- dvoukloubové 

 
0 
0 

 
0 
0 

M. piriformis 0 1 
M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální zádové svaly 2 
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3.3.9 Vyšetření svalové síly orientačně v modifikovaných   

polohách 

Tab. č. 5 - vstupní vyšetření svalové síly orientačně v modifikovaných polohách  

 Pohyb a svaly Strana 

Trup Flexe 4 

 Extenze 5 (bez rozlišení) 

  Vpravo Vlevo 

 Flexe s rotací 4 4 

Pánev Elevace 5 5 

Kyčelní kloub Flexe 5 5 

 Extenze 5 4 

 Extenze s flexí kolenní 4 + 3 + 

 Abdukce  5 4 + 

 Addukce 5 4 + 

 Zevní rotace 5 4 

 Vnitřní rotace 5 4 

Kolenní kloub Flexe - m. biceps femoris 
a semisvaly 

5 4 - 

 Extenze 5 3 + 

Hlezenní kloub Plantární flexe - m. 
triceps surae a m. soleus 

5 4 

 Supinace s dorzální flexí - 
m. tibialis anterior 

5 4 

 Supinace v plantární flexi 
- m. tibialis posterior 

5 4 

 Plantární pronace - m. 
peroneus longus et brevis 

5 

 

5 

MTP kloub Flexe 2. - 5. prstu 5 5 

 Flexe palce 5 5 

 Extenze 5 5 

 Addukce palce 1 1 

 Abdukce palce 1 1 
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3.3.10   Neurologické vyšetření 

Fyziologické reflexy     

Patelární (L2 - L4) - normální reflex bilat. 

Achillovy šlachy ( S1 - S2) - normální reflex bilat. 

Medioplantární (S1 - S2) - normální reflex bilat. 

Pyramidové jevy           

a) zánikové: Mingazzini - negativní      

Barré - negativní     

 fenomén retardace - negativní  

b) iritační 

- extenční: Babinski - negativní bilat. 

  Chaddock - negativní bilat. 

- flekční: Rossolimo - negativní bilat. 

  Žukovskij - Kornilov - negativní bilat. 

Vyšetření čití na DKK 

1. Povrchové 

- taktilní: bpn bilat. 

- algické: bpn bilat. 

- grafestézie: bpn bilat. 

- termické: nevyšetřeno 

2. Hluboké 

- polohocit: bpn bilat. 

- pohybocit: bpn bilat. 

- vibrační: nevyšetřeno 

Mozečkové funkce 

Taxe DKK - bpn bilat. 

3.3.11   Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření kůže: Kůže na LDK je přirozeně zbarvená a v klidu bez potivosti. Palpačně je 

kůže na končetinách a trupu hladká, poddajná, pružná a protažitelná. Nezjištěna žádná 

bolestivost. Bez patologické teploty. 

Zkouška dermografie: zčervenání v místě provedení mizí po delší době 
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Vyšetření podkoží: Kiblerovu řasu v oblasti bederní páteře jde hůře nabrat. Od přechodu 

Th - L ji lze nabrat, avšak je to doprovázeno nepříjemným pocitem. Po provedení 

výrazné zčervenání mezi lopatkami. V dalších řadách směrem od páteře Kiblerovu řasu 

lze volně nabrat a provést bez bolesti. 

Vyšetření fascií: Zádová fascie - kaudálně i kraniálně na obou stranách neprotažitelná, 

laterální fascie trupu vlevo hůře protažitelná, stehenní fascie - vlevo hůře protažitelná, 

fascie lýtka - vlevo hůře protažitelná. 

Vyšetření svalů: Hypotonus m. quadriceps femoris vlevo a m. gluteus maximus bilat., 

hypertonus ischiokrurálních svalů bilat., hypertonus mm. erector spinae hrudní oblasti 

bilat., horních a středních vláken m. trapezius bilat.  

Vyšetření periostových bodů: Bolestivost hlavičky fibuly vlevo, ostatní bez 

patologického nálezu. 

3.3.12   Vyšetření kloubní vů le dle Lewita 

 Směr Vpravo Vlevo 

SI skloubení posun os ilium vůči os 
sacrum dorzálně 

bez omezení bez omezení 

SI skloubení 
posun os ilium 
ventrokraniomediálním 
směrem 

bez omezení bez omezení 

DK Směr Pravá Levá 

Kolenní kloub laterální směr bez omezení omezeno 

 mediální směr bez omezení omezeno 
Patella kraniálně bez omezení omezeno 
 kaudálně bez omezení omezeno 
 mediálně bez omezení omezeno 
 laterálně bez omezení omezeno 
Caput fibulae dorzálně bez omezení omezeno 
 ventrálně bez omezení omezeno 
Tibiofibulární kloub  funkční vyšetření bez omezení omezeno 
Talokrurální kloub  funkční vyšetření omezeno bez omezení 
 dorzální posun omezeno bez omezení 

 

 

 Tab. č. 6 - vstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita 
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DK Směr Pravá Levá 

Calcaneus mediálně omezeno bez omezení 
 laterálně omezeno bez omezení 
 plantárně omezeno omezeno 
 dorzálně omezeno omezeno 
 rotace tibiálně omezeno bez omezení 
 rotace fibulárně omezeno bez omezení 
Lisfrancův  kloub rotace mediálně bez omezení bez omezení 
 rotace laterálně bez omezení bez omezení 
 dorzálně bez omezení bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
Os naviculare dorzálně omezeno bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
Os cuboideum dorzálně omezeno bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
1. MTP dorzálně bez omezení bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
 mediálně bez omezení bez omezení 
 laterálně bez omezení bez omezení 
 rotace bez omezení bez omezení 
2., 3., 4., 5. MTP dorzálně bez omezení bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
 mediálně bez omezení bez omezení 
 laterálně bez omezení bez omezení 

Tab. č. 6 - vstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 

SHRNUTÍ VYŠETŘENÍ  

Dne 15. 10. 2012 během pracovní doby pacienta udeřila kláda do L kolenního kloubu 

z laterální strany. Následkem toho došlo k ruptuře vnitřního postranního vazu a 

předního zkříženého vazu. Úraz byl řešen konzervativní cestou pomocí ortézy a 

následně vysoké sádrové fixace. 26. 11. 2012 byla sádra sejmuta a ordinována RHB. 

Zpočátku částečné odlehčení LDK, od 7. 1. 2013 plné zatížení LDK. Nyní si pacient 

stěžuje na nejistotu při chůzi, oslabenou LDK, ztuhlost v L kolenním kl. a omezenou 

pohyblivost. Pacient podvědomě odlehčuje LDK. 

Vyšetření stoje aspekcí 

Hypotrofie lýtkového a stehenní svalu na LDK, oploštěné hýžďové svalstvo bilat., 

oploštěná bederní lordóza, L thorakobrachiální trojúhelník větší a L rameno výše, 

hypertrofie paravertebrálního svalstva v oblasti Th páteře bilat., hypertrofie horních a 
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středních vláken trapézového svalu bilat., Trendelenburgovu zkoušku na LDK pacient 

nesvede, při stoji na PDK hra šlach, elevace ramen a úklon trupu. 

Stoj na 2 vahách: PDK 35, 5 kg; LDK 28, 5 kg. 

Vyšetření dynamiky páteře a distance na páteři  

Flexe trupu - malé rozvíjení hrudní páteře, pozitivní Thomayerův příznak + 4 cm. 

Zk. lateroflexe - na obě strany současně s úklonem záklon, elevace ramen, vpravo o 2 

cm větší lateroflexe. 

Stiborova vzdálenost - vázne rozvíjení hrudní a bederní páteře, prodloužení jen o 4 cm 

(norma 7 - 10 cm). 

Analýza chůze  

Chůze o širší bázi, napadání na LDK, krok LDK delší, při došlapu pacient klade 

chodidlo celou plochou na podložku a rovněž nedochází k jeho odvíjení z podložky, 

téměř chybí flexe v L kolenním kl., jen malá flexe v L kyčelním kl., u LDK nedochází k 

plné extenzi v kyčelním kl., chybí protisměrný souhyb HKK, chůzi po špičkách, po 

patách a v podřepu pacient nesvede. 

Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy 

Nesprávně provedený stereotyp extenze a abdukce kyčelního kl. bilat. 

Antropometrické vyšetření 

Funkční délka - LDK 86 cm, PDK 85,5 cm. 

Obvod stehna 15 cm nad patellou - LDK 48 cm, PDK 49,5 cm. 

Obvod stehna těsně nad kolenem - LDK 37 cm, PDK 38 cm. 

Obvod lýtka - LDK 35 cm, PDK 35,5 cm. 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti  

Kyčelní kl.: aktivně flexe s extendovaným kolenním kl. - LDK 80 st., PDK 70 st.;  

pasivně flexe s extendovaným kolenním kl. - LDK 85 st., PDK 75 st. 

Kolenní kl.: aktivně flexe - LDK 85 st., PDK 130 st., pasivně flexe - LDK 90 st., PDK 

130 st. 

Hlezenní kl.: aktivně i pasivně plantární flexe - LDK 35 st., PDK 30 st.; aktivně i 

pasivně dorzální flexe - LDK 20 st., PDK 10 st.; aktivně i pasivně everze - LDK 20 st., 

PDK 10 st.; aktivně i pasivně inverze - LDK 35 st., PDK 25 st. 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

Dle Jandy st. 1 - m. iliopsoas vlevo, m. rectus femoris vlevo, m. tensor fasciae latae 

vlevo, flexory kolenního kl. vlevo, m. piriformis vlevo a m. quadratus lumborum bilat. 

Dle Jandy st. 2 - flexory kolenního kl. vpravo a paravertebrální zádové svaly. 

Vyšetření svalové síly orientačně v modifikovaných polohách 

Trup - flexe stupeň 4, flexe s rotací vpravo i vlevo bilat. stupeň 4. 

L kyčelní kl. - extenze stupeň 4, extenze s flexí kolenní stupeň 3 +, zevní a vnitřní 

rotace stupeň 4, abdukce a addukce stupeň 4 +. 

P kyčelní kl. - extenze s flexí kolenní stupeň 4 +. 

L kolenní kl. - flexe stupeň 4 -, extenze stupeň 3 + 

L hlezenní kl. - plantární flexe stupeň 4, supinace s dorzální flexí stupeň 4, supinace v 

plantární flexi stupeň 4. 

Palec DK bilat. - abdukce a addukce stupeň 1. 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

V oblasti bederní páteře jde hůře provést Kiblerovu řasu, zádová fascie - neprotažitelná 

bilat. kraniálním a kaudálním směrem, fascie trupu - vlevo hůře protažitelná, fascie 

v oblasti stehna - hůře protažitelná vlevo, fascie v oblasti lýtka - hůře protažitelná vlevo. 

Hypotonus m. quadriceps femoris vlevo a m. gluteus maximus bilat. 

Hypertonus ischiokrurálních svalů bilat., mm. erector spinae hrudní oblasti bilat. a 

horních a středních vláken m. trapezius bilat. 

Bolestivost hlavičky fibuly vlevo. 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita  

Na LDK omezená patella kraniálně, kaudálně, mediálně a laterálně, caput fibulae 

omezená ventrálním a dorzálním směrem, z vyšetření kolenního kl. omezení mediálním 

a laterálním směrem, při funkčním vyš. tibiofibulárního kl. není možné pohyb dopružit 

a calcaneus je omezen plantárně a dorzálně. 

Na PDK u talokrurálního kl. omezený dorzální posun, calcaneus omezen mediálně, 

laterálně, plantárně, dorzálně, rotace tibiálně a rotace fibulárně, os naviculare je 

omezená dorzálně a os cuboideum je omezená dorzálně. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý plán 

Dle výsledků vstupního vyšetření korekce stoje, nácvik správného stereotypu 

chůze, odložení francouzské berle a plné zatížení LDK, uvolnění měkkých tkání 

v oblasti L kolenního kl. (lýtkové a stehenní fascie), protažení zádových fascií bilat. a 

laterální fascie trupu vlevo, snížení svalového napětí ischiokrurálních svalů bilat., mm. 

erector spinae hrudní oblasti bilat. a horních a středních vláken m. trapezius bilat., 

ovlivnění bolestivé hlavičky fibuly vlevo, protažení zkrácených flexorů kyčelního kl. 

vlevo, flexorů kolenního kl. bilat., m. piriformis vlevo, m. quadratus lumborum bilat. a 

paravertebrálních zádových svalů, zvýšení rozsahu kloubní pohyblivosti v L kolenním 

kl., posílení přímých a šikmých břišních svalů, hýžďových svalů bilat., abduktorů, 

adduktorů  a rotátorů L kyčelního kl., flexorů a extenzorů L kolenního kl., plantárních 

flexorů, dorzálních flexorů a supinátorů L hlezenního kl., korekce pohybového 

stereotypu extenze a abdukce kyčelního kl. bilat., obnovení kloubní vůle L kolenního 

kl., L patelly, L hlavičky fibuly, P talokrurálního kl., calcaneu bilat., P os naviculare  a 

P os  cuboideum, zvýšení stability L kolenního kloubu. 

3.4.1.1 Návrh terapie 

TMT dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, PIR dle Lewita, AGR 

podle Zbojana, AEK postupy podle Brüggera, MOB dle Lewita, individuální LTV, 

míčkování dle Jebavé, metoda PNF - posilovací a relaxační techniky, nácvik správného 

stoje a chůze, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, Propriofoot koncept, 

jízda na rotopedu a aplikace kinesiotapu. 

3.4.2 Dlouhodobý plán 

Pokračovat v nesplněných cílech z krátkodobého plánu. Nadále zvyšovat 

pohyblivost v L kolenním kl., zlepšovat trofiku a sílu svalů na LDK a pracovat na 

stabilizaci L kolenního kl. Fixace správného chůzového stereotypu a upevnění 

nacvičených pohybových stereotypů. Do budoucna vhodné pokračovat 

v senzomotorické stimulaci jako prevence před vznikem dalšího úrazu. Ovlivnění 

podélné a příčně ploché klenby bilat. a zábranit tendenci k hallux valgus bilat. Nošení 

kvalitní obuvi. Návrat k rekreačním pohybovým aktivitám a vhodný výběr nových.  
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3.5 Průběh terapie 

3.5.1 1. terapeutická jednotka 16. 1. 2013 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Při chůzi na delší vzdálenost si francouzskou hůl 

ponechává v PHK. Pacient udává, že má oslabenou LDK a sníženou hybnost v L 

kolenním kl. 

Objektivně: Viz vstupní kineziologický rozbor.  

Cíl terapie:  

Zlepšit protažitelnost fascií na LDK, fascií na zádech kraniálním a kaudálním směrem 

bilat. a fascie trupu vlevo. Uvolnit napětí ischiokrurálních svalů bilat. Na LDK 

protáhnout zkrácený m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae a m. 

piriformis. Obnovit kloubní vůli kolenního kl., patelly, caput fibulae a calcaneu na LDK 

a talokrurální kl., calcaneu, os naviculare a os cuboideum na PDK. Zvětšovat rozsah 

aktivní i pasivní hybnosti do flexe v L kolenním kl. Facilitace plosek nohou a nácvik 

malé nohy. Nácvik správného stereotypu chůze bez opory. Instruktáž k autoterapii. 

Návrh terapie:  

TMT dle Lewita, míčkování dle Jebavé, PIR dle Lewita, AEK postupy podle Brüggera, 

PIR s následným protažením dle Jandy, MOB dle Lewita, individuální LTV a 

senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové. 

Provedení: 

- TMT dle Lewita: protažení fascie lýtkového svalu a stehenní fascie na LDK, fascií na 

zádech kraniálním a kaudálním směrem bilat. a fascie trupu vlevo + míčkování 

ischiokrurálních svalů bilat. 

- PIR dle Lewita: m. biceps femoris bilat. 

- AEK postupy podle Brüggera: uvolnění flexorů kolenního kl. vlevo 

- PIR s následným protažením dle Jandy: m. iliopsoas vlevo, m. rectus femoris vlevo, 

m. tensor fasciae latae vlevo a m. piriformis vlevo 

- MOB dle Lewita: na LDK kolenní kl. mediálně a laterálně, patella kraniálním, 

kaudálním, mediálním a laterálním směrem, caput fibulae ventrálním a dorzálním 

směrem, calcaneus plantárně a dorzálně; na PDK u talokrurálního kl. dorzální posun, 

calcaneus mediálně, laterálně, plantárně, dorzálně, do rotace tibiálně a do rotace 

fibulárně, os naviculare dorzálně a os cuboideum dorzálně 
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- individuální LTV:  

1. Protahování m. rectus femoris vlevo pomocí Thera - Bandu žluté barvy: leh na břiše, 

břicho podloženo, flexe L kolenního kl., Thera - Band omotat kolem L hlezenního kl. a 

konce chytit do L ruky, přitahovat L patu k hýždi pomocí tahu za Thera - Band. 

2. Aktivní cvičení do flexe v L kolenním kl. pomocí overballu: leh na zádech, pod L 

patou overball, pomalu flektovat kolenní a kyčelní kl. do co možná největšího pokrčení. 

3. Protažení m. piriformis vlevo: leh na zádech, skrčit přednožmo L a postavit jí patou 

na P kolenní kl., L ruka dlaní na zemi mezi spojením kosti křížové s kostí pánevní, P 

ruka nad L kolenem zvětšuje addukci a vnitřní rotaci v L kyčelním kl. 

- nácvik správného stereotypu chůze bez opory 

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové: stimulace plosek na gumové 

podložce, nácvik malé nohy: pasivně vsedě, aktivně s dopomocí vsedě, aktivně bez 

dopomoci vsedě s bérci šikmo vpřed a kolmo k zemi 

Instruktáž k autoterapii:   

1. Protahování m. rectus femoris vlevo pomocí Thera - Bandu. (viz výše)  

2. Aktivní cvičení do flexe v L kolenním kl. pomocí overballu. (viz výše)  

3. Protažení m. piriformis vlevo. (viz výše) 

4. Malá noha aktivně bez dopomoci vsedě s bérci šikmo vpřed a kolmo k zemi. 

Výsledek:  

Subjektivně: Pacient hodnotí celou terapeutickou jednotku pozitivně. Při chůzi bez 

opory se snažil o co nejsprávnější provedení. Při došlapu už nepokládal chodidlo celou 

plochou na podložku a rovněž docházelo k jeho odvíjení z podložky. 

Objektivně: Vázne protažitelnost stehenní a lýtkové fascie na LDK, zádových fascií a 

fascie trupu vlevo. Podle hodnocení dle Jandy přetrvává malé zkrácení (1) svalů m. 

iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae a m. piriformis na LDK. Nepodařilo 

se obnovit joint - play v místě kloubních blokád na LDK ani na PDK. Pacient pochopil 

tříbodou oporu a podařilo se mu provést malou nohu.  

3.5.2  2. terapeutická jednotka 18. 1. 2013 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient neuvádí žádné potíže, cítí se dobře. Doma procvičoval provedení 

malé nohy a věnoval se autoterapii s Thera - Bandem a overballem. Zdá se mu, že se 

cvičením zlepšuje hybnost L kolenního kl.  
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Objektivně: Stehenní a lýtková fascie na LDK hůře protažitelné. Vázne protažitelnost 

fascie trupu vlevo i fascií na zádech bilat. kraniálním a kaudálním směrem. Hypertonus 

ischiokrurálních svalů bilat. Na LDK malé zkrácení m. iliopsoas, m. rectus femoris m. 

tensor fasciae latae a m. piriformis, dále malé zkrácení m. quadratus lumborum bilat. a 

velké zkrácení paravertebrálních zádových svalů. Hypotonus m. gluteus maximus bilat. 

Svalová síla adduktorů L kyčelního kl. stupeň 4 +. Goniometrickým měřením aktivního 

pohybu do flexe L kolenního kl. zatím zůstává rozsah pohybu stejný jako u vstupního 

vyšetření, tzn. S 0 - 0 - 85. Na LDK je omezená kloubní vůle kolenního kl. mediálně a 

laterálně, patelly kraniálně, kaudálně, mediálně a laterálně, caput fibulae ventrálním a 

dorzálním směrem, calcaneus plantárně a dorzálně. Na PDK stále u talokrurálního kl. 

vázne dorzální posun, calcaneus je omezen směrem mediálním, laterálním, plantárním, 

dorzálním, do rotace tibiálně a do rotace fibulárně, os naviculare a os cuboideum jsou 

omezeny dorzálně. 

Cíl terapie:  

Zlepšit protažitelnost fascií na LDK, fascií na zádech kraniálním a kaudálním směrem 

bilat. a fascie trupu vlevo. Snížit napětí ischiokrurálních svalů bilat. Na LDK ovlivnit 

zkrácený m. iliopsoas, m. rectus femoris m. tensor fasciae latae a m. piriformis. 

Protáhnout zkrácený m. quadratus lumborum bilat. a zkrácené paravertebrální zádové 

svaly. Obnovit joint - play kolenního kl., patelly, caput fibulae a calcaneu na LDK a 

talokrurální kl., calcaneu, os naviculare a os cuboideum na PDK. Zvětšovat aktivní i 

pasivní rozsah pohybu flexe u L kolenního kl. Aktivace m. quadriceps femoris vlevo a 

adduktorů L kyčelního kl. a izometrická kontrakce m. gluteus maximus bilat. Facilitace 

plosek nohou, kontrola provedení malé nohy a nácvik korigovaného stoje. Instruktáž 

k autoterapii. 

Návrh terapie:  

TMT dle Lewita, míčkování dle Jebavé, PIR dle Lewita, AEK postupy podle Brüggera, 

PIR s následným protažením dle Jandy, MOB dle Lewita, individuální LTV, metoda 

PNF a senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové. 

Provedení: 

- TMT dle Lewita: protažení stehenní fascie vlevo, fascie lýtkového svalu vlevo a fascií 

zad kraniálním a kaudálním směrem bilat. + míčkování ischiokrurálních svalů bilat.  

- PIR dle Lewita: m. biceps femoris bilat. 

- AEK postupy podle Brüggera: uvolnění flexorů kolenního kl. vlevo 
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- PIR s následným protažením dle Jandy: m. iliopsoas vlevo, m. rectus femoris vlevo, 

m. tensor fasciae latae vlevo, m. piriformis vlevo  

- MOB dle Lewita: na LDK kolenní kl. mediálně a laterálně, patella kraniálním, 

kaudálním, mediálním a laterálním směrem, caput fibulae ventrálním a dorzálním 

směrem, calcaneus plantárně a dorzálně; na PDK u talokrurálního kl. dorzální posun, 

calcaneus mediálně, laterálně, plantárně, dorzálně, do rotace tibiálně a do rotace 

fibulárně, os naviculare dorzálně a os cuboideum dorzálně 

- individuální LTV: 

1. Protahování extenzorů L kolenního kl. pomocí Thera - Bandu žluté barvy: leh na 

zádech levým bokem u okraje lehátka, skrčit přednožmo P, L bérec svěsit dolů 

z lehátka, Thera - Band ovinout kolem L hlezenního kl., L ruka drží konce popruhu pod 

úrovní lehátka, s V přitahovat L patu směrem k hýždi. 

2. Protahování paravertebrálních zádových svalů: vzpřímený sed na židli, s V postupně 

ohýbat trup do pocitu tahu, výdrž 20 s, povolit. 

3. Protažení m. quadratus lumborum bilat.: sed roznožný, úklon vpravo, P ruka se opírá 

u těla, v úklonu přidat vzpražení LHK, výdrž 20 s, dýchat, povolit, totéž doleva. 

4. Aktivace m. quadriceps femoris vlevo: leh na zádech, skrčit přednožmo P, L kolenní 

kl. podložen, s V extendovat L koleno a přitahovat špičku.  

5. Izometrické posilování m. gluteus maximus bilat.: leh na břiše na lehátku, ruce pod 

čelem, břicho podložené, špičky přes okraj stolu, stah hýžďových svalů, výdrž 10 s, 

uvolnit. 

6. Izometrické posilování adduktorů kyčelních kl. bilat.: leh na zádech, skrčit 

přednožmo obě DKK, mezi kolenní kl. vložit overball, s V tlačit kolena k sobě, výdrž 

10 s, uvolnit. 

- metoda PNF: relaxační technika pomalý zvrat - výdrž - relaxace pro m. biceps femoris 

bilat. a semisvaly bilat. 

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové: stimulace plosek na gumové 

podložce, malá noha aktivně bez dopomoci vsedě s bérci šikmo vpřed, s bérci kolmo 

k zemi, s bérci kolmo k zemi a tlakem do kolen, korigovaný stoj na obou DKK, 

korigovaný stoj na obou DKK + přesouvání těžiště v předozadním a bočném směru  

Instruktáž k autoterapii:   

1. Protahování m. rectus femoris pomocí Thera - Bandu. (viz výše).  

2. Protahování paravertebrálních zádových svalů. (viz výše).  
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3. Autoterapie na ovlivnění hypertonu m. biceps femoris bilat. dle instrukcí: stoj 

rozkročný s L chodidlem ve vnitřní rotaci opřeným zevní hranou o pevný předmět, 

zatlačení vnější hranou proti předmětu do zevní rotace, výdrž 20 s, poté povolit - zvětší 

se vnitřní rotace tím, že dojde k flexi P kolenního kl., opak. 3x, totéž opačně. 

Výsledek:  

Subjektivně: Pacientovi se terapie líbila. Provedení malé nohy zvládá, a tak byl zařazen 

korigovaný stoj.  

Objektivně: Vázne protažitelnost stehenní a lýtkové fascie na LDK, zádových fascií 

bilat. a fascie trupu vlevo. Snížení hypertonu ischiokrurálních svalů bilat.  Vymizelo 

malé zkrácení m. iliopsoas vlevo podle Jandy. Zatím přetrvává zkrácení 1 podle Jandy u 

svalů m. rectus femoris vlevo, m. tensor fasciae latae vlevo, m. piriformis vlevo, m. 

quadratus lumborum bilat. a zkrácení 2 u paravertebrálních zádových svalů. Nepodařilo 

se obnovit kloubní vůli v místech kloubních blokád na LDK ani na PDK. 

3.5.3  3. terapeutická jednotka 21. 1. 2013 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient si nestěžuje na žádné potíže. O víkendu samostatně cvičil a chodil 

převážně bez francouzské hole, aby začal LDK už více zatěžovat.  

Objektivně: Vázne protažitelnost lýtkové fascie a fascie v oblasti stehna na LDK. 

Ischiokrurální svaly vpravo nejsou v hypertonu, vlevo mírný hypertonus přetrvává. 

Omezená kloubní vůle kolenního kl. mediálně a laterálně, patelly kraniálně, kaudálně, 

mediálně a laterálně, caput fibulae ventrálním a dorzálním směrem, calcaneus plantárně 

a dorzálně na LDK; u talokrurálního kl. vázne dorzální posun, calcaneus je omezen 

směrem mediálním, laterálním, plantárním, dorzálním, do rotace tibiálně a do rotace 

fibulárně, os naviculare dorzálně a os cuboideum dorzálně na PDK. Palpačně bolestivá 

hlavička fibuly vlevo. M. rectus femoris vlevo už nevykazuje známky malého zkrácení. 

Na LDK přetrvává malé zkrácení m. tensor fasciae latae, m. piriformis a flexorů 

kolenního kl., na PDK je velké zkrácení flexorů kolenního kl. Svalová síla m. gluteus 

maximus vlevo stupeň 3 + a vpravo stupeň 4 + a svalová síla m. quadriceps femoris 

vlevo stupeň 4. 

 

 

 



 

50 

 

Cíl terapie:  

Zlepšit posunlivost fascií na LDK. Ovlivnit spoušťový bod na caput fibulae vlevo. 

Uvolnit napětí ischiokrurálních svalů vlevo. Zlepšit protažitelnost flexorů P kolenního 

kl. Obnovit joint - play na LDK u kolenního kl., patelly, caput fibulae a calcaneu a na 

PDK u talokrurálního kl., calcaneu, os naviculare a os cuboideum. Aktivace m. 

quadriceps femoris pars medialis a pars lateralis vlevo a jeho zapojení do pohybu při 

práci celé LDK. Facilitace m. vastus medialis vlevo pomocí kinesio tapu. Posílení m. 

gluteus maximus bilat. Korigovaný stoj, balanční cvičení a škola chůze. Instruktáž 

k autoterapii.  

Návrh terapie:  

TMT dle Lewita, míčkování dle Jebavé, AGR podle Zbojana, AEK postupy podle 

Brüggera, PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, MOB dle Lewita, 

metoda PNF, individuální LTV, aplikace kinesio tapu a senzomotorická stimulace dle 

Jandy a Vávrové. 

Provedení:  

- TMT dle Lewita: protažení stehenní fascie a fascie lýtkového svalu na LDK + 

míčkování ischiokrurálních svalů vlevo  

- PIR dle Lewita: m. biceps femoris vlevo 

- AGR podle Zbojana: ischiokrurální svaly vlevo 

- AEK postupy podle Brüggera: uvolnění flexorů kolenního kl. vlevo 

- PIR s následným protažením dle Jandy: m. tensor fasciae latae vlevo, m. piriformis 

vlevo a flexory kolenního kl. vpravo 

- MOB dle Lewita: na LDK laterální a mediální směr u kolenního kl., patella kraniálně, 

kaudálně, mediálně a laterálně, caput fibulae ventrálním a dorzálním směrem, calcaneus 

plantárně a dorzálně; na PDK dorzální posun talokrurálního kl., calcaneus mediálním, 

laterálním, plantárním, dorzálním směrem, do rotace tibiálně a do rotace fibulárně, os 

naviculare dorzálně a os cuboideum dorzálně 

- individuální LTV:  

1. Protažení flexorů kolenního kl. vpravo pomocí Thera - Bandu žluté barvy: leh na 

zádech, LDK skrčená chodidlem na zemi, Thera - Band vést pod ploskou P nohy, konce 

chytit do rukou a pomocí nich přitahovat PDK do přednožení s extendovaným P 

kolenním kl. Přednožení dovnitř pro protažení vnější dorzální strany stehna a 

přednožení ven pro protažení vnitřní dorzální strany stehna. 
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2. Posilování m. gluteus maximus bilat.: leh na zádech, ruce podél těla, DKK zvednuty 

na gymballu, s V přitlačit bedra k podložce, stáhnout hýždě a odvíjet obratel po obratli 

od podložky, poté pomalu pokládat dolů. 

3. Aktivace mediální a laterální hlavy m. quadriceps femoris LDK proti odporu Thera - 

Bandu žluté barvy: leh na zádech u levého okraje lehátka, P skrčit přednožmo ploskou 

na lehátko, LDK pokrčená v kolenním kl. bércem k zemi, Thera - Band ovinout kolem 

L hlezenního kl., L ruka drží konce pruhu pod úrovní lehátka, extendovat koleno proti 

odporu Thera - Bandu chodidlem dovnitř a chodidlem vytočeným ven. 

- metoda PNF: posilovaní technika - 1. diagonála flekční vzorec s extenzí kolenní - 

posílení m. quadriceps femoris pars medialis na LDK metodou opakovaná kontrakce 

- aplikace kinesio tapu: facilitace m. vastus medialis vlevo k podpoření svalové aktivity 

- napětí tapu 15 % 

 - senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové: facilitace plosek nohou, korigovaný 

stoj na obou DKK na válcové úseči + přesouvání těžiště v předozadním a bočném 

směru, korigovaný stoj na obou DKK na válcové úseči + postrky, nácvik předního a 

zadního půlkroku na pevném povrchu, nácvik předního půlkroku na válcovou úseč, 

nácvik zadního půlkroku na válcovou úseč 

Instruktáž k autoterapii:   

1. Protažení flexorů kolenního kl. vpravo pomocí Thera - Bandu žluté barvy. (viz výše) 

2. Aktivace mediální a laterální hlavy m. quadriceps femoris vlevo proti odporu Thera - 

Bandu žluté barvy. (viz výše) 

Režimová opatření:  

Pacient seznámen s účinky kinesio tapu. Pacient ví, že má kinesio tape vysušovat pouze 

ručníkem a nepoužívat na dosoušení fén a nenavštěvovat saunu. Je poučen, jak ho za 3 

dny šetrně odstranit a kůži po něm ošetřit. V případě zarudnutí a podráždění pokožky a 

při pocitu zhoršení potíží kinesio tape odstranit dříve. 

Výsledek:  

Subjektivně: Pacient si pochvaluje aplikaci kinesio tapu. 

Objektivně: Vylepšila se protažitelnost lýtkové fascie a fascie v oblasti stehna na LDK. 

Ischiokrurální svaly bilat. bez hypertonu. Objektivně vymizelo zkrácení m. tensor 

fasciae latae vlevo. M. piriformis vlevo a flexory kolenního kl. bilat. jsou stále 

zkrácené. Zlepšení aktivní flexe L kolenního kl. na 95 st. Stupeň svalové síly 4 u m. 

quadriceps femoris vlevo, stupeň 3 + u m. gluteus maximus vlevo a stupeň 4 + u m. 
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gluteus maximus vpravo. Při nácviku předního a zadního půlkroku pacient pokládal na 

zem L chodidlo správně. Nácvik předního půlkroku na válcovou úseč nečinil potíže, ale 

při nácviku zadního půlkroku pacient nebyl schopný přenést zátěž na LDK nacházející 

se na válcové úseči.  

 

 

Foto č. 1 - kinesio taping: facilitace m. vastus medialis 

3.5.4  4. terapeutická jednotka 23. 1. 2013 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient je s kinesio tapem spokojený. Říká, že má větší pocit stability při 

chůzi.  

Objektivně: Lýtková fascie a fascie v oblasti stehna na LDK od minulé návštěvy plně 

protažitelné. Aktivně flexe L kolenního kl. 95 st., pasivně 100 st. Podle Jandy malé 

zkrácení flexorů kolenního kl. vlevo a m. piriformis vlevo. Podle Jandy velké zkrácení 

flexorů kolenního kl. vpravo. Omezená kloubní vůle L kolenního kl. mediálně a 

laterálně, L caput fibulae ventrálním a dorzálním směrem, L calcaneu plantárně a 

dorzálně a u P talokrurálního kl. vázne dorzální posun, P calcaneus je omezen směrem 

mediálním, laterálním, plantárním, dorzálním, a do rotace směrem tibiálním i 

fibulárním, P os naviculare a P os cuboideum jsou omezeny dorzálně. Na obou nohách 

snížená příčná klenba. Svalová síla m. tibialis anterior vlevo st. 4, m. triceps surae a m. 

soleus vlevo st. 4 a m. tibialis posterior vlevo st. 4. Svalová síla flexorů L kolenního kl. 

st. 5 a extenzorů L kolenního kl. st. 4 +.  
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Cíl terapie:  

Protažení flexorů kolenního kl. bilat. a m. piriformis vlevo. Obnovit kloubní vůli na 

LDK - kolenní kl., caput fibulae a calcaneus a na PDK talokrurálního kl., calcaneu, os 

naviculare a os cuboideum. Posílení m. vastus medialis a m. vastus lateralis vlevo, 

posílení plantárních flexorů, dorzálních flexorů a supinátorů L hlezenního kl. a svalů 

zabezpečující klenbu nožní. Cvičení pro zlepšení ploché nohy. Facilitace plosek nohou 

a škola chůze. Instruktáž k autoterapii. 

Návrh terapie:  

MOB dle Lewita, PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, individuální 

LTV, metoda PNF, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové a chůze po laně. 

Provedení: 

- PIR s následným protažením dle Jandy: m. piriformis vlevo, flexory kolenního kl. 

bilat. 

- MOB dle Lewita: na LDK laterální a mediální směr v kolenním kl., caput fibulae 

ventrálním a dorzálním směrem, calcaneus plantárně a dorzálně; na PDK dorzální posun 

talokrurálního kl., calcaneus mediálním, laterálním, plantárním, dorzálním směrem, do 

rotace tibiálně a do rotace fibulárně, os naviculare dorzálně a os cuboideum dorzálně 

- individuální LTV:  

1. Zlepšení příčné klenby bilat. prováděním ,,špetky“: svírání prstů DK a uchopování 

perlanu, totéž opačnou DK. 

2. Protažení flexorů kolenního kl. bilat.: vzpřímený sed na lehátku, DKK natažené, 

Thera - Band žluté barvy vést pod ploskami nohou, konce Thera - Bandu chytit do 

rukou, přitažením za Thera - Band naklánět trup rovně dopředu, tak aby byl cítit tah na 

zadní straně stehen. 

3. Posílení plantárních flexorů L nohy: sed na židli, ovinutí Thera - Bandu žluté barvy 

kolem hřbetu L nohy, každý konec pruhu držet v jedné ruce, L nohou provádět plantární 

flexi proti odporu Thera - Bandu. 

4. Posílení plantárních flexorů a pronátorů L nohy: sed na židli, ovinutí Thera - Bandu 

žluté barvy kolem hřbetu L nohy tak, aby pruh končil na mediální hraně nohy, konec 

Thera - Bandu držet v P ruce, provádět plantární flexi a pronaci L nohy proti odporu 

Thera – Bandu. 

5. Posílení plantárních flexorů a supinátorů L nohy: sed na židli, ovinutí Thera - Bandu 

žluté barvy kolem hřbetu L nohy tak, aby pruh skončil na laterální hraně chodidla, 
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konec pruhu držet v L ruce z vnější strany, provádět plantární flexi se supinací L nohy 

proti odporu Thera – Bandu. 

- metoda PNF: posilovací technika - 2. diagonála extenční vzorec s extenzí kolenní - 

posílení m. vastus medialis vlevo technikou opakované kontrakce 

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové: facilitace plosky - válením gumového 

válečku s hroty pod chodidlem, nácvik zadního půlkroku na válcovou úseč 

- chůze po laně položeném na zemi (vpřed, vzad a stranou po různých částech plosky) 

Instruktáž k autoterapii:   

1. Aktivace m. quadriceps femoris vlevo: výstupy LDK na schod a na ní přenášení váhy 

- s kolenním kl. hodně vpředu - pro m. vastus medialis, s rotovaným chodidlem dovnitř 

- pro m. vastus lateralis    

Výsledek:  

Subjektivně: Pacientovi se líbila chůze po laně vpřed, vzad a stranou.  

Objektivně: Na rozdíl od předchozí terapie se dnes pacientovi podařil zadní půlkrok a 

výstup na válcovou úseč. M. piriformis vlevo, flexory L kolenního kl. podle Jandy st. 1 

svalového zkrácení a flexory P kolenního kl. st. 2 svalového zkrácení. Svalová síla m. 

tibialis anterior st. 4 +, m. triceps surae a m. soleus st. 4 + a m. tibialis posterior st. 4 + L 

hlezenního kl.  Svalová síla flexorů a extenzorů L kolenního kl. st. 5. Došlo k obnovení 

kloubní vůle L kolenního kl. mediálním a laterálním směrem.  Přetrvává omezená 

kloubní vůle L caput fibulae ventrálním a dorzálním směrem, L calcaneu plantárně a 

dorzálně, u P talokrurálního kl. vázne dorzální posun, P calcaneus je omezen směrem 

mediálním, laterálním, plantárním, dorzálním, a do rotace směrem tibiálním i 

fibulárním, P os naviculare a P os cuboideum jsou omezeny dorzálně. 

3.5.5  5. terapeutická jednotka 25. 1. 2013 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře a na nic si nestěžuje.  

Objektivně: Aktivně rozsah pohybu do flexe v L kolenním kl. S 0 - 0 - 95, pasivní 

rozsah flexe L kolenního kl. S 0 - 0 - 100. Malé zkrácení m. piriformis vlevo a flexorů L 

kolenního kl. a velké zkrácení flexorů P kolenního kl. Omezená kloubní vůle L caput 

fibulae ventrálním a dorzálním směrem, L calcaneu plantárně a dorzálně a u P 

talokrurálního kl. vázne dorzální posun, P calcaneus je omezen směrem mediálním, 

laterálním, plantárním, dorzálním, a do rotace směrem tibiálním i fibulárním, P os 
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naviculare a P os cuboideum jsou omezeny dorzálně. Svalová síla flexorů a extenzorů L 

kolenního kl. st. 5, abduktorů a adduktorů L kyčelního kl. st. 4 +, m. tibialis anterior a 

m. tibialis posterior st. 4 + na LDK.   

Cíl terapie:  

Zvětšovat rozsah pohybu do flexe v L kolenním kl. Ovlivnit zkrácený m. piriformis 

vlevo a flexory kolenního kl. bilat. Obnovit joint play na LDK caput fibulae a calcaneus 

a na PDK talokrurální kl., calcaneus, os naviculare a os cuboideum. Posilování 

extenzorů, adduktorů, abduktorů L kyčelního kl. Aktivace m. tibialis posteriori vlevo a 

m. tibialis anterior vlevo. Podpora dříve poraněné tkáně pomocí kinesio tapu. Zvyšování 

stability L kolenního kl. 

Návrh terapie:  

MOB dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, individuální LTV, 

senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové a aplikace kinesio tapu.  

Provedení: 

- PIR s následným protažením dle Jandy: m. piriformis vlevo, flexory kolenního kl. 

bilat. 

- MOB dle Lewita: na LDK caput fibulae ventrálním a dorzálním směrem, calcaneus 

plantárně a dorzálně; na PDK dorzální posun talokrurálního kl., calcaneus mediálním, 

laterálním, plantárním, dorzálním směrem, do rotace tibiálně a do rotace fibulárně, os 

naviculare dorzálně a os cuboideum dorzálně 

- individuální LTV:  

1. Posílení abduktorů kyčelního kl. bilat.: sed na židli, DKK v těsném dotyku, Thera - 

Band žluté barvy ovinout 2x kolem stehen, konce Thera - Bandu držet v rukách 

v úrovni sedadla, abdukovat oba kyčelní klouby proti odporu Thera - Bandu. 

2. Posílení abduktorů L kyčelních kl.: leh na P boku, spodní HK v prodloužení těla, 

DKK pokrčeny, Thera - Band žluté barvy ovinout nad koleny (fixován spodním 

stehnem a vrchní HK drží konce před tělem), s V unožení ve frontální rovině, opak. 7x. 

3. Posílení adduktorů L kyčelního kl.: sed na židli, L stehno omotat 2x dokola Thera - 

Bandem žluté barvy, konce Thera - Bandu končí na vnitřní straně stehna - chytit je do L 

ruky z vnější strany L stehna, addukovat L kyčelní kl. proti odporu Thera - Bandu.  

- metoda PNF: posilovací technika - 1. diagonála flekční vzorec s extenzí kolenní pro 

posílení m. quadriceps femoris pars medialis vlevo metodou opakovaná kontrakce, 1. 

diagonála flekční vzorec s extenzí kolenní pro posílení m. tibialis anterior vlevo 
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technikou pomalý zvrat - výdrž, 2. diagonála extenční vzorec pro posilování m. tibialis 

posterior vlevo technikou pomalý zvrat - výdrž 

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové: facilitace plosky válením gumového 

válečku s hroty, totéž druhou DK, korigovaný stoj na obou DKK na kulové úseči + 

přesouvání těžiště v předozadním a bočném směru, korigovaný stoj na obou DKK na 

kulové úseči + postrky, korigovaný stoj na LDK na válcové úseči, korigovaný stoj na 

LDK na kulové úseči 

- aplikace kinesio tapu: vazivová korekce lig. collaterale mediale vlevo - napětí na tapu 

75 % 

Režimová opatření: Péči o kinesio tape si pacient pamatuje z minulé aplikace. 

Výsledek:  

Subjektivně: Pacient se cítí být celkem zdatný při cvičení na balančních pomůckách. 

Akorát při stoji LDK na kulové úseči udává trochu horší stabilitu. 

Objektivně: Aktivně rozsah pohybu do flexe v L kolenním kl. S 0 - 0 - 100, pasivně S 0 

- 0 - 105. Došlo k obnovení joint - play P calcaneu mediálně a laterálně a P os 

cuboideum dorzálním směrem. Flexory kolenního kl. vlevo nevykazují známky 

zkrácení. Vylepšilo se zkrácení flexorů kolenního kl. vpravo ze st. 2 na st. 1. Zkrácení 

m. piriformis vlevo st. 1. Zvýšení svalové síly abduktorů a adduktorů L kyčelního kl. na 

st. 5., m. tibialis anterior na st. 5 a m. tibialis posterior také na st. 5. 

 

 

Foto č. 2  - kinesio taping: vazivová korekce lig. collaterale mediale 
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3.5.6 6. terapeutická jednotka 28. 1. 2013 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient od víkendu nepoužívá francouzskou hůl už ani při chůzi na delší 

vzdálenosti. Při krocích má pocit jistoty a stability. Rovněž cítí, že LDK je při zatížení 

silnější.  

Objektivně: Aktivně flexe v L kolenním kl. S 0 - 0 - 100 a pasivně S 0 - 0 - 105. Malé 

zkrácení flexorů P kolenního kl., m. piriformis vlevo, m. quadratus lumborum bilat. a 

velké zkrácení paravertebrálních zádových svalů. Omezená kloubní vůle L caput fibulae 

ventrálním a dorzálním směrem, L calcaneu plantárně a dorzálně, u P talokrurálního kl. 

vázne dorzální posun, P calcaneus je omezen směrem plantárním, dorzálním a do rotace 

směrem tibiálním i fibulárním a P os naviculare je omezena dorzálně. Svalová síla 

flexorů a extenzorů L kolenního kl. dosahuje st. 5. Stupeň svalové síly 4 při extenzi L 

kyčelního kl. s flexí kolenní a stupeň svalové síly 4 + při extenzi P kyčelního kl. s flexí 

kolenní. 

Cíl terapie:  

Zvyšování rozsahu kloubní pohyblivosti L kolenního kl. Protáhnout zkrácený m. 

piriformis vlevo, flexory kolenního kl. vpravo, m. quadratus lumborum bilat. a 

paravertebrální zádové svaly. Obnovit joint play na LDK - caput fibulae a calcaneus, na 

PDK talokrurální kl., calcaneus a os naviculare. Posílení m. gluteus maximus bilat. a 

zvyšování svalové síly extenzorů L kolenního kl. Kontrola stereotypu chůze po rovině a 

chůze do schodů a ze schodů bez opory. Nácvik chůze po špičkách a po patách. 

Zvyšování stability L kolenního kl. a balanční cvičení. 

Návrh terapie:  

PIR s následným protažením dle Jandy, MOB dle Lewita, individuální LTV, kontrola 

chůze bez opory + chůze do schodů a ze schodů bez opory a nácvik chůze po špičkách a 

po patách, jízda na rotopedu a senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové. 

Provedení: 

- PIR s následným protažením dle Jandy: m. piriformis vlevo, flexory P kolenního kl., 

m. quadratus lumborum bilat.   

- MOB dle Lewita: na LDK caput fibulae ventrálním a dorzálním směrem, calcaneus 

plantárně a dorzálně; na PDK dorzální posun talokrurálního kl., calcaneus plantárním, 

dorzálním směrem, rotace tibiálně a rotace fibulární a os naviculare dorzálně  
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- individuální LTV:  

1. Protahování m. quadratus lumborum bilat.: leh na břiše na lehátku, špičky přes okraj 

lehátka, břicho podloženo, ruce pod čelo, protáhnout celé tělo, s V úklon vpravo po 

lehátku do pocitu tahu, výdrž, povolit, totéž na opačnou stranu. 

2. Protahování hlubokých svalů zádových: sed roznožmo na židličce, předklon se 

zaoblením a otočením trupu doprava, pohyb končí u okraje pánve (nesmí se zvednout), 

HKK svěšené doprava, P ruka drží L zápěstí, izometrická kontrakce zádových svalů 

snahou o otočení doleva a napřímení, P ruka pohybu brání, výdrž 20 s, V, povolit a 

protáhnout vpravo, totéž na opačnou stranu. 

3. Posílení extenzorů L kolenního kl.: sed na židli, Thera - Band žluté barvy ovinout 

kolem L hlezenního kl., konce Thera - Bandu přisednout P hýždí a extendovat koleno 

proti odporu Thera - Bandu. 

4. Posílení m. gluteus maximus bilat.: leh na břiše, břicho podloženo, flexe v P 

kolenním kl., s V extenze P kyčelního kl. proti odporu Thera - Bandu žluté barvy, totéž 

na opačné DK.  

- kontrola chůze po rovině bez opory, chůze do schodů a ze schodů bez opory, nácvik 

chůze vpřed střídavě po špičkách a po patách 

- jízda na rotopedu: mírná zátěž, vpřed a vzad - 8 min. 

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové: stimulace plosek na gumové podložce 

se zvedáním koleních kl. do výšky, korigovaný stoj na LDK na válcové úseči a s flexí 

PDK - pod P stehnem si podávat overball, korigovaný stoj na LDK na kulové úseči, 

chůze po válcových úsečích 

Instruktáž k autoterapii:   

Doma jízda na rotopedu. Myslet na správný stereotyp chůze po rovině a do schodů a ze 

schodů. Stále pracovat na zvyšování hybnosti L kolenního kl., protahování zkrácených 

svalů a posilování oslabených svalů - využívat některých z již vyzkoušených cviků. 

Výsledek:  

Subjektivně: Pacient se při stoji LDK na kulové úseči cítí stabilnější. Má radost, že se 

mu poprvé podařilo prošlápnout rotoped.  

Objektivně: Aktivní rozsah hybnosti L kolenního kl. S 0 - 0 - 105 a pasivní rozsah S 0 - 

0 - 110. Přetrvává malé zkrácení m. piriformis vlevo, m. quadratus lumborum a flexorů 

P kolenního kl. a velké zkrácení paravertebrálních zádových svalů. Stále omezení joint - 

play L caput fibulae ventrálním a dorzálním směrem, L calcaneu směrem plantárně a 
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dorzálně, u P talokrurálního kl. vázne dorzální posun, P calcaneus je omezen směrem 

plantárním, dorzálním a do rotace směrem tibiálním i fibulárním a P os naviculare je 

omezená dorzálně. Stupeň svalové síly při extenzi kyčelního kl. s flexí kolenní bilat. 5. 

Chůze do schodů, ze schodů, po špičkách a po patách pacient bez problémů zvládnul. 

3.5.7  7. terapeutická jednotka 30. 1. 2013 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Zkoušel doma jízdu na starém rotopedu, ale protože 

je tam nastavený těžký převod, nepodařilo se mu pedál LDK prošlápnout.  

Objektivně: Aktivně flexe L kolenního kl. 105 st. a pasivně 110 st. Hypertonus mm. 

erector spinae hrudní oblasti bilat. a horních a středních vláken m. trapezius bilat. Malé 

zkrácení m. piriformis vlevo a flexorů P kolenního kl. Omezená kloubní vůle L caput 

fibulae ventrálním a dorzálním směrem, L calcaneu plantárně a dorzálně, u P 

talokrurálního kl. vázne dorzální posun, P calcaneus je omezen směrem plantárním, 

dorzálním, a do rotace směrem tibiálním i fibulárním, P os naviculare je omezena 

dorzálně. Svalová síla flexorů a extenzorů L kolenního kl. dosahuje st. 5.  

Cíl terapie:  

Snížit svalové napětí mm. erector spinae hrudní oblasti bilat. a horních a středních 

vláken m. trapezius bilat. Zvyšovat rozsah kloubní pohyblivosti v L kolenním kl. Zlepšit 

protažitelnost m. piriformis vlevo a flexorů P kolenního kl. Obnovit joint - play na LDK 

caput fibulae a calcaneu a na PDK talokrurálního kl., calcaneu a os naviculare. 

Zvyšování svalové síly flexorů a extenzorů L kolenního kl. Zlepšování celkové stability 

LDK. Seznámení se s novou metodou balančního cvičení. 

Návrh terapie:  

PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, MOB dle Lewita, individuální 

LTV, jízda na rotopedu, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové a Propriofoot 

koncept.  

Provedení: 

- PIR dle Lewita: horní část m. trapezius bilat., střední část m. trapezius bilat., mm. 

erector spinae – thorakální úsek bilat.  

- PIR s následným protažením dle Jandy: m. piriformis vlevo, flexory P kolenního kl.  
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- MOB dle Lewita: na LDK caput fibulae ventrálním a dorzálním směrem, calcaneus 

plantárně a dorzálně; na PDK dorzální posun talokrurálního kl., calcaneus plantárním, 

dorzálním směrem, do rotace tibiálně a do rotace fibulárně a os naviculare dorzálně  

- individuální LTV:  

1. Posílení flexorů L kolenního kl. pomocí kladky - závaží 3 kg, opak. 10x.  

2. Posílení extenzorů L kolenního kl. pomocí kladky - závaží 2 kg, opak. 10x. 

- jízda na rotopedu: mírná zátěž, vpřed a vzad - 10 min. 

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové: facilitace plosek nohou a chůze po 

válcových a kulových úsečích  

 - Propriofoot koncept (pod odborným dohledem vyškolené fyzioterapeutky):  

1. Stoj na obou DKK - pod každou DK vložená jedna destička stabilní a druhá 

nestabilní + pohyby HKK (upažit, vzpažit), házení si s míčkem, totéž se zavřenýma 

očima. 

2. Stoj LDK na dvou destičkách - jedna pod patou a zánožím, druhá pod přední částí 

chodidla a špičkou (jedna destička pevná, druhá nestabilní), ruce podél těla - výdrž 15 s 

a pak ruce křížem před tělem - výdrž 15 s, totéž se zavřenýma očima. 

3. Stoj LDK na dvou destičkách - jedna pod patou a zánožím, druhá pod přední částí 

chodidla a špičkou (jedna destička pevná, druhá nestabilní) + pohyby HKK (upažit, 

vzpažit), pohyby PDK (unožit, pokrčmo přednožit, zanožit).  

Instruktáž k autoterapii:   

Doma jízda na rotopedu. 

Výsledek:  

Subjektivně: Každou terapií hodnotí lépe a lépe. Cítí, že je LDK při zatížení stabilní i na 

labilních plochách a že k tomu není potřeba ani zrakové kontroly. Nové cvičení na 

balančních destičkách pacienta bavilo.  

Objektivně: Bez problémů zvládnul stoj LDK na balančních destičkách s výdrži po 

dobu 15 s a dokázal to i se zavřenýma očima.  Rozsah aktivní hybnosti L kolenního kl. 

do flexe 105 st. a pasivně 110 st. Mm. erector spinae hrudní oblasti bilat. a horní a 

střední vlákna m. trapezius bilat. stále hypertonní. M. piriformis vlevo a flexory P 

kolenního kl. vykazují známky malého zkrácení. Došlo k obnovení kloubní vůle L 

hlavičky fibuly ventrálním směrem, ale stále nedošlo k obnovení joint - play L hlavičky 

fibuly dorzálním směrem, L calcaneu plantárně a dorzálně, u P talokrurálního kl. vázne 
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dorzální posun, P calcaneus je omezen směrem plantárním, dorzálním a do rotace 

směrem tibiálním i fibulárním a P os naviculare je omezena dorzálně. 

3.5.8  8. terapeutická jednotka 31. 1. 2013 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře.  

Objektivně: Aktivní rozsah hybnosti v L kolenním kl. S 0 - 0 - 105 a pasivně S 0 - 0 - 

110. Stále přetrvává omezení kloubní vůle L caput fibulae dorzálním směrem, L 

calcaneu plantárně a dorzálně, u P talokrurálního kl. vázne dorzální posun, P calcaneus 

je omezen směrem plantárním, dorzálním a do rotace směrem tibiálním i fibulárním a P 

os naviculare je omezena dorzálně. Svalová síla flexorů a extenzorů L kolenního kl. 

dosahuje st. 5. Svalová síla m. rectus abdominis st. 4, m. obliquus internus et externus 

abdominis bilat. st. 4.  

Cíl terapie:  

Nadále zvyšování rozsahu pohybu v L kolenním kl. do flexe. Obnovit joint play na 

LDK caput fibulae a calcaneu a na PDK u talokrurálního kl., calcaneu a os naviculare. 

Zvyšování svalové síly flexorů a extenzorů L kolenního kl. proti odporu závaží. 

Posilování přímých břišních a šikmých břišních svalů bilat. Zvyšení celkové stability 

LDK, funkční aktivace celé LDK a balanční cvičení.  

Návrh terapie:  

PIR s následným protažením dle Jandy, MOB dle Lewita, individuální LTV, jízda na 

rotopedu, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové a Propriofoot koncept. 

Provedení: 

- PIR s následným protažením dle Jandy: m. piriformis vlevo, flexory P kolenního kl. 

- MOB dle Lewita: na LDK caput fibulae dorzálním směrem, calcaneus plantárně a 

dorzálně, na PDK dorzální posun talokrurálního kl., calcaneus plantárním, dorzálním 

směrem, rotace tibiálně a rotace fibulárně a os naviculare dorzálně  

- individuální LTV:  

1. Posílení flexorů L kolenního kl. pomocí kladky - závaží 3 kg, opak. 10x.  

2. Posílení extenzorů L kolenního kl. pomocí kladky - závaží 2 kg, opak. 10x. 

3. Posílení šikmých břišních svalů bilat.: leh na zádech, mírné unožení obou DKK, 

kolena podložená válcem, ruce v týl, lokty míří vpřed, pomalu zvedat a točit hlavu 
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doprava a postupně odvíjet záda od podložky se současným otáčením trupu doprava 

(nezvedat pánev), totéž na opačnou stranu. 

4. Posílení přímých břišních svalů: leh na zádech, kolena podložená válcem, ruce v týl, 

lokty míří vpřed, pomalu zvedat hlavu a postupně odvíjet záda od podložky směrem 

k pánvi. 

- jízda na rotopedu: mírná zátěž, vpřed a vzad - 12 min. 

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové: facilitace plosek nohou 

- Propriofoot koncept (pod odborným dohledem vyškolené fyzioterapeutky):  

1. Stoj LDK na dvou destičkách - jedna pod patou a zánožím, druhá pod přední částí 

chodidla a špičkou (obě destičky nestabilní), ruce podél těla - výdrž 15 s a pak ruce 

křížem před tělem - výdrž 15 s, totéž se zavřenýma očima.  

2. Stoj LDK na dvou destičkách - jedna pod patou a zánožím, druhá pod přední částí 

chodidla a špičkou (obě destičky nestabilní) + pohyby HKK (upažit, vzpažit), pohyby 

PDK (unožit, pokrčmo přednožit, zanožit).  

Výsledek:  

Subjektivně: Od začátku terapie pacient pociťuje velké zlepšení. Říká, že udělal velký 

pokrok. Zlepšení ho snad i nadále bude motivovat k samostatnému cvičení. Cítí, že je 

LDK silnější a stabilnější při jejím zatížení. Pozitivně hodnotí i zvětšení hybnosti v L 

kolenním kl.  

Objektivně: Zvětšení rozsahu pohybu v L kolenním kl. - aktivně S 0 - 0 - 110, pasivně 

S 0 - 0 - 115. Malé zkrácení m. piriformis vlevo a flexorů P kolenního kl. stále 

přetrvává. Došlo k obnovení kloubní vůle L caput fibulae dorzálním směrem.  Na LDK 

přetrvává omezená kloubní vůle calcaneu plantárně a dorzálně, na PDK vázne dorzální 

posun talokrurálního kl., calcaneus je omezen směrem plantárním, dorzálním a do 

rotace směrem tibiálním i fibulárním a os naviculare je omezena dorzálně. Stupeň 

svalové síly 4 u svalů m. rectus abdominis, m. obliquus internus et externus abdominis 

bilat. Pacient zvládnul stoj LDK na dvou nestabilních destičkách ve výdrži po dobu 15 

s. Se zavřenýma očima se to pro pacienta ztížilo, ale i to bez komplikací dokázal. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

3.6.1  Vyšetření stoje aspekcí 

Zepředu: stabilní stoj bez kompenzačních pomůcek, na levé noze pokleslá podélná i 

příčná klenba, na pravé noze snížená příčná klenba, tendence k hallux valgus bilat., 

nesymetrická zevní kontura lýtkových svalů - vlevo méně vyrýsovaná svalovina, patelly 

zevně vytočené, L stehno objemově menší, vnitřní strana stehen v těsném dotyku, pupík 

směřuje dopředu, vystouplá břišní stěna, L thorakobrachiální trojúhelník větší - i taile 

ostřejší, L prsní bradavka nepatrně výš, L rameno výše, nestejná kontura horní části m. 

trapezius - vlevo prohlubeň, obličej a uši symetrické 

Zboku (zleva): ostrý úhel v hlezenním kl., L kolenní kloub v semiflexi, není osa kyčelní 

kloub- kolenní kloub - hlezenní kloub, oploštěné hýžďové svalstvo bilat., mírná 

anteverze pánve, prominence břišní stěny, oploštěná bederní lordóza 

Zezadu: kulovitý tvar L paty, kvadratický tvar P paty, L kolenní kloub v semiflexi, L 

lýtkový sval a svalovina L stehna objemově stále nepatrně menší, podkolenní rýhy 

symetrické, nestejná kontura vnitřní strany stehen, oploštěný tvar hýžďového svalstva 

bilat., subgluteální rýhy ve stejné výšce, L thorakobrachiální trojúhelník, L rameno výš, 

angulus inferior scapulae na levé straně výš, hypertrofie paravertebrálního svalstva 

v oblasti Th páteře bilat., hypetrofie horních a středních vláken trapézového svalu bilat. 

Vyšetření stoje pomocí olovnice:  

- zepředu - olovnice spuštěná od processus xiphoideus prochází středem pupku a blíží se 

ke středu mezi chodidla  

- zboku (zleva) - chybí osa kyčelní kl. - kolenní kl. - hlezenní kl. 

- zezadu - olovnice spuštěná ze záhlaví prochází intergluteální rýhou, dopadá téměř 

mezi paty 

Rombergova zkouška: I. - negativní, II. - negativní, III. - negativní, ve všech polohách 

stabilní 

Trendelenburgova zkouška: 

Stoj na LDK - elevace ramen, úklon trupu 

Stoj na PDK - elevace ramen, úklon trupu 
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Test dle Véleho: hodnocení B 

Stoj na 2 vahách:    PDK - 32, 5 kg  LDK - 31 kg 

Vyšetření dýchání: Břišní typ dýchání. Dechová vlna postupuje kaudokraniálně. 

3.6.2  Palpační vyšetření pánve 

anteverze pánve 

SIAS ve stejné výši 

SIPS ve stejné výši 

cristy ve stejné výši 

fenomén předbíhání - bez patologie 

spine sign - bez patologie 

3.6.3  Vyšetření dynamiky páteře a distance na páteř i 

Flexe trupu: při předklánění oploštění bederního úseku páteře, nedochází k rozvoji 

páteřní křivky v oblasti mezi lopatkami, pozitivní Thomayerova zkouška + 3 cm (norma 

0 cm) 

Zk. lateroflexe: na obě strany současně s prováděním úklonu záklon, vpravo větší 

lateroflexe, vpravo se daktylion P ruky posune po stehně o 21 cm níž, při úklonu vlevo 

se daktylion L ruky posune o 20 cm  

Extenze trupu s rukama na hýždích: oploštění v oblasti bederního úseku 

Schoberova vzdálenost: prodloužení o 4 cm (norma 4 - 5 cm) 

Stiborova vzdálenost: prodloužení o 4 cm (norma 7 - 10 cm) 

Ottova vzdálenost:  inklinační - prodloužení o 2 cm (norma 3, 5 cm) 

reklinační - zkrácení o 2,5 cm (norma 2, 5 cm) 

Čepojevova vzdálenost: prodloužení o 1 cm (norma 3 cm) 

Zk. předklonu hlavy: brada - sternum 0 cm 

Forestierova fleche: hrbol k. týlní se dotkne zdi 
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3.6.4  Analýza chůze 

Pacient chodí bez pomůcky. Krok DKK symetrický, správné pokládání L plosky při 

došlapu, při odvíjení plosky z podložky odraz prstů, nepotřebuje kontrolu očima, při 

lokomoci malá flexe v L kolenním kloubu a malá flexe v L kyčelním kloubu, 

protisměrný souhyb HKK. Zvládá chůzi do schodů a ze schodů. 

Modifikace chůze: 

Po špičkách: svede bez obtíží 

Po patách: svede bez obtíží 

V podřepu: hůře proveditelné 

Vzad: svede bez obtíží 

Do stran přísunem: zvládá na obě strany 

Do stran překračováním: zvládá na obě strany 

Se zavřenýma očima: zvládá 

Se vzpaženýma HKK: zvětší se laterální posun pánve na obě strany 

3.6.5  Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy 

1. Extenze v kyčelním kl.: 

LDK - 1. aktivace m. quadratus lumborum 

  2. hamstringy se aktivují současně s m. gluteus maximus 

3. aktivace extenzorů bederní páteře na homolaterální straně 

4. aktivace extenzorů bederní páteře na kontralaterální straně  

5. aktivace extenzorů Th - L páteře na homolaterální straně 

6. aktivace extenzorů Th - L páteře na kontralaterální straně 

PDK -  stejné provedení jako u LDK (viz výše) 

Modifikace s flexí v koleni:  

LDK -  1. aktivace m. quadratus lumborum 

  2. naklopení na P polovinu těla 

  3. menší aktivita m. gluteus maximus 

  4. aktivita extenzorů bederní páteře na homolaterální  straně 

  5. aktivita extenzorů bederní páteře na kontralaterální  straně 

 6. aktivace extenzorů Th - L páteře na homolaterální straně 

 7. aktivace extenzorů Th - L páteře na kontralaterální straně 
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PDK -  1. aktivace m. quadratus lumborum 

  2. aktivace m. gluteus maximus 

  3. aktivita extenzorů bederní páteře na homolaterální  straně 

  4. aktivita extenzorů bederní páteře na kontralaterální  straně 

 5. aktivace extenzorů Th - L páteře na homolaterální straně 

 6. aktivace extenzorů Th - L páteře na kontralaterální straně 

2. Abdukce kyčelního kl.: 

LDK - quadrátový mechanismus  

PDK - quadrátový mechanismus 

3. Flexe trupu:  

Pohyb zahájen lehkým předsunutím hlavy, nedochází k postupnému odvíjení od 

lehátka, toporné zvedání, ke konci pohybu elevace pat. 

 

3.6.6  Antropometrické vyšetření 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7 - výstupní antropometrické vyšetření - délkové rozměry DKK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délkové rozměry DK Pravá Levá 

Funkční délka 85,5 cm 86 cm 

Anatomická délka 75 cm 75 cm 

Délka stehna 38 cm 38 cm 

Délka bérce 37,5 cm 37,5 cm 

Délka nohy (palec - pata) 23,5 cm 23,5 cm 
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Tab. č. 8 - výstupní antropometrické vyšetření - obvodové rozměry DKK 

 

 

3.6.7  Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

Dolní končetina Pravá Levá 
Aktivn ě Pasivně Aktivn ě Pasivně 

Kyčelní kloub  

S (S 0) 15 - 0 - 80 15 - 0 - 85 15 - 0 - 85 15 - 0 - 90 

F 40 - 0 - 30 40 - 0 - 30 40 - 0 - 30 40 - 0 - 30  

R  40 - 0 - 30  
(S 90) 

40 - 0 – 30 
 (S 90) 

30 - 0 - 25  
( S 90) 

30 - 0 - 30  
 (S 90) 

Kolenní kloub  

S 0 – 0 - 130 0   - 0 - 130 0 - 0 - 110 0 - 0 - 115 

Hlezenní kloub  

S (S 90) 10 - 0 - 30 10 - 0 - 30 20 - 0 - 35 20 - 0 - 35 

R (S 90) 10 - 0 - 25 10 - 0 - 25 20 - 0 - 35 20 - 0 - 35 

Hrudní a bederní páteř Aktivn ě 

   Lateroflexe 25 - 0 - 30 

   Rotace 25 - 0 - 25 

Tab. č. 9 - výstupní vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

 

Obvodové rozměry DK Pravá Levá 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 

Obvod stehna těsně nad patellou 

49,5 cm 

38 cm 

48,5 cm 

37,5 cm 

Obvod kolena 36,5 cm 36,5 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 34 cm 34 cm 

Obvod lýtka 35,5 cm 35 cm 

Obvod přes kotníky 25,5 cm 25 cm 

Obvod přes nárt a patu 32,5 cm 32 cm 

Obvod přes hlavice metatarsů 25 cm 25 cm 
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3.6.8  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 10 - výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

3.6.9 Vyšetření svalové síly orientačně v modifikovaných 

polohách  

 Pohyb a svaly Strana 

Trup Flexe 4 (bez rozlišení) 

 Extenze 5 (bez rozlišení) 

  Vpravo Vlevo 

 Flexe s rotací 4 4 

Pánev Elevace 5 5 

Kyčelní kloub Flexe 5 5 

 Extenze 5 5 

 Extenze s flexí kolenní 5 5 

 Abdukce  5 5 

 Addukce 5 5 

 Zevní rotace 5 5 

 Vnitřní rotace 5 5 

 

Svaly Vpravo Vlevo 

M. triceps surae 
- m. gastrocnemius 
- m. soleus 

 
0 
0 

 
0 
0 

Flexory kyčelního kloubu 
- m. iliopsoas 
- m. rectus femoris 
- m. tensor fasciae latae 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

Flexory kolenního kloubu 1 0 

Adduktory ky čelního kloubu 
- jednokloubové 
- dvoukloubové 

 
0 
0 

 
0 
0 

M. piriformis 0 1 
M. quadratus lumborum 1 1 
Paravertebrální zádové svaly 2 

Tab. č. 11 - výstupní vyšetření svalové síly orientačně v modifikovaných polohách 
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 Pohyb a svaly Vpravo Vlevo 

Kolenní kloub Flexe - m. biceps femoris 
a semisvaly 

5 5 

 Extenze 5 5 

Hlezenní kloub Plantární flexe - m. 
triceps surae a m. soleus 

5 5 

 Supinace s dorzální flexí - 
m. tibialis anterior 

5 5 

 Supinace v plantární flexi 
- m. tibialis posterior 

5 5 

 Plantární pronace - m. 
peroneus longus et brevis 

5 

 

5 

MTP kloub Flexe 2. - 5. prstu 5 5 

 Flexe palce 5 5 

 Extenze 5 5 

 Addukce palce 1 1 

 Abdukce palce 1 1 

Tab. č. 11 - výstupní vyšetření svalové síly orientačně v modifikovaných polohách  

3.6.10   Neurologické vyšetření 

Fyziologické reflexy     

Patelární (L2 - L4) - normální reflex bilat. 

Achillovy šlachy ( S1 - S2) - normální reflex bilat. 

Medioplantární (S1 - S2) - normální reflex bilat. 

Pyramidové jevy           

a) zánikové: Mingazzini - negativní     

Barré - negativní     

 fenomén retardace - negativní  

b) iritační 

- extenční: Babinski - negativní 

  Chaddock - negativní 

- flekční: Rossolimo - negativní 

  Žukovskij - Kornilov - negativní  
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Vyšetření čití na DKK 

1. Povrchové 

- taktilní: bpn bilat. 

- algické: bpn bilat. 

- grafestézie: bpn bilat. 

- termické: nevyšetřeno 

2. Hluboké 

- polohocit: bpn bilat. 

- pohybocit: bpn bilat.  

- vibrační: nevyšetřeno 

Mozečkové funkce 

Taxe DKK - bpn bilat. 

3.6.11   Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření kůže: Kůže na LDK je přirozeně zbarvená a v klidu bez potivosti. Palpačně je 

kůže na končetinách a trupu hladká, poddajná, pružná a protažitelná. Nezjištěna žádná 

bolestivost. Bez patologické teploty. 

Zkouška dermografie: zčervenání v místě provedení mizí po delší době 

Vyšetření podkoží: Kiblerovu řasu v oblasti bederní páteře jde hůře nabrat. Od přechodu 

Th - L ji lze nabrat, avšak je to doprovázeno nepříjemným pocitem. Po provedení 

výrazné zčervenání mezi lopatkami. V dalších řadách směrem od páteře Kiblerovu řasu 

lze volně nabrat a provést bez bolesti. 

Vyšetření fascií: Zádová fascie - kaudálně i kraniálně na obou stranách plně 

protažitelná, laterální fascie trupu - protažitelná bilat., stehenní fascie - plně protažitelná 

bilat., fascie v oblasti lýtka - plně protažitelná bilat. 

Vyšetření svalů: Normotonus m. quadriceps femoris vlevo, ischiokrurálních svalů bilat. 

a m. gluteus maximus bilat., hypertonus mm. erector spinae hrudní oblasti bilat., 

horních a středních vláken m. trapezius bilat.  

Vyšetření periostových bodů: Bez patologického nálezu. 
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3.6.12   Vyšetření kloubní vů le dle Lewita 

 
Směr Vpravo Vlevo 

SI skloubení 
posun os ilium vůči os 
sacrum dorzálně 

bez omezení bez omezení 

SI skloubení 
posun os ilium 
ventrokraniomediálním 
směrem 

bez omezení bez omezení 

DK Směr Pravá Levá 

Kolenní kloub laterální směr bez omezení bez omezení 
 mediální směr bez omezení bez omezení 
Patella kraniálně bez omezení bez omezení 
 kaudálně bez omezení bez omezení 
 mediálně bez omezení bez omezení 
 laterálně bez omezení bez omezení 
Caput fibulae dorzálně bez omezení bez omezení 
 ventrálně bez omezení bez omezení 
Tibiofibulární kloub  funkční vyšetření bez omezení bez omezení 
Talokrurální kloub  funkční vyšetření omezeno bez omezení 
 dorzální posun omezeno bez omezení 
Calcaneus mediálně bez omezení bez omezení 
 laterálně bez omezení bez omezení 
 plantárně omezeno omezeno 
 dorzálně omezeno omezeno 
 rotace tibiálně omezeno bez omezení 
 rotace fibulárně omezeno bez omezení 
Lisfrancův  kloub rotace mediálně bez omezení bez omezení 
 rotace laterálně bez omezení bez omezení 
 dorzálně bez omezení bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
Os naviculare dorzálně omezeno bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
Os cuboideum dorzálně bez omezení bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
1. MTP dorzálně bez omezení bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
 mediálně bez omezení bez omezení 
 laterálně bez omezení bez omezení 
 rotace bez omezení bez omezení 
2., 3., 4., 5. MTP dorzálně bez omezení bez omezení 
 plantárně bez omezení bez omezení 
 mediálně bez omezení bez omezení 
 laterálně bez omezení bez omezení 

Tab. č. 12 - výstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita 
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SHRNUTÍ VYŠETŘENÍ  

Vyšetření stoje aspekcí 

Aspekcí hypotrofie lýtkového a stehenní svalu na LDK, oploštěné hýžďové svalstvo 

bilat., oploštěná bederní lordóza, L thorakobrachiální trojúhelník větší a L rameno výše, 

hypertrofie paravertebrálního svalstva v oblasti Th páteře bilat., hypertrofie horních a 

středních vláken trapézového svalu bilat. Trendelenburgovu zkouška - bilat. elevace 

ramen a úklon trupu. 

Stoj na 2 vahách: PDK 32, 5 kg; LDK 31 kg  

Vyšetření dynamiky páteře a distance na páteři  

Flexe trupu - malé rozvíjení hrudní páteře, pozitivní Thomayerův příznak + 3 cm 

Zk. lateroflexe - na obě strany současně s úklonem záklon, vpravo o 1 cm větší 

lateroflexe 

Stiborova vzdálenost - vázne rozvíjení hrudní a bederní páteře, prodloužení jen o 4 cm 

(norma 7 - 10 cm) 

Analýza chůze  

Nedochází k napadání na LDK, krok LDK je symetrický s PDK, při došlapu správné 

pokládání L plosky na podložku, při odvíjení L plosky z podložky odraz z prstů, malá 

flexe v L kolenním kl. a v L kyčelním kl., protisměrný souhyb HKK. 

Chůzi do schodů a ze schodů, po špičkách a po patách pacient svede bez obtíží. 

V podřepu dělá potíže. 

Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy  

Nesprávný hybný stereotyp extenze a abdukce kyčelního kl. bilat. dle Jandy. 

Antropometrické vyšetření  

Funkční délka - LDK 86 cm, PDK 85,5 cm. 

Obvod stehna 15 cm nad patellou - LDK 48,5 cm, PDK 49,5 cm. 

Obvod stehna těsně nad kolenem - LDK 37,5 cm, PDK 38 cm. 

Obvod lýtka - LDK 35 cm, PDK 35,5 cm. 

 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti  

Kyčelní kl.: aktivně flexe s extendovaným kolenním kl. - LDK 85 st., PDK 80 st.;  

pasivně flexe s extendovaným kolenním kl. - LDK 90 st., PDK 85 st. 
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Kolenní kl.: aktivně flexe - LDK 110 st., PDK 130 st., pasivně flexe - LDK 115 st., 

PDK 130 st. 

Hlezenní kl.: aktivně i pasivně plantární flexe - LDK 35 st., PDK 30 st.; aktivně i 

pasivně dorzální flexe - LDK 20 st., PDK 10 st.; aktivně i pasivně everze - LDK 20 st., 

PDK 10 st.; aktivně i pasivně inverze - LDK 35 st., PDK 25 st. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

Dle Jandy st. 1 - flexory kolenního kl. vpravo, m. piriformis vlevo a m. quadratus 

lumborum bilat. 

Dle Jandy st. 2 - paravertebrální zádové svaly. 

Vyšetření svalové síly orientačně v modifikovaných polohách 

Trup - flexe stupeň 4, flexe s rotací vpravo i vlevo bilat. stupeň 4. 

L kyčelní kl. - extenze stupeň 5, extenze s flexí kolenní stupeň 5, zevní a vnitřní rotace 

stupeň 5, abdukce a addukce stupeň 5. 

P kyčelní kl. - extenze s flexí kolenní stupeň 5. 

L kolenní kl. - flexe stupeň 5, extenze stupeň 5 

L hlezenní kl. - plantární flexe stupeň 5, supinace s dorzální flexí stupeň 5, supinace v 

plantární flexi stupeň 5. 

Palec DK bilat. - abdukce a addukce stupeň 1. 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

V oblasti bederní páteře jde hůře provést Kiblerovu řasu, zádová fascie - protažitelná 

kraniálním a kaudálním směrem bilat., fascie trupu - bilat. protažitelná, fascie v oblasti 

stehna - plně protržitelná bilat., fascie v oblasti lýtka - plně protažitelná bilat. 

Normotonus m. quadriceps femoris vlevo, ischiokrurálních svalů bilat. a m. gluteus 

maximus bilat. 

Hypertonus mm. erector spinae hrudní oblasti bilat., horních a středních vláken m. 

trapezius bilat. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita  

Na LDK je calcaneus omezen plantárně a dorzálně. 

Na PDK u talokrurálního kl. omezený dorzální posun, calcaneus omezen plantárně, 

dorzálně, do rotace tibiálně a do rotace fibulární a os naviculare je omezená dorzálně. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Pacient byl s průběhem terapií spokojen a snad bude i nadále motivován k 

samostatnému cvičení. Navození relaxace svalů jsem dosáhla pomocí míčkování, PIR 

dle Lewita, AGR podle Zbojana a relaxační technikou metody PNF. Zkrácené svaly se 

podařilo ovlivnit jednak technikou PIR s následným protažením dle Jandy a pak 

aktivním strečinkem. Pro posílení oslabených svalů se osvědčily posilovací techniky 

metody PNF, využívala jsem i Thera - Bandu jako působení odporu a později i 

posilovací cvičení na kladce. Mobilizace dle Lewita posloužily k obnovení kloubní 

vůle. Osvědčila se senzomotorická stimulace, která vedla ke zvyšování stability LDK. 

Zároveň se tato část vždy pacientovi líbila a vedla ke zpestření terapeutické jednotky. 

Podle pacientovy dosažené úrovně jsem postupně zvyšovala náročnost. Efekt přinesla i 

aplikace kinesio tapu, při které pacient cítil větší stabilitu L kolenního kloubu. 

 Pro názornost uvádím v následující tabulce změny, kterých se podařilo 

dosáhnout v rámci terapie. 

 

 Vstupní kineziologický 
rozbor 

Výstupní kineziologický 
rozbor 

Vyšetření stoje 

aspekcí 
           stoj více na PDK 

 
rovnoměrnější rozložení váhy 

na DKK 

Vyšetření stoje na 2 

vahách 

 
PDK 35, 5 kg 
LDK 28, 5 kg 

 

  PDK 32,5 kg 
LDK  31 kg 

Analýza chůze a 

modifikace chůze 

 

napadání na LDK, krok LDK 
delší, porušený rytmus chůze, 

při došlapu klade chodidlo 
celou plochou na podložku a 

rovněž nedochází k jeho 
odvíjení z podložky, HKK 

drženy rigidně 

krok DKK symetrický, 
normální rytmus chůze, při 

došlapu správné pokládání L 
plosky na podložku, při 

odvíjení L plosky z podložky 
odraz z prstů, protisměrný 

souhyb HKK 

po špičkách bez opory 
nesvede, 

po patách bez opory nesvede, 
v podřepu nesvede 

zvládá chůzi do schodů a ze 
schodů bez opory, 

po špičkách svede bez obtíží, 
po patách svede bez obtíží, 

v podřepu hůře provede 

Tab. č. 13 - zhodnocení efektu terapie 
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 Vstupní kineziologický 
rozbor 

Výstupní kineziologický 
rozbor 

Antropometrické 

vyšetření 

obvod L stehna 15 cm nad 
patellou - 48 cm 

obvod L stehna 15 cm nad 
patellou - 48,5 cm 

obvod L stehna těsně nad 
patellou - 37 cm 

obvod L stehna těsně nad 
patellou - 37,5 cm 

 

Vyšetření rozsahu 

kloubní pohyblivosti 

 

Kyčelní kloub LDK 
aktivně S 10 - 0 - 80 
pasivně S 10 - 0 - 85 

Kyčelní kloub LDK 
aktivně S 15 - 0 - 85 
pasivně S 15 - 0 - 90 

 
Kyčelní kloub PDK 
aktivně S 10 - 0 - 70 
pasivně S 15 - 0 - 75 

 

 
Kyčelní kloub PDK 
aktivně S 15 - 0 - 80 
pasivně S 15 - 0 - 85 

 

Kolenní kloub LDK 
aktivně S 0 - 0 - 85 
pasivně S 0 - 0 - 90 

Kolenní kloub LDK 
aktivně S 0 - 0 - 110 
pasivně S 0 - 0 - 115 

Vyšetření 

zkrácených svalů dle 

Jandy 

 
LDK 

m. iliopsoas - 1 
m.  rectus femoris - 1 

m.  tensor fasciae latae - 1 
flexory kolenního kloubu - 1 

 

LDK 
m. iliopsoas - 0 

m. rectus femoris - 0 
m. tensor fasciae latae - 0 

flexory kolenního kloubu - 0 

PDK 
flexory kolenního kloubu - 2 

 
PDK 

flexory kolenního kloubu - 1 
 

Vyšetření svalové 

síly 

v modifikovaných 

polohách pomocí 

aktivních pohybů 

 

 

 

Kyčelní kloub LDK 
extenze st. 4 

extenze s flexí kolenní st. 3 + 
abdukce a addukce st. 4 + 
zevní a vnitřní rotace st. 4 

 
Kolenní kloub LDK 

flexe st. 4 - 
extenze st. 3 + 

Hlezenní kloub LDK 
plantární flexe st. 4 

supinace s dorzální flexí st. 4 
supinace v plantární flexi st. 4 

Kyčelní kloub LDK 
extenze st. 5 

extenze s flexí kolenní st. 5 
abdukce a addukce st. 5 

zevní a vnitřní rotace st. 5 
 

Kolenní kloub LDK 
flexe st. 5 

extenze st. 5 
Hlezenní kloub LDK 
plantární flexe st. 4 

supinace s dorzální flexí st. 4 
supinace v plantární flexi st. 4 

Tab. č. 13 - zhodnocení efektu terapie 
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Tab. č. 13 - zhodnocení efektu terapie 

 

 Vstupní kineziologický 
rozbor 

Výstupní kineziologický 
rozbor 

Vyšetření reflexních 

změn dle Lewita 

 

 
hypotonus m. quadriceps 

femoris vlevo, 
hypertonus ischiokrurálních 

bilat., 
hypotonus m. gluteus 

maximus bilat. 
 

 
normotonus m. quadriceps 

femoris vlevo, 
normotonus ischiokrurálních 

svalů bilat., 
normotonus m. gluteus 

maximus bilat. 
 

 
stehenní fascie a fascie 

v oblasti lýtka LDK  
neprotažitelné, 

zádová fascie bilat. kraniálním 
a kaudálním směrem 

neprotažitelná, 
fascie trupu vlevo hůře 

protažitelná 
 

stehenní fascie a fascie 
v oblasti lýtka LDK plně 

protažitelné,  
zádová fascie bilat. kraniálním 

a kaudálním směrem 
protažitelná, 

fascie trupu vlevo protažitelná 
 

bolestivost caput fibulae vlevo caput fibulae vlevo bez bolesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kolenní kloub LDK 

mediálně a laterálně omezeno 
 

Patella LDK 
kraniálně, kaudálně, 

mediálně a laterálně omezeno 
 

Kolenní kloub LDK 
mediálně a laterálně bez 

omezení 
Patella LDK 

kraniálně, kaudálně, mediálně 
a laterálně bez omezení 

Caput fibulae LDK 
ventrálně a dorzálně omezeno 

 
Caput fibulae LDK 

ventrálně a dorzálně bez 
omezení 

Tibiofibulární kloub LDK 
funkční vyšetření omezeno 

 
Calcaneus LDK 

plantárně a dorzálně omezeno 

 
Tibiofibulární kloub LDK 

funkční vyšetření bez omezení 
 

Calcaneus PDK 
plantárně a dorzálně omezeno 

 

Vyšetření kloubní 

vůle dle Lewita 
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4 ZÁV ĚR 

S konzervativním řešením ruptury předního zkříženého vazu a vnitřního 

postranního kolenního vazu jsem se setkala poprvé. Měla jsem vždy akorát možnost 

vidět pacienty po plastikách. Stav mého pacienta jsem konzultovala s jeho ošetřujícím 

ortopedem, který mi popsal průběh vyšetření po úrazu a proč se stav řešil 

konzervativně. 

Na rozdíl od praxí v klinických zařízeních v rámci akademického roku jsem 

měla možnost pacienta vidět po celou dobu rehabilitace a sledovat tak změny, které 

nastávaly v průběhu návštěv. Velkou zkušeností pro mě bylo vést pacienta a sestavovat 

terapeutické jednotky tak, aby pacientovi vyhovovaly a vedly ke zlepšení stavu. Pacient 

ochotně spolupracoval a bez jeho přispění a snahy by k takovým změnám nedošlo. Měla 

jsem možnost využít cvičebny či tělocvičny a využívat při tom jakékoliv pomůcky. 

Úraz by pacientovi po rehabilitaci neměl činit žádné potíže. Přetržený přední 

zkřížený vaz by měl přírůst k zadnímu zkříženému vazu a postranní vaz by se měl také 

zhojit. Pacient by se měl věnovat vhodným pohybovým aktivitám. Kromě jízdy na kole 

nebo na rotopedu, by mohl začít plavat kraul nebo běhat na lyžích. O plastice by se 

uvažovalo v případě, že by se začal objevovat ,,giving way“ fenomén. 
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