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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce vznikla jako kazuistika pacienta po artroskopii kolenního kloubu. 

Kazuistika byla zpracována v průběhu odborné praxe ve dnech 7. 1. 2013 – 1. 2. 2013 

v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. 

Práce se skládá z obecné části, která se věnuje anatomii a biomechanice kolenního 

kloubu, traumatologii měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu, klinickým vyšetřením, 

zobrazovacím metodám a terapeutickým postupům v případě poranění menisků. 

Speciální část práce se zabývá konkrétní kazuistikou pacienta, který docházel ve dnech 

15. 1. 2013 – 1. 2. 2013 na ambulanci rehabilitační kliniky IKEM. Obsahuje vstupní 

kineziologické vyšetření, návrh terapie, provedení terapie a na závěr zhodnocení 

dosaženého výsledku. 
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Title of the thesis:  The case study of physioterapeutical treatment of a patient after 

knee arthroscopy for meniscal lesions. 
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Abstract: 

This bachelor’s thesis was made like the case study of a patient after knee arthroscopy 

for meniscal lesion. It’s been prepared in the course of professional practice from 7th 

January to 2nd February 2013 in Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) 

in Prague. 

The work consists of a general part, which follows up with the anatomy 

and biomechanics of the knee joint, soft tissue trauma in the area of knee joint, clinical 

examination, medical imaging techniques and therapeutic procedures in the case 

of lesions of the meniscus. 

A special part follows up a specific case study of a patient, who attended the outpatient 

department on rehabilitation clinic IKEM. It contains the input kinesiology 

examination, plan of the therapy, the performance and the evaluation of therapy 

at the end. 
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1  ÚVOD 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku fyzioterapeutické péče o pacienta 

po artroskopii kolenního kloubu pro lézi menisků. Práce byla zpracována při bakalářské 

praxi na rehabilitační klinice IKEM v Praze.  

Tato praxe probíhala od 7. 1. 2013 do 1. 2. 2013. Klinika se zaměřuje na ambulantní 

péči, ale zároveň pečuje i o pacienty na klinikách IKEM. Často se zde můžeme setkat 

s pacienty po transplantacích či amputacích. 

Cílem této práce je získat teoretické a praktické poznatky a zpracovat je ve 2 částech – 

část obecná a speciální. 

V části obecné se pokusím přiblížit celkové problematice kolenního kloubu. V první 

části se věnuji anatomii a biomechanice kolenního kloubu, následně traumatologii, 

vyšetření a operativnímu řešení poraněného kloubu. Na závěr uvádím vhodné 

terapeutické postupy při léčbě poranění menisků. 

V části speciální je detailně zpracována kazuistika pacienta, který byl mým pacientem 

při odborné praxi. Pacient byl po artroskopii levého kolenního kloubu, kde byla 

provedena sutura mediálního menisku. Cílem bylo provedení vstupního 

kineziologického rozboru, následně vhodně upravená terapie a závěrečný 

kineziologický rozbor se zhodnocením celkového efektu terapie. 
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2  OBECNÁ ČÁST 

2.1  Kolenní kloub z hlediska anatomie 

2.1.1  Skladba kolenního kloubu 

Kolenní kloub je považován za nejsložitější kloub lidského těla. Na jeho stavbě  

se podílejí artikulující kosti femur, tibia a patella, které vytváří dva klouby, 

femorotibiální a femoropatelární. Součástí kolenního kloubu jsou také menisky, kloubní 

pouzdro, vazy a svaly. Vazy a tvary kloubních ploch rozhodují o kinematice kloubu 

a zajišťují jeho pasivní stabilitu. Menisky vyrovnávají nerovnosti kloubních ploch 

a podporují funkci a stabilitu kloubu. Svaly zajišťují aktivní pohyb a mají funkci 

aktivních stabilizátorů (Dungl, 2005; Groos, 2005). 

Ke správné funkci kolenního kloubu je nutné zařadit stabilitu. Stabilizátory dělíme 

z funkčního hlediska na aktivní neboli dynamické, svaly s úpony; a na pasivní neboli 

statické, vazy a menisky. Stabilizátory kolene lze také rozdělit na kapsulární, ke kterým 

řadíme postranní vazy, kloubní pouzdro, svaly a jejich úpony; a na intraartikulární, 

ke kterým patří zkřížené vazy a menisky (Dungl, 2005). 

2.1.2  Aktivní stabilizátory 

Svaly v oblasti kolenního kloubu lze rozdělit do tří skupin, musculus quadriceps 

femoris, flexory kolene a rotátory. Skupina m. quadriceps femoris se skládá ze čtyř 

svalů, jednokloubové mm. vasti (m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus 

intermedius) a dvoukloubový m. rectus femoris, který spojuje pánev s tibií. M. rectus 

femoris flektuje dolní končetinu v kyčelním kloubu a extenduje v kolenním kloubu, 

mm. vasti extendují bérec a jsou důležité pro stabilizaci kolena. M. vastus medialis 

rychle atrofuje při bolestech v koleni v důsledku poškození menisků. M. quadriceps 

femoris jako celek je důležitou komponentou chůze. Do skupiny flexorů kolena neboli 

hamstringů patří m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus.  

Tyto svaly jsou dvoukloubové a jejich flekční funkce je závislá na postavení pánve, 

účinnost flexorů kolena stoupá se zvyšující se flexí pánve. Tyto svaly mají tendenci 

ke zkrácení. Skupina rotátorů se dělí na laterální a mediální. Laterálními rotátory jsou 

m. biceps femoris s m. tensor fasciae latae, mediálními rotátory jsou m. sartorius, 

m. semitendinosus, m. semimembranosus a m. gracilis a samostatně m. popliteus. 

Rozsah rotace se odvíjí od stupně flexe v kolenním kloubu (Véle, 2006). 
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2.1.3  Pasivní stabilizátory 

Z klinického hlediska jsou důležité pasivní vazivové stabilizátory, přední zkřížený vaz 

ligamentum cruciaum anterius je primárním stabilizátorem ventrálního posunu tibie, 

vnitřní rotace bérce a hyperxetenze, zadní zkřížený vaz ligamentum cruciatum posterius 

je primárním stabilizátorem dorzálního posunu tibie, vnitřní postranní vaz ligamentum 

collaterale mediale je primárním stabilizátorem abdukce a zevní rotace bérce, zevní 

postranní vaz ligamentum collaterale laterale je primární stabilizátorem addukce bérce. 

Ochablá ligamenta vedou k přílišnému uvolnění kolenního kloubu a tím ke vzniku 

viklavého kolena (Dungl, 2005; Véle, 2006). 

2.1.4  Menisky 

Zakřivení kondylů femuru jsou větší a neodpovídají tvaru ploch tibie, proto se femur 

v každé poloze stýká vždy jen s malými okrsky tibie. Většinu styčné plochy pro femur 

představují menisky. Bez menisků by nebyla zajištěna správná funkce kolena. Mají 

srpkovitý tvar a jsou tvořeny vazivovou chrupavkou. Po jejich obvodu jsou zafixovány 

ke kloubnímu pouzdru. Na vnějším obvodu jsou vyšší, na vnitřním obvodu jsou 

tenké. Cípy menisků se upínají na tibii do area intercondylaris anterior et posterior 

(Čihák, 2001; Dungl, 2005). 

Anatomicky lze popsat jejich přední roh, zadní roh a střední část. Mediální meniskus je 

větší a méně pohyblivý, zatímco laterální meniskus je menší, ale více pohyblivý. 

Mediální meniskus je spojen prostřednictvím kloubního pouzdra se zadní částí vnitřního 

kolaterálního vazu, proto je i méně pohyblivý. Je také spojen ve své dorsomediální části 

s přední částí úponové šlachy m. semimembranosus, a tedy ovlivňován také pohyby 

tohoto svalu. Laterální meniskus je svým zadním obvodem spojen 

prostřednictvím kloubního pouzdra s m. popliteus a je ovlivňován stahy tohoto svalu. 

Odtržení menisků od kloubního pouzdra zapříčiní jejich uvolnění a možné uskřinutí 

mezi kloubní plochy (Čihák, 2001; Dungl, 2005). 

Při pohybech kloubu se menisky posunují ze základní polohy dozadu a zpět, přičemž 

se mění jejich zakřivení. Větší rozsah pohybu lze zaznamenat u laterálního menisku. 

Menisky působí jako tlumič nárazů, zlepšují kongruenci kloubních ploch, mají 

lubrikační funkci a významně se podílejí na stabilitě kloubu. Prokrvená je pouze 

periferní část menisku (u mediálního periferní první třetina, u laterálního periferní první 
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čtvrtina), zbývající části jsou vyživovány synoviální tekutinou (Čihák, 2001; Dungl, 

2005). 

    

Obrázek č. 1: Vlevo vztah kloubních ploch femuru a tibie s vloženými menisky (pravá strana, pohled 
shora), modře – femur, červeně – tibie s menisky, jasně červeně – místa úponů menisků, zeleně – místa 
úponů zkřížených vazů; vpravo menisky kolenního kloubu (pravá strana, pohled zezadu), 1- meniskus 
medialis, 2 – kloubní plocha na mediálním kondylu tibie, 3 – kloubní plocha na laterálním kondylu tibie, 
4 – meniskus lateralis, 5 – řez meniskem (Čihák, 2001) 

 

2.1.5  Extenzní aparát kolenního kloubu 

Extenzní aparát obsahuje m. quadriceps femoris, femoropatelární kloub, ligamentum 

patellae a systém retinakul pately. Femoropatelární kloub umožňuje spojení 

mezi femurem a patelou, která naléhá na facies patellaris. Patela má značný význam, 

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

při vzpřimování. V okolí kolenního kloubu se nachází více než dvacet burz, klinicky 

významné jsou však jen některé. V burzách se může koncentrovat tekutina. Uspořádání 

extenzního aparátu má důležitý význam nejen pro stabilitu pately a biomechaniku 

femoropatelárního skloubení, ale i pro správnou funkci kolenního kloubu (Véle, 2006). 
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Obrázek č. 2: Příčný řez kolenním kloubem ve výši tibiálního plata (levá strana)(Dungl, 2005) 

 

2.1.6  Pohyby v kolenním kloubu 

Kolenní kloub umožňuje šest druhů pohybu. Flexe a extenze, vnitřní a zevní rotace 

bérce a abdukce s addukcí patří mezi rotační pohyby. Přední a zadní translace tibie, 

komprese a distrakce a mediální a laterální translace tibie řadíme do translačních 

pohybů. Základním pohybem je rotace v sagitální rovině, tedy flexe a extenze. Tento 

pohyb je kombinací valivého a klouzavého pohybu kondylů femuru po tibiálním platě, 

přičemž koordinaci zajišťují zkřížené vazy (Dungl, 2005). 

2.1.7  Lokomoce 

Kolenní kloub umožňuje přizpůsobování délky končetin potřebám lokomoce, mění 

vzdálenost trupu od terénu, po kterém se pohybujeme. Lokomoci mohou ztěžovat 

patologické deviace postavení kolen, genu flexum, genu recurvatum, genu varum 

a genu valgum. Jde o poruchy kostní struktury a jsou jen těžko ovlivnitelné 

fyzioterapeutem. Funkce kolenního kloubu je tedy důležitá k zajištění lokomoce 

i stability dolní končetiny ve stoji (Véle, 2006). 
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2.2  Poranění a poškození menisků 

Poranění menisků kolenního kloubu je velmi časté zranění, jeho výskyt přibývá 

s rostoucí aktivitou populace a s přibývající agresivností sportovní mládeže (Trč, 1998). 

Poranění mediálního menisku je asi osmkrát častější než poškození menisku laterálního. 

Postižení je častější u mužů. K akutnímu poranění menisku dochází nejčastěji 

mezi dvacátým a třicátým rokem věku. V pozdějším věkovém období přibývají 

degenerativní poškození (Dungl, 2005). 

Nejčastější mechanismus poranění menisků je pomocí násilné rotace bérce při zatížené 

dolní končetině, jako součást komplexních poranění vazivového aparátu 

nebo v důsledku chronické nestability. U starších lidí může dojít k poškození 

degenerativně změněného menisku i při běžných aktivitách, například při dřepu. 

U starších pacientů se vyskytují častěji lalokové a horizontální trhliny. U mladých 

pacientů se meniskus trhá většinou podélně. Podélné léze v prokrvené části menisku 

se mohou zhojit. Nejfrekventovanější je postižení zadního rohu vnitřního menisku 

(zhruba v 50%) (Dungl, 2005). 

2.2.1  Cévní zásobení menisků 

Z hlediska cévního zásobení, lze rozdělit meniskus na tři zóny: 

1. Periferní zóna, ve vzdálenosti do 3 mm od periferie, je zde dobré cévní zásobení, 

používá se označení tzv. „red-red“ zóna. 

2. Střední zóna, ve vzdálenosti 3 až 5 mm od periferie, je zde proměnlivé cévní 

zásobení, používá se označení tzv. „red-white“ zóna. 

3. Centrální zóna, ve vzdálenosti 5 mm od periferie, avaskulární, používá 

se označení tzv. „white-white“ zóna (Dungl, 2005). 
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Obrázek č. 3: Rozdělení menisku na tři zóny podle cévního zásobení: I. periferní („red-red“), II. střední 
(„red-white“), III. centrální („white-white“) (Dungl, 2005) 

 

2.2.2  Typy ruptur 

Podle etiologie se dělí ruptury menisku na traumatické a degenerativní. Traumatické 

ruptury dělíme na podélné (kompletní nebo inkompletní) a příčné. K takzvané ruptuře 

„ucho od košíku“ dochází u dlouhé podélné ruptury, kde je možná luxace centrální části 

menisku do interkondylického prostoru. Tato ruptura je častou příčinou blokády kolena. 

Degenerativní ruptury dělíme na lalokové a horizontální (Dungl, 2005). 

 

Obrázek č. 4: Typy ruptur menisku: a – podélná (longitudinální), b – příčná (radiální),  
c – laloková (typ „papouščího zobáku“), d – horizontální, e – neúplná podélná ruptura  
na horní ploše menisku, f – neúplná ruptura na dolní ploše menisku (Dungl, 2005) 

 

2.3  Klinický obraz 

Při poranění menisku cítí postižená osoba bolest při chůzi po nerovném terénu  

a při prudších rotacích na zatížené končetině. Často bývá přítomen pocit přeskakování 

v kloubu a pocit nejistoty. V klidu se obtíže většinou nevyskytují. Některé typy lézí 

mohou způsobit vznik blokády (ustrnutí kolena ve flexi). Při trvajícím dráždění kolena 

poškozeným meniskem se může vytvořit výpotek. Poškozený meniskus může poškodit 

kloubní chrupavku. Poranění mediálního menisku bývá problémovější než poranění 

laterálního menisku (Dungl, 2005). 

2.4  Diagnostika 

Pokud přijde pacient s bolestí kolene, snažíme se pomocí různých vyšetření specifikovat 

problém způsobující danou bolest. Kolenní kloub je velmi složitým kloubem a je tedy 

důležité rozpoznat, o jakou poraněnou strukturu se jedná. Přibývá počet komplexních 

poranění kolenních kloubů, kde je diagnostikován širší stupeň postižení s kombinací 
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většího množství lézí. V posledních letech se vyskytuje zhruba ve stejné frekvenci počet 

poranění menisků a předního zkříženého vazu s poraněním chrupavek (Trč, 1998). 

Často se vyskytují sdružená poranění, například při úrazu, kdy došlo k násilné rotaci 

bérce při zatížené dolní končetině, hrozí riziko poranění nejen menisku, ale i předního 

zkříženého vazu (Paša, 2005; Trč, 2008). 

Nejčastějšími blokádami kolenního kloubu jsou: interpozice poškozeného menisku, 

kloubní myšky a přetržený přední zkřížený vaz, další možné příčiny jsou: diskoidní 

meniskus, zbytnělý klk Hoffova tělesa a mediopatelární plika (Dungl, 2005). 

2.5  Klinické vyšetření 

2.5.1  Anamnéza 

Při odebírání anamnézy je důležité položit takové otázky, které by mohly blíže 

specifikovat mechanismus úrazu a pomoci při lokalizaci léze. Ptáme se tedy, kde přesně  

to pacienta bolí, jak dlouho bolest trvá, zda se pacient před objevením bolesti nezačal 

věnovat jiným aktivitám, jestli došlo k úrazu, ptáme se na směr působení sil 

při poranění, také se ptáme na prasknutí při úrazu, zda došlo k otoku kolena, jestli 

pacient pozoruje vybočení nebo vbočení kolenního kloubu, zda při ohnutí a natažení 

kolenního kloubu dochází k jeho volnému pohybu a pohyb není blokován, zda pacient 

nepociťuje bolest i v jiných částech těla, například ve stehně, v bedrech nebo v zádech 

(Nevšímal, 2002; Solomon, 2002). 

2.5.2  Aspekce, palpace, aktivní a pasivní pohyby 

Všímáme si osové souměrnosti, zda je femur, tibie a patela v jedné linii při vstávání 

a chůzi. Zjišťujeme rozsah pohybu, poprosíme pacienta, aby aktivně flektoval 

a extendoval kolenní kloub, poté provedeme pasivní pohyb. Palpačně zjišťujeme 

bolestivost vnitřní a vnější kloubní štěrbiny. Dále provádíme testy na vazivový aparát 

(přední a zadní zásuvkový test a další) (Solomon, 2002). 

2.5.3  Testy na poškození menisků 

Následující testy využíváme k vyšetření klinických příznaků poškození nebo poranění 

menisků. Typickým nálezem je palpační bolestivost v průběhu příslušné kloubní 

štěrbiny. Existuje mnoho testů, přičemž většina obsahuje podobný princip: tlakem 

na poraněný meniskus spojený s rotací vyvoláváme bolest nebo přeskočení, důvodem 

je komprese natrženého menisku. Čím více zvyšujeme flexi kloubu, tím dorzálnější část 
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menisku musíme vyšetřovat, zadní roh vyšetřujeme v maximální flexi (Dungl, 2005; 

Gross, 2005). 

Apleyův test 

Tento test je důležitý pro rozlišení poranění menisků od poranění postranních vazů. 

Pacient při testu leží na břiše a kolenní kloub má v 90° flexi. Provádíme rotace bérce 

za současné axiální distrakce a poté axiální komprese v ose bérce. Při poranění 

postranních vazů se dostavuje větší bolest při distrakční fázi testu a při poranění 

menisku se dostavuje větší bolest při kompresi. 

Mc Murrayův test 

Tento test je určen k vyšetření ruptur v zadním rohu menisku. Při testu leží 

pacient na zádech a vyšetřovaný kolenní kloub je v maximální flexi. Pokud vyšetřujeme 

mediální meniskus, jednou rukou palpujeme posteromediální kloubní štěrbinu a druhou 

rukou držíme nohu a bérec rotuje zevně. Pokud vyšetřujeme laterální meniskus, jednou 

rukou palpujeme posterolaterální kloubní štěrbinu a druhou rukou držíme nohu a bérec 

rotuje dovnitř. Kolenní kloub postupně extendujeme do 90° flexe. Pokud je 

při rotaci bérce vyvolaná bolest a přeskočení v kolenní štěrbině, je meniskus poškozen. 

Lze užít různých modifikací testu. 

Steinmannův test I. příznak 

Při tomto testu sedí pacient na okraji lehátka se svěšenými bérci. Vyšetřující uchopí 

nohu a provádí silnou zevní a vnitřní rotaci bérce. Při poškození menisku je vyvolána 

bolest v příslušné kloubní štěrbině. Převážně poškozený mediální meniskus vyvolá 

bolest ve vnitřní štěrbině při zevní rotaci bérce a laterální meniskus vyvolá bolest 

v zevní štěrbině při vnitřní rotaci bérce.  

Steinmannův test II. příznak 

U tohoto testu se využívá polohy na zádech, kdy kolenní kloub je v extenzi. Prstem 

napalpujeme bolestivé místo na vnitřní štěrbině. Při zvětšování flexe se bolestivé místo 

posouvá dozadu. 

Payerův příznak 

Test poukazuje na poškození zadního rohu mediálního menisku. Pacient 

se posadí do tureckého sedu, pro zdůraznění testu může ještě přitlačit rukama kolena 

k podložce. Provokuje se bolest v zadní části vnitřní kloubní štěrbiny. 



 

13 
 

Childress (chůze v dřepu) 

Dřep a chůze v dřepu zvyšuje tlak v oblasti zadních rohů menisků. Při poškození 

zadního rohu menisku vyvolá tento pohyb bolest, většinou není pacient ani tohoto 

pohybu schopen. Je však důležité odlišit, zda se nejedná o bolest vycházející 

z femoropatelárního skloubení (Dungl, 2005). 

Bounce home test 

Cílem testu je vyšetřit blokování kolenního kloubu v extenzi, jehož příčinou může být 

poranění menisku. Při testu leží pacient na zádech a vyšetřující provede plnou flexi 

v kolenním kloubu následovanou jeho pasivní extenzí. Pokud nedosáhneme plného 

protažení dolní končetiny nebo zaznamenáme gumovitý konečný pocit, znamená to 

blokování extenze a test je pozitivní (Gross, 2005). 

Názorné obrázky provedení některých testů přikládám v příloze č. 5 

2.5.4  Rentgenové vyšetření 

Nativní RTG vyšetření má velký význam pro diferenciální diagnostiku. U chronických 

poranění vnitřního menisku lze pozorovat drobný osteofyt na mediálním kondylu tibie 

těsně pod kloubní štěrbinou (tzv. Rauberovo znamení). Artrografické vyšetření, které 

se používalo zejména v minulých letech, již nenachází mnoho využití díky artroskopii 

a magnetické rezonanci (Dungl, 2005; Paša, 2004). 

2.5.5  Vyšetření magnetickou rezonancí 

Magnetická rezonance je pomocnou neinvazivní zobrazovací vyšetřovací metodou, 

která má velký přínos pro kloubní diagnostiku. Zároveň je častou a spolehlivou 

metodou při diagnostice poranění a poškození menisků. Z velké části může nahradit 

aerografii nebo diagnostickou artroskopii. Má schopnost odhalit změny uvnitř menisku 

(intrameniskeální léze), které ještě nekomunikují s jeho povrchem (typ I a II). 

Při vyšetření magnetickou rezonancí lze pozorovat patologické zvýšení signálu v T1W 

(popřípadě v PDW a T2W), které je lokalizované v mediálním či laterálním menisku. 

Je zpravidla obrazem ruptury nebo mukoidní degenerace, která v něm probíhá. 

Klasifikace patologicky zvýšeného signálu je rozděleno do různých stupňů. Signálové 

změny ve stádiu I mají charakter globulárních hyperintenzit a nikdy nedosahují 

artikulačního povrchu menisku, histologicky odpovídá mukoidní degeneraci. Zvýšení 

signálu na úrovni stádia II je omezeno na vnitřní prostor menisku, nejsou zde patrny 
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známky komunikace s kloubním povrchem. Histologicky tyto změny odpovídají 

mukoidní degeneraci většího rozsahu. Zvýšení signálu stádia III představuje totální 

rupturu, zvýšený signál uvnitř menisku zasahuje až ke kloubnímu pouzdru. Důkazem 

je komunikace léze menisku s jeho povrchem, lze rozlišit intrasubstanciální a totální 

ruptury. Intrasubstanciální ruptury nelze prokázat artroskopicky a dokonce totální 

ruptury, zasahující na spodní plochu zadního rohu menisku, je velmi těžké 

artroskopicky prokázat. V těchto případech má magnetická rezonance nezastupitelný 

význam. Využívána je zejména při nejednoznačné anamnéze a klinickém nálezu 

(Dungl, 2005; Viták, 1998). 

Pomocí magnetické rezonance můžeme také několik let po resekci menisku pozorovat 

snížení výšky chrupavky daného kompartmentu a změny signálu subchondrální kosti. 

Z mnoha studií vyplývá, že čím větší část menisku byla odstraněna, tím výraznější 

degenerativní změny nastoupily. Při kontrolním vyšetření magnetickou rezonancí 

byla u některých pacientů shledána deviace anatomické osy dolní končetiny. Ze studie 

Tappera a Hoovera, kteří hodnotili dlouhodobý klinický obraz po odstranění menisků, 

vyplývá: 45 % mužů a 10 % žen bylo po 30 letech po totální meniskektomii plně 

bez subjektivních potíží. Z toho vyplývá, že u velké části pacientů po odstranění 

podstatné části jednoho z menisků dochází postupem času k zhoršení klinického stavu 

(Hart, 2005). 

2.5.6  Artroskopie 

Artroskopie se řadí v současnosti mezi nejspolehlivější způsob určení diagnózy  

a okamžité ošetření poraněného menisku. Díky přímé kontrole zrakem operatéra 

a palpací vyšetřovacím háčkem lze s velkou jistotou určit typ, lokalizaci, délku 

a stabilitu léze. V současné době jsou vyvinuty jednorázové artroskopické sety, kterými 

je možné z pouhé punkce zhodnotit vnitřní prostředí kolenního kloubu a upřesnit 

diagnózu. Při nejasné diagnóze je akutní artroskopie běžnou indikací (Dungl, 2005; Trč, 

2008). 

2.6  Terapie 

Kratší stabilní podélné trhliny v cévně zásobené zóně menisku se mohou zhojit 

spontánně. Krátké radiální trhliny a inkompletní trhliny jsou klinicky asymptomatické  

a většinou nevyžadují chirurgickou léčbu. Poranění menisků je většinou řešeno formou 

artroskopie. Artroskopické operace menisků lze rozdělit na resekční, kdy se odstraňuje 
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poškozená část menisku tzv. parciální a subtotální meniskektomie a na záchovné 

tzv. sutury. Parciální meniskektomie může vést k pozdějšímu rozvoji artrózy, proto jsou 

upřednostňovány v indikovaných případech záchovné operace. Faktory, které rozhodují 

o tom, zda trhlinu sešít nebo poškozenou část menisku odstranit, jsou cévní zásobení 

menisku v místě trhliny, stáří trhliny, degenerativní změny menisku a stabilita 

kolenního kloubu (Dungl, 2005). 

Při operačním postupu je důležité úvodní důkladné prohlédnutí celého kolenního 

kloubu. Pokud je přítomna ruptura menisku, palpací sondou se rozhoduje o možnosti 

sutury. Operuje se v bezkrví, ideálně s končetinou fixovanou v držáku, který umožní 

dostatečné rozevření příslušné oblasti (Dungl, 2005). 

2.6.1  Sutura menisku 

K tomuto operačnímu řešení jsou indikovány podélné trhliny lokalizované v cévně 

zásobené části menisku (periferní a střední), nestabilní (delší než 10 mm), 

u pacientů do čtyřiceti let, po tomto věku se cévní zásobení menisků snižuje a přibývají 

degenerativní změny. Nejlepší variantou je sešití trhliny do deseti týdnů od vzniku 

poranění. Hojení trhliny menisku podpoří oživení přilehlé synoviální výstelky (abraze), 

odstranění nestabilních částí z kontaktních ploch trhliny (debridement) a případně 

vytvořením kanálků v prokrvené periferní části menisku nápichy jehlou pro lepší 

prostup cév (needeling). K šití menisku používají operatéři vertikální a horizontální U-

stehy vstřebatelným nebo nevstřebatelným materiálem. Stehy z nevstřebatelného 

materiálu fixují trhlinu déle a jsou vhodné pro ošetření trhlin v hůře zásobené části 

menisku. Ve špatně přístupné zadní části menisku se využívá speciálních vstřebatelných 

implantátů, např. šipky, kotvičky nebo šroubky. Nejpevnější fixací je vertikální steh, 

je dvakrát pevnější než horizontální steh a vstřebatelné implantáty (Dungl, 2005; Paša, 

2005). 

Při sutuře mediálního menisku je zaveden artroskop s 30° optikou anterolaterálním 

přístupem do kloubu. Sonda se zavádí z anteromediálního přístupu a upřesní 

se rozsah a lokalizace léze. Poté se místo léze ošetřuje. U starších lézí je nutno očistit 

okraje ruptury, zejména periferní okraj a abradovat synoviální výstelku v oblasti léze 

nad a pod meniskem, aby bylo podpořeno její hojení. Nástroje zavádí operatér 

anteromediálním nebo posteromediálním (u zadního rohu) přístupem. Následuje vlastní 

sutura. 
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Sutura menisku je operačně řešena třemi artroskopickými technikami: inside-out, 

outside-in a all-inside. Každá technika má své pro a proti (Dungl, 2005; Paša, 2005). 

Při technice inside-out se zakládá steh z menisku přes kloubní pouzdro ven 

z kloubu a uzlí se vně kloubu. Tato technika vyžaduje speciální instrumentárium, 

je ale vhodná pro ošetření trhlin ve všech částech menisku a pomáhá při repozici 

nestabilních trhlin. Tato metoda vyžaduje pomocnou posteromediální 

nebo posterolaterální incizi. Nevýhodou je riziko nervově-cévních poranění. 

Při technice outside-in se zakládá steh z vnější strany kloubu přes kloubní 

pouzdro do menisku a uzlí se vně kloubu. Tato technika nevyžaduje speciální 

instrumentárium, je velice jednoduchá, používají se při ní spinální nebo standardní 

jehly. Není ale vhodná pro ošetření trhlin v zadní části menisku. 

Při poslední technice all-inside se zakládá steh a uzlí uvnitř kloubu. Tato technika 

vyžaduje speciální instrumentárium a dříve byla považována za technicky velice těžkou 

metodu vhodnou k ošetření periferních lézí v zadním rohu menisku. Použitím 

vstřebatelných implantátů byla zjednodušena. Operatér si musí dát pozor na výběr 

velikosti implantátu, protože při nadměrné délce mohou implantáty vyčnívat z pouzdra 

a mechanicky dráždit okolní struktury. Fixace implantáty je není tak pevná 

a při ošetření delších trhlin se proto kombinuje s U-stehy (Dungl, 2005; Paša, 2005). 

Názorné obrázky provedení jednotlivých artroskopických technik přikládám v příloze 

č. 6 

2.6.2  Parciální a subtotální meniskektomie 

K tomuto operačnímu řešení jsou indikovány všechny symptomatické léze, které není 

možno rekonstruovat. Cílem meniskektomie neboli resekce je odstranit 

pouze poškozenou část menisku a funkční část zachovat. Při resekci menisku 

se odstraňují nestabilní, odtržené, degenerativně změněné nebo zjizvené časti menisku. 

Ponechává se zarovnaný stabilní periferní okraj menisku. Meniskektomie dělíme 

na parciální, subtotální a totální dle velikosti odstraněné části. Při parciální 

meniskektomii se odstraňují pouze volné, nestabilní fragmenty menisku. Při subtotální 

meniskektomii zasahuje resekce do periferní části menisku. Řadí se sem i kompletní 

resekce zadního rohu zahrnující periferní okraj menisku. Při totální meniskektomii 

se odstraňuje celý meniskus až k meniskosynoviálnímu úponu. Funkční část menisku 



 

17 
 

se vždy zachovává pro lepší stabilitu kloubu a rozložení zátěže (Dungl, 2005; Paša, 

2002). 

Po parciální meniskektomii je možná běžná zátěž obvykle po dvou týdnech. Pokud byla 

současně poškozena i kloubní chrupavka, doléčení se prodlužuje na čtyři až osm týdnů 

dle rozsahu poškození (Paša, 2002). 

 

Obrázek č. 5: Typy resekce menisku: 1 – parciální meniskektomie, 2 – subtotální meniskektomie, 3 – 
totální meniskektomie (Dungl, 2005) 

 

2.6.3  Náhrada menisku aloštěpy 

Při meniskektomii dochází k zvýšenému přetížení chrupavky, které je přímo úměrné 

množství odstraněné tkáně menisku. Zvyšuje se také rychlost opotřebení. Následné 

přetěžování vede k zúžení kloubní štěrbiny a přetížení chrupavky v příslušném 

kompartementu, dochází k její časné degeneraci, fragmentaci, rozvláknění a snížení 

tloušťky s postupným rozvojem artrotických změn. Tyto změny lze dobře pozorovat 

klinicky i na rentgenovém obraze. Řešením tohoto problému může být redukce přetížení 

chrupavky vložením tkáně transplantátu menisku, která by tlumila rozsah zátěžových sil 

(Paša, 2008). 

V současnosti probíhá intenzivní vývoj metod, aby mohl být meniskus nahrazen 

nebo umožněna jeho regenerace. Umělé náhrady se doposud projevily jako nevhodné. 

Provádějí se náhrady menisku pomocí aloštěpů, avšak transplantace menisku 

je technicky náročná metoda s omezenými klinickými indikacemi. Výsledek ovlivňuje 

stabilita a osa kloubu. I když se vývoj posouvá stále dopředu, bohužel chybí dlouhodobá 

hodnocení (Dungl, 2005; Paša, 2008). 
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Cílem transplantace je redukce bolesti v přetíženém kompartementu, prevence 

degenerativních změn chrupavky a subchondrální kosti, redukce rizika 

osteoartrotických změn a obnovení optimálních mechanických vlastností kolenního 

kloubu po resekci menisku. Pacient indikovaný k tomuto ošetření podléhá výběru 

založeným na těchto faktorech: rozsah degenerativních změn, osa končetiny, stabilita 

kolenního kloubu, velikost štěpu. Aplikace transplantátu menisku se provádí pomocí 

artrotomie nebo artroskopie. Odběr transplantátu musí být vždy ze zdravé tkáně 

kolenního kloubu mladých pacientů. Odběry jsou prováděny ve spolupráci s Tkáňovými 

bankami. Před samotnou transplantací je nutné kolenní kloub artroskopicky vyčistit 

a připravit k transplantaci. Při akrotomii je délka řezu asi 10 až 14 centimetrů, uvolní 

se mediální kloubní pouzdro od proximální tibie spolu se zbytky vnitřního menisku 

a postranní stabilizátory. Je nutné kloubní štěrbinu maximálně rozevřít, aby bylo možné 

založit stehy do kloubního pouzdra v jeho zadní části. Do cévně zásobené části 

kloubního pouzdra jsou zaváděny PDS stehy v rozsahu zadní poloviny uchycení 

menisku a poté i do menisku. Do obou rohů transplantátu menisku jsou zavedeny pevné 

silonové stehy. Steh ze zadního rohu menisku je protažen skrz kostní kanálek a tím 

je meniskus vtahován do kloubu. Přední roh menisku je fixován pevným stehem 

vedeným přes kostní kanálek v přední části plata. Po dokončené transplantaci je nutné 

ověřit pohyb v kloubu a usazení transplantátu a následně se uzavírá artrotomie. 

Po operaci je kolenní kloub znehybněn v rigidní ortéze. Pooperační režim je podobný 

jako po sutuře menisku (Paša, 2008). 

Transplantace menisku je metoda zlepšující životní komfort pacientů s klinickými 

potížemi. Transplantace by měla teoreticky zmírnit až odstranit přetížení chrupavky 

po meniskektomii. Složitou součástí této metody je hledání vhodného materiálu, 

využívají se aloštěpy hluboce mražené, lyofilizované nebo čerstvé, popř. CMI 

(„Collagen Meniscus Implant“). Dosavadní výsledky jsou povzbudivé, 

ale na dlouhodobé hodnocení si musíme ještě počkat (Paša, 2008). 

2.6.4  Ganglion (cysta) menisku 

Postižen bývá častěji laterální meniskus, ganglion bývá lokalizován v oblasti střední 

třetiny menisku. Většinou prominuje z báze menisku do kloubní štěrbiny. 

Při artroskopii se nejdříve ověřuje stav menisku. Meniskus může být intaktní 

nebo zcela degenerovaný. Nejčastěji je možno nalézt lokalizované degenerativní změny. 

Ošetření pomocí artroskopie se skládá z ošetření menisku, drenáže a případné resekce 
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ganglia. Pokud se ganglion vyklenuje do kloubu, punchem nebo shaverem lze otevřít 

ganglion do kloubu, oblast ganglia lze resekovat pomocí shaveru se synoviálním 

resektorem (Dungl, 2005). 

2.6.5  Diskoidní meniskus 

Diskoidní meniskus je vzácná anomálie menisku. Postižen bývá také laterální meniskus 

a u 20 % pacientů je postižení oboustranné. Od zdravého menisku se postižený liší 

tvarem, který může být variabilní, většinou je tlustší. Etiologie není přesně 

známá, usuzuje se na vrozenou malformaci. Většinou se projeví již v dětství 

kolem 10. roku. Diskoidní meniskus se dělí na kompletní, který kryje kompletně 

laterální tibiální plató a je stabilní; inkompletní, který nekryje celé plató a je stabilní; 

a na Wrisbergův, kde chybí tibiální úpon zadního rohu a je nestabilní. Postižení 

menisku se projevuje lupáním a přeskakováním hmatným na zevní kloubní štěrbině 

při flexi nebo extenzi v kolenním kloubu. Po námaze se mohou vyskytnout bolesti 

i otoky (Dungl, 2005). 

K artroskopii se přistupuje pouze při obtížích. Volba artroskopického ošetření  

je závislá na mnoha faktorech, závisí na typu diskoidního menisku, klinické 

symptomatice, stáři pacienta a v případě poškození i na typu a stáří ruptury. Diskoidní 

menisky kompletní a inkompletní s intaktními periferními úpony se ošetřují parciální 

meniskektomií nebo modelací do normálního tvaru. Výsledky ošetření bývají příznivé. 

U diskoidního menisku Wrisbergova s nestabilním zadním rohem a u nestabilních 

periferních lézí se musí nejprve obnovit stabilita menisku. Je-li možné pomocí sutury 

stabilitu obnovit, lze provést modelaci nebo parciální meniskektomii. Pokud stabilita 

obnovit nelze pro typ poškození, přistupuje se k totální meniskektomii. Dlouhodobé 

výsledky jsou méně příznivé a postupně dochází k rozvoji artorózy (Dungl, 2005). 

2.7  Poranění menisku u dětí 

Přibližně u třetiny děti s poškozeným meniskem není zjištěn úraz v anamnéze. Častěji 

se setkáváme s poraněním mediálního menisku. Magnetická rezonance může být u dětí 

falešně pozitivní. V případě podezření na poranění menisku je indikována artroskopie. 

Ideální léčba je artroskopická rekonstrukce, tedy sutura menisku. Podmínkou je však 

dobrá kvalita tkáně menisku a vhodná lokalizace léze v cévně zásobené části menisku, 

a to v zóně red-red nebo red-white. Komplexní a horizontální léze se ošetřují parciální 

meniskektomií, pokud možno se vyhýbáme totální meniskektomii (Dungl, 2005). 
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2.8  Příprava na operaci menisku 

Obvykle se pacient dostaví do nemocnice den před vlastním výkonem. S sebou má 

nezbytné interní předoperační vyšetření. Posledním povoleným jídlem 

před artroskopickým výkonem je večeře, do půlnoci je možné ještě pít a brát nejnutnější 

léky. Od půlnoci do operace kolene je již potřeba být kvůli anestézii nalačno. Půl 

hodiny před artroskopií se aplikují léky na zklidnění. Pohovor s operatérem 

a anesteziologem by měl být samozřejmostí. Doba zákroku závisí na operačním nálezu 

(Rehabilitace po operaci menisku, 2013). 

2.8.1  Předoperační fyzioterapie 

Nejdůležitějším faktorem předoperační fyzioterapie je nácvik chůze o dvou 

francouzských holích s plným odlehčením operované dolní končetiny. Do nácviku 

se také zařazuje chůze po schodech. Pacient si tímto nácvikem zvyšuje fyzickou kondici 

a rovněž odlehčováním dojde k úlevě a mírnému ústupu bolesti. Zároveň si tréninkem 

chůze o berlích zvyšuje svalovou sílu horních končetin, kterou bude po operaci 

potřebovat. 

Samostatnou částí předoperační přípravy je důkladná edukace pacienta, jejímž cílem je 

informovat pacienta o pooperačních opatřeních a nutnosti rehabilitace (Rehabilitace 

po operaci menisku, 2013). 

2.8.2  Anestézie 

Zpravidla se operace menisku provádí v krátké celkové anestézii, ale je možné 

provést i artroskopii v lokální anestezii, kdy pacient není uspaný, ale necítí bolest 

od pasu dolů. K plánovanému výkonu musí být pacient zdráv, nesmí být nachlazen, mít 

kašel ani teploty. Předoperační vyšetření, by mělo vyloučit možnost skryté infekce 

v těle. Praktický lékař na základě výsledků jednotlivých odborných vyšetření dává 

souhlas k operačnímu výkonu. Souhlas nesmí být starší 14 dnů (Mulroy, 2000). 

2.9  Operace 

K vyšetření se používá přístroj zvaný artroskop. Skládá se z tenké kovové trubičky 

zakončené miniaturní kamerou a zdrojem světla. Tato část se zavádí do vyšetřovaného 

kloubu asi centimetr velkým řezem. Druhým řezem na opačné straně kolenního kloubu 

se zavádí speciální operační nástroje přizpůsobené k práci v malém kloubním 

prostoru (háček pro zjištění pevnosti kolenních struktur, dále kleštičky, nůžky, frézka 
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a jiné). Pro dobré zobrazení je potřeba kloub naplnit tekutinou, která kloub zároveň 

proplachuje. Optikou lékař prohlédne kolenní kloub v několika polohách (extenze, 

částečná flexe, maximální flexe). Operaci může provádět jeden nebo dva lékaři a průběh 

operace sledují na monitoru, kam se obraz přenáší z artroskopu optickým kabelem 

(Operace kolena – operace menisku, 2013). 

Během artroskopie se mohou vyskytnout komplikace. Mezi ty nejčastější lze zařadit 

poškození chrupavky a přítomnost krve v kloubu (hemartros). Nejobávanějšími 

komplikacemi jsou však infekce, flebotrombóza s embolizací a kompartment syndrom. 

Výjimečně se lze setkat se zlomením nástroje v kloubu, poraněním nervů a cév, 

poraněním vazů a šlach. Ze všech artroskopických operací jsou udávány 2 % 

komplikací při suturách menisku (Dungl, 2005). 

2.10  Pooperační režim 

Každé pracoviště má svůj pooperační harmonogram, který uzpůsobuje aktuálnímu stavu 

pacienta. Pacient má po operaci sešity vstupy do kolenního kloubu, které je sterilně 

kryto a končetina je obvázána dvěma vrstvami vaty a elastického obinadla, bandáží 

dle Roberta Jonese. Vždy je nutno dodržet protiembolická opatření v podobě 

kompresních punčoch, cvičení aktivních pohybů v dolních končetinách, polohování 

a příslušné farmakoterapie. Druhý den po operaci se již dovoluje pohyb v kolenním 

kloubu. Často bývá indikována motodlaha, která vykonává pasivní pohyb v kolenním 

kloubu v nastaveném rozsahu, zpravidla v parametrech S 0-0-40. Pokud je pacient 

bez komplikací, je maximálně do tří dnů propuštěn do domácího léčení (Dungl, 2005; 

Paša, 2008). 

Po suturách menisků je vždy delší regenerační čas, než u meniskektomií. Léčbu sutur 

ovlivňuje mnoho faktorů, úspěšnost léčby se pohybuje mezi šedesáti až devadesáti 

procenty (Dungl, 2005; Solomon, 2002). 

2.11  Léčebná rehabilitace 

Po odstranění menisku je nutné správně rehabilitovat pod vedením 

fyzioterapeuta. Po sutuře menisku je třeba umožnit tkáni dobré hojení. Podle rozsahu 

postižení a typu sutury pacient rozcvičuje kolenní kloub v omezeném rozsahu. 

Mimo cvičení však používá rigidní ortézu, která zabrání nechtěným pohybům jak 

při chůzi, tak i třeba ve spánku. Po dobu čtyř až šesti týdnů pacienti odlehčují 

operovanou dolní končetinu. Po čtyřech až šesti týdnech postupně končetinu zatěžují, 
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chodí bez berlí i bez ortézy. Zátěž určuje vždy operatér a je závislá na typu operaci 

a rozsahu výkonu. V případě častěji prováděném odstranění menisku je dovoleno chodit 

bez berlí již po třech týdnech od operace. Sportovní zátěž je povolena za šest až osm 

týdnů (Rehabilitace po operaci menisku, 2013; Vilímovský, 2013). 

Cílem fyzioterapie je redukce otoku a bolesti, udržení rozsahu pohybů v kolenním 

kloubu a aktivace zejména musculus quadriceps femoris, který po operaci 

snadno ochabuje a je tedy nutné ho izometricky posilovat. Na zmírnění otoku a bolesti 

pomáhá ledování, používají se termosáčky, které se přikládají přes vrstvu obvazů. 

V terapeutické jednotce by mělo být dále zařazeno posilování všech svalů dolních 

končetin, zvyšování svalové síly horních končetin, protahování zkrácených svalů 

a zvyšování celkové zdatnosti. Z manuálních technik lze použít uvolňování pately. 

Po vyndání stehů se doporučuje hydrokineziterapie v bazénu pod odborným vedením. 

Ze sportovních aktivit je vhodné plavání a jízda na rotopedu (Kohn, 1999; Vervest, 

1999). 

Doba pracovní neschopnosti pacienta závisí na rozsahu výkonu a charakteru pracovní 

pozice, většinou se pacient může navrátit do zaměstnání po odložení berlí (Operace 

kolene – operace menisku, 2013). 

2.11.1  Fyzikální terapie 

Termoterapie a hydroterapie 

Termoterapie využívá tepelných a chladných procedur k ovlivnění napětí, prokrvení 

a tím i výživy tkání. Procedury mohou být buď částečné, nebo celkové. Zvláštní oblastí 

termoterapie je hydroterapie, kde jako prostředek přenosu tepla či chladu slouží 

voda. Dle teploty je možné ji rozdělit na pozitivní, negativní nebo kombinovanou. 

Výhodou této metody je její snadná aplikace i v domácím prostředí. Je však důležité 

dodržovat všechny zásady užití. Důležitým pravidlem je, že na akutně poškozený kloub 

se nesmí aplikovat teplá procedura. Pro pacienty po artroskopii kolenního kloubu je 

možné užití těchto procedur: celkové koupele o teplotě 38° až 40°C, mají myorelaxační 

účinek, step 1°C, po dobu 20 až 30 minut; vířivá lázeň o teplotě vody 36° až 38°C, 

dochází k lepšímu prokrvení tkání a tím k urychlení metabolismu; peloidy aplikované 

především jako částečný zábal, teplota 42° až 46°C, step 1°C, při této léčbě 

se do pokožky dostávají minerální látky z peloidu a krevním oběhem jsou roznášeny 

do celého těla. (Poděbradský, 2009; Malone, 2006).  
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Elektroterapie 

Patří mezi nejrozšířenější formy fyzikální terapie, zejména pro svůj analgetický  

a hyperemizační účinek. U pacientů po artroskopii kolenní kloubu lze užít těchto 

procedur: Träbertovy proudy s délkou impulzu 2 ms, pauzou 5 ms a fekvencí 142,9Hz, 

velké využití nachází u stavů s posttraumatickými bolestmi; diadynamické proudy DF 

(100Hz) v intenzitě nadprahově senzitivní, kdy působí analgeticky; TENS proudy 

kontinuální (50 až 200Hz), neurální aplikace, působí velmi dobře proti bolestem 

pohybového aparátu (Poděbradský, 2009). 

Fototerapie 

Z fototerapie je možno doporučit pacientovi biolampu, jako zdroj polarizovaného 

světla, která má dobrý efekt při hojení ran. Při léčbě akutní jizvy lze použít ruční 

biolampu ze vzdálenosti 5 cm, 3-5 min, na 1 cm2, step 1 min, celkem 3x. Dobré 

protizánětlivé a analgetické účinky má laser. U akutní jizvy po artroskopickém zákroku 

aplikujeme He-Ne laser, vzdálenost sondy 5 mm, políčkovou metodou, 2 až 4 J.cm¯², 

step 0,5 J.cm̄², počet procedur 5, frekvence denně. (Poděbradský, 2009; Malone, 2006). 

Magnetoterapie 

Disperzní a trofotropní účinek magnetoterapie výrazně omezuje tuhnutí měkkých tkání 

při fixaci kloubů (sádrou, ortézou). Aplikací pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie 

(lze přes fixaci) od 4. dne se zmenší omezení pružnosti a protažitelnosti těchto tkání. 

Přesné stanovení aplikace určuje lékař (Poděbradský, 2009). 

2.11.2  Senzomotorická stimulace 

Metoda senzomotorické stimulace se zaměřuje na soustavy balančních cviků 

prováděných v různých polohách. Cílem cvičení je zlepšení svalové koordinace, úprava 

poruch rovnováhy, zlepšení držení těla a stabilizace trupu ve stoji a chůzi, doléčení 

poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu, především u nestabilních 

kolenních a hlezenních kloubů. Při korekci držení těla začínáme vždy od distálních částí 

těla a postupuje proximálně. Dále usilujeme o začlenění nově získaných pohybových 

stereotypů do běžných denních aktivit (Solomonow, 2001). 

K nácviku se využívá následujících pomůcek: 

Posturomed (stabilizace kloubů, nácvik chůze), labilní plochy, úseče (stoj na jedné  

nebo na obou dolních končetinách, cvičení stability celého těla, dopružení, odrazy, 
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stojná fáze kroku), overbally (dynamické sezení, pomůcka na cesty, automobilizační 

cvičení), velký míč (cvičení s labilitou vsedě, v kvadrupedální opoře, pružení, houpání, 

poskakování, škola zad), balanční sandály (cvičení kloubů nohy, výpady). 

2.11.3  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Jedním z používaných aktivních prostředků pro stabilizaci kolenního kloubu je využití 

technik proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Tato technika používá 

diagonální pohyb segmentů, čímž je umožněno dosažení maximální funkční aktivity 

svalových struktur. U pacientů po artroskopii kolenního kloubu se v časné pooperační 

fázi doporučuje technika rytmické stabilizace nebo technika stabilizačního zvratu. 

Nejlépe však bývá tolerována technika rytmické stabilizace, při které se pacient snaží 

o stabilizaci operovaného segmentu a fyzioterapeut ho přiměřenou silou vychyluje 

v diagonálním směru (Smékal, 2006). 

V pozdější pooperační fázi je možno použít techniku dynamického zvratu a techniku 

kombinace izotonických pohybů. V oblasti kolenního kloubu lze použít obou diagonál 

PNF. Pro zapojení hypotonického mediálního vastu v kontrakčním vzorci 

je nejvhodnější využití I. diagonály. Nejlepší výsledky aktivace mediálního vastu bývají 

při použití techniky rytmické stabilizace a stabilizačního zvratu ve střední pozici 

diagonály (kolem 80° flexe v kyčelním a 70° flexe v kolenním kloubu). Při použití 

techniky dynamického zvratu je vhodné použít I. diagonálu flekční vzorec 

s extendovanou variantou. Rozsah pohybu při provádění této techniky je dán aktuálním 

rozsahem pohybu pacienta. Vždy se vyhýbáme polohám, při kterých dochází k vyvolání 

bolesti (Smékal, 2006).  

Velkou výhodou PNF technik je jejich využití v kterékoli fázi rehabilitace. 

Podle klinického nálezu (velikosti svalové síly, rozsahu pohybu atd.) můžeme volit 

pasivní provedení, aktivní dopomocné provedení, aktivní provedení nebo aktivní 

provedení s odporem dané techniky. Výhodou oproti přístrojům (CYBEX a dalších), 

které také umožňují diagonální pohyb, je možnost fyzioterapeuta volit právě takový 

odpor, který je pacient schopen v té které fázi pohybu překonat (Smékal, 2006). 

2.11.4  Taping 

Metodu tapingu používáme při nestabilitách kolenního kloubu. Indikací bývají 

poškozené vnitřní nebo vnější postranní vazy, poškozené zkřížené vazy, léze menisků  

nebo pooperační stavy. 
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Technika fixace: Tape se aplikuje při pokrčení v kolenním kloubu ve stoje (ideálně 

podložíme patu deset centimetrů vysokým předmětem). Jednu základní otočku 

provedeme v polovině stehna a druhou v polovině bérce (1). Elastický tape přikládáme 

pod tahem, začínáme na laterální straně stehna a přecházíme nad patelou na mediální 

stranu bérce (2), na mediální straně stehna opět lepíme tape nad patelou na laterální 

stranu bérce (3). Stejným postupem lepíme zrcadlovitě tape pod patelou (4-5). 

Je vhodné aplikovat dva až tři tapy, dle jejich pevnosti a pružnosti. Poté tapy zajistíme 

otočkami z pevného tapu v místech základní otočky (6). Při tomto způsobu tapingu 

dochází k relativně malému omezení pohybů a zpevňuje zejména vnitřní a vnější 

postranní vaz (Pilný, 2007; Constantinou, 2010). 

 

 

Obrázek č. 6: Taping kolenního kloubu, postup 1-6 (Flandera, 2013) 

2.11.5  Manuální terapie 

Kloubní vůle v kolenním kloubu je značná a mnohostranná, a to zejména díky 

inkongruenci kloubních plošek a kloubnímu spojení s patelou. Lze vyšetřit 

laterolaterální a proximodistální posun pately, anteroposteriorní posun tibie proti 

femuru při flektovaném koleni, distrakci v kloubu a laterolaterální pružení. V rámci 

pouzdrového vzorce bývá postižena flexe dříve a více než extenze. Tibiofibulární 

skloubení umožňuje synkinezi bércových kostí při rotaci bérce při flektovaném koleni. 

Kloubní vůle spočívá v otáčivém pohybu hlavice fibuly proti tibii, při omezené vnější 
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rotaci vázne posun fibuly směrem dorzomediálním a při omezené vnitřní rotaci směrem 

ventrolaterálním. 

Vyšetřování i obnovení vůle v kloubu začínáme patelou. Patela by měla být pohyblivá 

všemi směry. Za účelem mobilizace využíváme tlaku thenaru shora, při pohybu patelou 

cítíme nerovnosti tzv. zadrhávání a zvyšujeme tlak k jejich vyhlazení. Kolenní kloub lze 

rovněž léčit trakčními technikami. Nejčastější trakcí je trakce bérce vzhůru vleže 

na břiše při flektovaném kolenním kloubu, úchop za kotníky a fixace stehna. Lze také 

provést laterální pružení, kdy se kloubní štěrbina otevírá buď mediálně, nebo laterálně. 

Končetina při této technice nesmí být v maximální extenzi. Účinnost této mobilizace lze 

zvýšit rychlým třepáním ve správném rytmu, což lze využít i pro autoterapii (Lewit, 

2003). 

2.11.6  Možná posilování 

Lidé po operaci menisku častěji onemocní osteoartritidou v kolenním kloubu. Je jasně 

prokázáno, že v důsledku zvýšené fyzické aktivity se dostavují pozitivní kompoziční 

změny chrupavky kloubů kolene. Cvičení může oddálit vznik osteoartritidy nebo přispět 

k její kontrole. Chrupavky kloubů odpovídají na zvýšenou zátěž stejně, jako svaly 

nebo kosti (Kolouch, 2006). 

  

Příklad cviků na posilování kolenního kloubu:  

1. cvik 

Pacient se položí na břicho, dolní končetiny má natažené, horní končetiny má 

složeny pod hlavou. Poté pokrčí jednu nohu v kolenním kloubu do pravého úhlu,  vytáčí 

koleno do strany, kotník položí vnitřní plochou na podložku, sune směrem k trupu, 

nelze-li to dál, pomůže si rukou a koleno dotáhne co nejvíce. Zde následuje výdrž 

několik sekund a vrací dolní končetinu do polohy původní, tj. přinoží. Totéž provede 

druhou dolní končetinou a cvičí dál stále střídavě pravá a levá. Smyslem cviku je 

protažení přitahovačů stehen, ohýbačů kyčlí, mobilizace SI skloubení a jeho 

mechanická masáž v místě skloubení. 

2. cvik 

Pacient zůstane na břiše a střídavě ohýbá levou a pravou dolní končetinu v kolenním 

kloubu, chodidlo směřuje nahoru. 
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3. cvik 

Cvik v poloze na zádech. Pacient obejme oběma rukama a propletenými prsty 

koleno, aby lokty byly natažené. Z této základní polohy lehce vytočí koleno tak, aby 

směřovalo k rameni. Lokty se krčí do stran. Pracují svaly paží, nikoliv svaly ramen. 

Výdrž v této poloze je jen krátká. 

 

4. cvik 

Ze stoje spatného vykročí pacient pravou nohou doprava a přeneste na ni váhu. 

Rozevře ruce tak, aby pravá byla mírně vpředu a levá mírně vzadu. Pokrčí pravé koleno 

(pravá špička míří doprava, levá dopředu). Ramena jsou přesně nad boky. Hlava je 

nejprve otočena doprava, dívá se za pravou rukou, před ukončením cviku se hlava vrací 

a pohled směřuje dopředu. Stejný postup opakuje i na levou stranu (Artrocentrum, 

2012). 

2.11.7  Stabilizace 

Kolenní kloub se skládá z kostěných částí, které jsou spolu hybně spojeny. Stabilitu 

získává obzvláště díky jemu příslušným vazům, kloubnímu pouzdru a díky svalům, 

které ho potahují. Vazy a pouzdro jsou též označovány jako pouzdrový vazebný aparát, 

neboť jsou dohromady spojeny velmi pevně. Vazy kolena, stejně jako jiných kloubů, 

plní funkci statických stabilizátorů. Podle toho, které vazy jsou takto postiženy, nám 

vznikají různé druhy nestabilit kolene: mediální instabilita (až 90 %) - k postižení 

vnitřního postranního vazu, kloubního pouzdra a menisků se přidává i postižení 

předního zkříženého vazu; laterální instabilita (5 %) - poškození zevního postranního 

vazu a zkřížených vazů; izolované poranění předního zkříženého vazu - vzniká 

při násilné vnitřní rotaci bérce v mírné extenzi v koleni; izolované poranění zadního 

zkříženého vazu - vzniká při přímém násilí na přední plochu kloubu; hyperextenční 

nestabilita - vzácné a dost závažné poranění, vzniká spíše při ochrnutí (Marek, 2011). 

 

Při kloubních nestabilitách se hojně využívá balančních a stabilizačních cvičení. Tato 

cvičení jsou úzce spojena se senzomotorickou stimulací. Cvičení na labilních plošinách 

velmi pozitivně ovlivňuje svalové napětí mezi jednotlivými segmenty pohybového 

aparátu. Tím, že se na balančních plošinách trénuje i rovnováha a reakční schopnost 

svalů, je trénink stabilizace výbornou metodou pro prevenci pádů (Pešlová, 2012).  
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V dnešní době existuje mnoho druhů balančních pomůcek, které jsou snadno dostupné. 

Ve fyzioterapeutických ordinacích se hojně využívá různých typů úsečí. Využívají 

se k nácviku senzomotoriky a pro léčbu poúrazových stavů. Slouží k uvolnění 

hlezenních kloubů, pomáhají ke zlepšení stability kolenního kloubu a také k formování 

postavy. Obdobnou pomůckou jsou balanční čočky. Tyto čočky s krátkými masážními 

výstupky jsou vhodné k rozvoji koordinace, pohyblivosti, prostorového vnímání 

a posilovacího cvičení, pro relaxaci a masáž nohou. Fyzioterapeut může využít různých 

postrků a zvýšit tak efektivnost tohoto cvičení. Další účinnou pomůckou je posturomed. 

Jedná se o labilní plošinu pohybující se v horizontální rovině různými směry a různou 

intenzitou dle uvolnění zarážek. Pohyb se neděje silou posturomedu, plošinu rozkýve 

nestabilní cvičenec stojící na ní. Jeho cílem je minimální pohyb plošiny a udržení 

korigovaného stoje. Na posturomedu se trénuje stabilizace kolenních kloubů velmi 

účinně. Fyzioterapeut by měl vždy vybírat pomůcky odpovídající aktuálnímu stavu 

pacienta a cvičení vždy přizpůsobit jeho schopnostem. Fyzioterapeut může vybírat 

z mnoha dalších pomůcek jako třeba bosu, balance step, pružinové balanční desky 

a další (Balanční cvičení – Cvičební – pomůcky.cz). 

2.12  Prevence 

Většina úrazů, při nichž dochází k poraněním menisků, souvisí se sportem. Není 

podmínkou, aby pacienti byli vrcholovými sportovci, stále častěji přichází do ordinace 

lékaře pacienti, kteří sportují pouze rekreačně. Nejčastěji jsou postiženi sportovci, 

u kterých jsou časté rotační a prudce se měnící pohyby v kolenním kloubu (fotbal, 

florbal, basketbal, squash, tenis, lyže a mnoho dalších). Velmi často souvisí úraz 

s nepřiměřenou zátěží, na kterou není jedinec adaptován. Dalším faktorem je přehlížení 

drobných poranění a nedoléčení dřívějších úrazů. V tom případě se naruší správný 

pohybový stereotyp a může dojít k poranění. Před samotným sportovním výkonem, ať 

už vrcholovým nebo volnočasovým, je nutné se důkladně rozcvičit. Rozcvičením 

dochází ke zrychlení krevního oběhu, zvýšení srdeční frekvence a přípravě všech 

fyziologických funkcí organismu na sportovní výkon. Úkolem rozcvičení je zahřátí 

celého organismu, odstranění nadbytečného napětí ve svalech, uvolnění kloubních 

struktur, protažení svalových skupin (zejména svalů s tendencí ke zkrácení) a připravení 

těla na dynamické zatížení. Správným rozcvičením lze předejít poškození pohybového 

aparátu (Thacker, 2003; Paša, 2013). 
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3  SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1  Metodika práce 

Tato bakalářská práce vznikla na základě mé praxe, kterou jsem absolvovala 

na rehabilitačním oddělení v institutu klinické a experimentální medicíny – IKEM 

v Praze od 7. 1. 2013 do 1. 2. 2013. Na tomto pracovišti jsem měla možnost samostatně 

pracovat s pacientem a veškerou terapii jsem mohla konzultovat s odborným 

fyzioterapeutem. 

Mým pacientem byl pan J. L, muž. Byl to pacient po artroskopii kolenního kloubu 

pro lézi menisků. Pacient docházel na individuální fyzioterapii zhruba 2x týdně od 15. 

1. 2013. Plně spolupracoval a snažil se co nejvíce zajímat o terapii. S pacientem jsem 

celkově absolvovala 8 fyzioterapeutických jednotek. První a poslední jednotka byla 

věnována vstupnímu, respektive výstupnímu vyšetření. Každá terapeutická jednotka 

začínala krátkým kontrolním vyšetřením, následovala instruktáž pacienta o průběhu 

terapie a na závěr byl pacient seznámen s případným autoterapeutickým cvičením. 

Celou terapii jsme prováděli v cvičebně s lehátkem a veškerými pomůckami. 

Před samotnou terapií jsem se pacienta zeptala, zdali souhlasí, abych si zpracovala jeho 

kazuistiku a vypracovala na toto téma svou bakalářskou práci. Pacient mi podepsal 

informovaný souhlas, který jsem předložila jako žádost pro schválení práce etické 

komisi UK FTVS. Žádost i informovaný souhlas pacienta jsou přílohou této bakalářské 

práce. 

Při vyšetření byly použity tyto pomůcky a metody: plastový goniometr, krejčovský 

metr, neurologické kladívko, váhy, aspekce, vyšetření chůze, vyšetření stoje, 

antropometrie, vyšetření svalové síly dle Jandy, vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, 

goniometrie dle Jandy a Pavlů, pohybové stereotypy dle Jandy, vyšetření 

šlachookosticových reflexů, vyšetření reflexních změn, vyšetření kloubní vůle 

dle Lewita, vyšetření povrchového a hlubokého čití. 

Při terapii jsem používala pomůcky: míček na míčkování, čočka, posturomed, válcová 

úseč, kruhová úseč, žebřiny, overball, theraband. 

Postupovala jsem dle následujících metod a postupů: postizometrická relaxace 

a postizometrická relaxace s následným protažením dle Lewita, techniky měkkých tkání 

dle Lewita, míčkování dle Jebavé, mobilizace kloubů dle Lewita, antigravitační relaxace 
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dle Zbojana, stretching, magnetoterapie, metoda senzomotorické stimulace dle Jandy 

a Vávrové, posilování analytickými metodami. 

3.2  Anamnéza 

Pacient: 

J. L., muž 

Ročník: 

1969 

Status praesens: 

Pacient se cítí dobře, je plně orientovaný, spolupracující. Po operaci již 7,5 týdne. 

2 týdny momentálně bez ortézové fixace. V klidové poloze momentálně bez bolesti. 

váha: 86 kg, výška: 177 cm, BMI: 27,45 

Diagnóza: 

S83.2 Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé 

M25.5 Bolest v kloubu 

RA: 

rodiče zdraví 

OA: 

Předchorobí: 

prodělána běžná dětská onemocnění 

v roce 2003 – ASK pravého kolenního kloubu – ošetření zmnožené výstelky kolenního 

kloubu, odstranění volných kloubních tělísek – úraz při basketbale, po operaci DK 

otékala i bez zátěže, bolest při plaveckém stylu „prsa“, pacient následně poslán na RHB, 

kde absolvoval 4 terapie. 

Nynější onemocnění: 

V říjnu 2012 si pacient poranil koleno LDK při tenise – píchavá minutová bolest. Zápas 

následně dohrál, koleno nenatékalo. Vzal si ortézu, kterou měl již po operaci kolene 

PDK a šel hrát basketbal. Opět pocítil v koleni píchavou bolest. Následnou noc 

ho kolenní kloub budil ze spaní, proto druhý den došel na ortopedii. Pacientovi byla 
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objednána magnetická rezonance, která prokázala léze mediálního menisku a léze 

zadního rohu laterálního menisku.  

Dne 23. 11. 2012 byla provedena ASK – sutura mediálního menisku. Poslední kontrola 

na ortopedii byla 5. 12. 2012, kde byly vyndány stehy a nasazena ortéza na 5 týdnů 

(doporučena do konce roku). Následně byla indikována RHB. 

Vyskytující se bolest v pravém kolenním kloubu z přetěžování. 

AA: 

Penicilin 

FA: 

Neguje 

PA: 

OSVČ – sedavé zaměstnání 

SA: 

Žije s rodinou v rodinném domě, kde se vyskytuje asi 20 schodů. Chůze do schodů mu 

potíže nedělá, ale ze schodů již ano. 

SpA: 

1x za týden chodí na tenis 

1x za týden hraje basketbal 

Občas další sporty na amatérské úrovni 

Abusus: 

2 roky nekuřák 

Alkohol příležitostně 

Káva 1x – 2x denně 

Předchozí RHB: 

V roce 2003 po ASK pravého kolenního kloubu 4x na RHB – bolest i otoky naprosto 

ustoupily. Aplikace magnetoterapie a laseru + LTV. 
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Indikace k RHB: 

St. p. artroskopii levého kolenního kloubu pro suturu mediálního menisku. 

 

3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1  Vyšetření fyzioterapeutem 

1, Vyšetření stoje: Pacient byl vyšetřován ve spodním prádle. 

Zezadu:  

- Širší baze 

- PDK mírně předsunuta 

- Paty kulaté 

- Achillovy šlachy symetrické, nejsou tolik výrazné 

- Lýtka symetrická 

- Podkolenní rýhy ve stejné výši, na LDK mnohem výraznější 

- Valgózní postavení kolenních kloubů 

- Subgluteální rýhy ve stejné výši 

- Paravertebrální valy výrazné v oblasti Th-L páteře 

- Thorakobrachiální trojúhelníky výraznější vlevo 

- Dolní úhel pravé lopatky výš 

- Mediální úhly lopatek ve stejné vzdálenosti 

- Pravý ramenní kloub výš 

- Trapézy aspekčně hypertrofické 

- Hlava v mírné lateroflexi vlevo 

- Z levého boku: 

- Podélná i příčná nožní klenba bez oploštění 

- Postavení hlezenních kloubů v ose s kyčelními a ramenními 

- Mírné extenční držení levého kolenního kloubu 
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- Mírná anteverze pánve 

- Břišní stěna prominující vpřed 

- Loketní kloub v semiflexi 

- Mírně oploštěná hrudní kyfóza 

- Mírná protrakce ramenního kloubu 

- Mírný předsun hlavy 

Zepředu: 

- „Hra prstů“ – občasná flexe prstů při delším stoji 

- Symetrické kontury lýtek 

- Kolenní klouby aspekčně bez otoku 

- Valgózní postavení kolenních kloubů 

- Výrazná hypotrofie mediální hlavy quadricepsu bilaterálně 

- Hypotrofie quadriceps femoris na LDK 

- Pánev ve fyziologické rovině 

- Mírná zevní rotace celé PDK 

- Pupek ve střední ose 

- Symetrický tonus břišních svalů 

- Výraznější levý thorakobrachiální trojúhelník 

- Pravá klíční kost výš 

- Pravý ramenní kloub výš 

- Ramenní klouby ve vnitřní rotaci 

- Mírná lateroflexe hlavy vlevo 

- Obličej symetrický 

2, Palpační vyšetření pánve: 

- SIAS a SIPS jsou ve stejné výši bilaterálně 

- Pravá i levá crista iliaca ve stejné výši 
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- Fenomén předbíhání a spine sign BPN 

3, Trendelenburgova zkouška: 

- Stoj na PDK: Stoj stabilní, mírná souhra prstů u nohy. Pánev ve stejném 

postavení. 

- Stoj na LDK: Stoj spíše nestabilní, výrazná souhra HKK, výrazná souhra prstů 

u nohy, úklon trupu vlevo, vybočení pánve vpravo 

4, Stoj na 2 vahách: 

- PDK – 48 kg 

- LDK – 38 kg 

- Rozdíl 10 kg vypovídá o výrazném přenesení váhy při stoji na PDK. 

5, Dynamické zkoušky: 

- Flexe: Thp se nerozvíjí 

- Lateroflexe vpravo: Pacient si pomáhá mírnou flexí a rotací vpravo 

- Lateroflexe vlevo: Provedení mnohem horší než na pravou stranu, výrazné 

souhyby celého trupu, prakticky žádný rozvoj Thp, menší rozsah než při lateroflexi 

vpravo 

- Extenze: Pohyb hlavně v Th/L přechodu 

6, Vyšetření chůze: 

- Širší baze 

- Délka kroku asymetrická – PDK dělá delší krok 

- Nášlap LDK v zevní rotaci v kyčelním kloubu 

- Rytmus chůze – nepravidelná, střídavá délka kroku  

- Výrazné zatížení PDK 

- Došlap na podložku na celou plosku na obou DKK 

- Odval chodidla vázne 

- Spíše toporný pohyb hrudníku 

- Skoro nulový souhyb HKK 
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7, Modifikace chůze: 

- Po špičkách – bez potíží 

- Po patách – bez potíží 

- Chůze v podřepu – pouze 5 kroků, výrazná bolest levého kolenního kloubu, 

nepravidelný rytmus, tvrdé došlapy 

9, Antropometrické vyšetření dle Haladové (Haladová, 2005): 

Délka (cm) PDK LDK 

Funkční 86 86 

Anatomická 89 89 

Stehno 45 45 

Bérec 44 44 

 

Tab. č. 1 – antropometrie, délky, vstupní KR 

Obvody PDK LDK 

Stehno 10 cm nad patellou 50 46 

Kolenní kloub 39 40 

Přes tuberositas tibiae 44 43 

Lýtko 42 42 

Tab. č. 2 – antropometrie, obvody, vstupní KR 
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10, Palpace svalů dle Lewita (Lewit, 2003): 

Vysvětlivky: - normotonus, ↑ hypertonus, ↓ hypotonus 

Sval PDK LDK 

M. iliacus ↑ ↑ 

M. gluteus maximus - - 

Adduktory kyčelního 

kloubu - - 

M. pirifomis - ↑ 

M. tensor fasciae latae ↑ ↑ 

M. biceps femoris ↑ ↑ 

M. rectus femoris - ↓ 

M. vastus medialis - ↓ 

M. vastus lateralis - - 

M. triceps surae - - 

Tab. č. 3 – palpace svalů, vstupní KR 
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11, Palpace periostových bodů dle Lewita (Lewit, 2003): 

Vysvětlivky: - nebolestivý, ↑ bolestivý 

Periostový bod PDK LDK 

Caput fibulae - - 

Pes anserinus tibiae - ↑ 

Úpony kolaterálních vazů - - 

Horní okraj patelly - - 

Tuber ischiadicum ↑ ↑ 

Kostrč - - 

Tab. č. 4 – palpace periostových bodů, vstupní KR 
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12, Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004): 

Vysvětlivky: 0 – žádné zkrácení, 1 – malé zkrácení, 2 – velké zkrácení 

Sval PDK LDK 

M. gastrocnemius 1 0 

M. soleus 1 1 

M. iliopsoas 0 1 

M. rectus femoris 0 1 

M. tensor fasciae latae 1 1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 0 

M. piriformis 0 1 

Paravertebrální zádové svaly 1 

Tab. č. 5 – vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vstupní KR 
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13, Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda, 2004): 

Pacient byl vyšetřován ve všech případech v přesných  výchozích polohách dle Jandy 

Vysvětlivky: 

 St. 5 – N (normal), normální, odpovídá 100% normálu 

 St. 4 – G (good), dobrý, odpovídá 75% normálu 

 St. 3 – F (fair), slabý, odpovídá 50% normálu 

 St. 2 – P (poor), velmi slabý, odpovídá 25% normálu 

 St. 1 – T (trace), záškub, odpovídá 10% normálu 

Svalová skupina PDK LDK 

Flexory kyčelního kloubu 5 5 

Extenzory kyčelního kloubu 5 5 

Adduktory kyčelního kloubu 5 5 

Abduktory kyčelního kloubu 5 5 

Zevní rotátory kyčelního kloubu 5 5 

Vnitřní rotátory kyčelního kloubu 5 5 

Flexory kolenního kloubu 5 4 

Extenzory kolenního kloubu 5 4 

Tab. č. 6 – vyšetření svalové síly dle Jandy, vstupní KR 
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14, Goniometrie dle Jandy a Pavlů (Janda, Pavlů, 1993): 

Rozsahy pohybu byly měřeny dvouramenným goniometrem ve stupních a výsledek je 

zapsán metodou SFTR.  

Kloub 
Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub s flexí kolene S 10 - 0 - 120 S 10 - 0 - 100 S 15 - 0 - 130 S 15 - 0 - 110 

Kyčelní kloub s extenzí 

kolene S 10 - 0 - 80 S 10 - 0 - 75 S 15 - 0 - 85 S 15 - 0 - 85 

Kyčelní kloub 
F 35 - 0 - 20 F 35 - 0 - 20 F 40 - 0 - 20 F 40 - 0 - 20 

R 40 - 0 - 20 R 35 - 0 - 15 R 45 - 0 - 25 R 40 - 0 - 20 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 130 S 0 - 0 - 90 S 0 - 0 - 135 S 0 - 0 - 95 

Tab. č. 7 – goniometrie dle Jandy, vstupní KR 

15, Pohybové stereotypy dle Jandy: 

Abdukce kyčelního kloubu:  

- Tensorový mechanismus na obou DKK. 

Extenze kyčelního kloubu: 

- První se aktivují hamstringy, následně aktivace hlavně homolaterální strany 

paravertebrálních svalů - výrazně u extenze PDK, následně aktivace m. gluteus 

maximus, při extenzi LDK nebylo zapojení homolaterální strany paravertebrálních 

svalů tak výrazné. 

16, Neurologické vyšetření: 

Povrchové čití na DKK v dermatomech L4, L5, S1 : 

- Taktilní – BPN bilatelárně 

Hluboké čití: 

- Polohocit – kolenní klouby – BPN 
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- Pohybocit – kolenní klouby – BPN 

Šlachookosticové reflexy: 

Vysvětlivky: Hodnocení výbavnosti dle Véleho 

 St. 0 – areflexie 

St. 1 – hyporeflexie – reflex při použití facilitace 

St. 2 – hyporeflexie – snížený reflex 

St. 3 – normoreflexie 

St. 4 – hyperreflexie – rozšířená zóna výbavnosti 

St. 5 – hyperreflexie – polykinetický reflex 

Reflex PDK LDK 

Patellární reflex (L2 - L4) 3 3 

Reflex Achillovy šlachy (L5 - 

S2) 3 3 

Medioplantární reflex (L5 - S2) 3 3 

Tab. č. 8 – šlachookosticové reflexy, vstupní KR 
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17, Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Lewit, 2003): 

Join play PDK LDK 

Lisfrankův kloub Bez omezení Bez omezení 

Talokrurální 

kloub Bez omezení Bez omezení 

Hlavička fibuly 
Částečně omezená kloubní vůle Částečně omezená kloubní vůle 

všemi směry všemi směry 

Patella Bez omezení Bez omezení 

SI kloub Bez omezení Bez omezení 

Tab. č. 9 – vyšetření kloubní vůle, vstupní KR 

18, Vyšetření měkkých tkání: 

- Snížená protažitelnost fascie nad horním okrajem pately a po laterální straně 

stehna. 

- Jizvy jsou již zhojené, palpačně nebolestivé, nejsou zarudlé. V okolí jizev je 

posunlivost měkkých tkání volná, bez omezení. 

19, Vyšetření hypermobility dle Sascheho: 

Vysvětlivky: Hodnocené dle Sascheho 

 A – fyziologický stav 

 B – lehká hypermobilita 

 C – výrazná hypermobilita 

- Kolenní kloub L i P – stupeň A 

20, Vyšetření stability levého kolenního kloubu: 

Přední zásuvkový test – negativní 

Zadní zásuvkový test – negativní 

  



 

43 
 

3.3.2  Závěr vstupního kineziologického rozboru 

Pacient je 7,5 týdne po artroskopické operaci levého kolenního kloubu, při které mu 

byla operována sutura mediálního menisku. Pacient si nestěžuje na žádné bolesti 

při denních aktivitách, pouze na omezený rozsah pohybu v kloubu do flexe a na bolesti 

při chůzi do a ze schodů případně při zvedání se z podřepu. Ortéza byla sundána zhruba 

před 2 týdny. Levý kolenní kloub je aspekčně bez zarudnutí a bez otoku. Nalezla jsem 

tužší bariéru v oblasti měkkých tkání m. tensor fascia latae bil. Při aktivním i pasivním 

pohybu do flexe v levém kolenním kloubu v krajní poloze 90° pacient udává bolest. 

Při vyšetření stoje na dvou vahách jsem u pacienta zjistila výrazný rozdíl při zatížení 

DKK, kde váha je kladena spíše na PDK. Vyšetření chůze ukazuje také na výraznější 

zatížení PDK, navíc je LDK mírně vytáčena v kyčelním kloubu do zevní rotace. Pacient 

došlapuje na celou plosku nohy, místo postupným zatížením. 

Palpačně i antropometricky vyšetření ukazuje na výraznou hypotrofii mediální 

a laterální hlavy m.quadriceps femoris (m. vastus medialis a m. vastus lateralis). 

Hypertrofický je pak m. tensor fascie latae na obou DKK. Svalová síla flexorů 

i extenzorů levého kolenního kloubu je na stupni 4. Svalové zkrácení na dolních 

končetinách odpovídá stupni 0 či 1. 

Nejvýraznějším omezením je flexe kolenního kloubu do 90°. 
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3.4  KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN  

3.4.1  Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

• Dosažení stejného zatížení DKK při stoji 

• Nácvik správného stereotypu chůze 

• Zvýšení rozsahu pohybu do flexe L kolenního kloubu 

• Posílení oslabených flexorů a extenzorů L kolenního kloubu 

• Ovlivnění svalového tonu – snížení hypertonu u m.tensor fasciae latae bil., m. iliacus 

bil., m. biceps femoris na LDK a zvýšení tonu u m. recuts femoris a m. vastus medialis 

na LDK 

• Dosažení fyziologické posunlivosti měkkých tkání v oblasti m. tensor fascia latae bil. 

• Obnovení fyziologické délky zkrácených svalů – především m. rectus femoris, 

m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae a flexory kolenního kloubu 

• Senzomotorika a nácvik dynamické stabilizace levého kolenního kloubu 

 

3.4.2  Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

• Terapii sestavit dle aktuálního stavu pacienta 

• Cvičit autoterapeutická cvičení, která se pacient naučí na terapiích 

• Postupné zapojování do běžných domácích, pracovních a sportovních činností – 

doporučit plavání, vyhýbat se prozatím tenisu a basketbalu 

• Dosažení plného rozsahu pohybu v levém kolenním kloubu 

• Korekce stoje a chůze 

• Prevence 
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3.5  PRŮBĚH TERAPIE 

3.5.1  1. Fyzioterapeutická jednotka – 15. 1. 2013 

Status praesens: 

- Subjektivně: Pacient se cítí dobře, popisuje bolesti, pouze pokud dělá podřepy 

nebo při chůzi ze schodů 

- Objektivně: Shodné s vstupním kineziologickým rozborem. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Provedení vstupního kineziologického rozboru. 

Výsledek terapie: 

- Pacient se cítí stejně jako při příchodu, plně spolupracoval při vyšetření. 

 

3.5.2  2. Fyzioterapeutická jednotka – 17. 1. 2013 

Status praesens: 

- Subjektivně: Pacient přichází bez bolestí 

- Objektivně: Shodné s vstupním kineziologickým rozborem 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti m. tensor fasciae latae. 

- Obnovení fyziologické délky zkrácených svalů. 

- Zvýšení flexe v kolenním kloubu LDK. 

- Obnovení join play u caput fibulae na obou DKK. 

- Nácvik správného nášlapu na labilních plochách. 

- Snížení svalového napětí u hypertonních svalových skupin – m. tensor fascia 

latae bil., m. biceps femoris na LDK, m. iliacus bil. 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání dle Lewitta na m. tensor fascia latae bil., PIR 

s následným protažením dle Lewitta – m. tricpes surae, flexory kyčelního kloubu, SMS 

dle Jandy a Vávrové -3bodová opora, nácvik nášlapu na čočkách, FT – magnetoterapie  
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Provedení terapie: 

- TMT – Pacient vleže na zádech, protažení fascií v oblasti m. tensor fasciae latae 

laterolaterálním směrem na obou DKK. 

- PIR s následným protažením – flexory kyčelního kloubu vleže na břiše, 

m. triceps surae – vleže na zádech, flexory kolenního kloubu – vleže na zádech 

- SMS – nácvik 3bodové opory, nácvik stoje, použití pomůcek: čočka – nácvik 

půlkroku vpřed, přenášení váhy na 2 čočkách 

- FT – magnetoterapie – program 18, 30 minut, intenzita 2 

Autoterapie: 

- Nácvik malé nohy, AGR na m. piriformis dle Zbojana vleže na břiše 

Výsledek terapie: 

- Subjektivně: Pacient cítí snížené napětí v oblasti m. tensor fasciae latae 

bilaterálně. Levý kolenní kloub ho nebolí. 

- Objektivně: Zvýšení rozsahu aktivní flexe kolenního kloubu na 95°. Měkké 

tkáně v oblasti m. tensor fascie latae na LDK fyziologicky protažitelné, na PDK stále 

tužší bariéra. 

 

3.5.3  3. Fyzioterapeutická jednotka – 25. 1. 2013 

Status praesens: 

- Subjektivně: Pacient přichází bez bolestí 

- Objektivně: Zvýšení rozsahu do flexe oproti minulé jednotce na 100° aktivně. 

Měkké tkáně v oblasti m. tensor fascie latae na obou DKK opět tužší. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Dosažení fyziologické posunlivosti fascií v oblasti m. tensor fasciae latae. 

- Snížení svalového napětí u hypertonních svalových skupin – m. tensor fascia 

latae bil., m. biceps femoris na LDK, m. iliacus bil. 

- Obnovení fyziologické délky zkrácených svalů. 

- Zvýšení flexe v kolenním kloubu LDK. 
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- Nácvik správného nášlapu na labilních plochách. 

- Nácvik dynamické stabilizace levého kolenního kloubu. 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání dle Lewitta, míčkování dle Jebavé v oblasti levého 

kolenního kloubu a m. tensor fasciae latae bil., PIR a PIR s následným protažením 

dle Lewitta na m. tensor fasciae latae bil. a flexory kolenního kloubu, SMS dle Jandy 

a Vávrové – nácvik dynamické stabilizace kolenního kloubu pomocí čočky a válcové 

úseče, autoterapie – stretching, AGR, FT – magnetoterapie  

Provedení terapie: 

- TMT – Pacient vleže na zádech, protažení fascií v oblasti m. tensor fasciae latae 

laterolaterálním směrem na obou DKK. 

- Míčkování – v celé oblasti levého kolenního kloubu pro snížení napětí úponů 

a zvýšení prokrvení, příprava na zátěž 

- PIR – AGR dle Zbojana na m. tensor fasciae latae – pacient leží na boku 

na dolním okraji lehátka, spodní DK maximálně flektována, vrchní DK visí přes dolní 

okraj lehátka. Pacient zvedá tuto DK o 2 cm, drží cca 15 – 20 sekund a následně 

s výdechem vrchní DK povolí a nechá relaxovat. Opakování cca 5x na obě DKK. 

- PIR s následným protažením – flexory kolenního kloubu – vleže na zádech 

na obou DKK. 

- SMS – nácvik stoje na obou DKK s odlehčením zadní DK, nácvik mírného 

podřepu, stabilizace kolenních kloubů, použití pomůcek: 2 čočky – jedna DK mírně 

před 2.DK, na přední DK váha, zadní DK – odlepení paty od podložky zhruba o 2cm, 

nácvik podřepu na 2 čočkách, přenášení váhy na válcové úseči 

- FT – magnetoterapie – program 18, 30 minut, intenzita 3 

Autoterapie: 

- pacient zainstruován na doma o cvičení AGR na m. tensor fasciae latae, 

stretching na flexory kolenního kloubu 

- autoterapie z předešlé jednotky 
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Výsledek terapie: 

- Subjektivně: Pacient se cítí dobře, udával bolesti pouze při extenzi z mírného 

podřepu na čočkách, jinak ho levý kolenní kloub nebolí. 

- Objektivně: Zvýšení rozsahu pasivní flexe kolenního kloubu na 110°.  

 

3.5.4  4. Fyzioterapeutická jednotka – 28. 1. 2013 

Status praesens: 

- Subjektivně: Pacient přichází bez bolestí, doma schody nedělají již takové 

potíže, přes víkend 3x denně aplikoval autoterapeutické cvičení. 

- Objektivně: Fyziologická posunlivost měkkých tkání v oblasti m. tensor fasciae 

latae a v okolí levého kolenního kloubu. Na PDK stále mírná bariéra v oblasti m. tensor 

fasciae latae. Aktivní rozsah pohybu flexe v levém kolenním kloubu 105°. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Dosažení fyziologické posunlivosti fascií v oblasti tensor fasciae latae na PDK 

- Zvýšení kloubního rozsahu do flexe v kolenním kloubu LDK. 

- Snížení svalového napětí u hypertonních svalových skupin. 

- Obnovení join play u caput fibulae bil. 

- Posílení oslabených svalových skupin – flexory a extenzory levého kolenního 

kloubu  

- Nácvik dynamické stabilizace levého kolenního kloubu. 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání dle Lewitta v oblasti m. tensor fasciae latae na PDK, 

PIR a PIR s následným protažením dle Lewitta – flexory a extenzory levého kolenního 

kloubu, mobilizace kloubů dle Lewita – hlavička fibuly, posilování s využitím 

gymballu, SMS dle Jandy a Vávrové – nášlapy, podřepy, dynamická stabilizace levého 

kolenního kloubu, autoterapie – AGR, stretching, posilování, FT - magnetoterapie  
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Provedení terapie: 

- TMT – Pacient vleže na zádech, protažení fascií v oblasti m. tensor fasciae latae 

laterolaterálním směrem na PDK 

- PIR – AGR dle Zbojana, na m. tensor fasciae latae – pacient leží na boku 

na dolním okraji lehátka, spodní DK maximálně flektována, vrchní DK visí přes dolní 

okraj lehátka. Pacient zvedá tuto DK o 2 cm, drží cca 15 – 20 sekund a následně 

s výdechem vrchní DK povolí a nechá relaxovat. Opakování cca 5x na obě DKK. 

- PIR s následným protažením – flexory kolenního kloubu – vleže na zádech 

na obou DKK., extenzory kolenního kloubu vleže na břiše na obou DKK. 

- Mobilizace kloubů dle Lewita – mobilizace hlavičky fibuly na obou DKK 

ventrálně 

- Posilování pomocí gymballu – Pacient stojí zády ke zdi – mezi zády a zdí je 

zapřen o středně velký gymball. Následně pacient dělá mírné podřepy do bolesti a vrací 

se zpět do stoje. Celkem 8 opakování. Zároveň stejný cvik možný i jako autoterapie. 

- SMS – nácvik podřepu na 2 čočkách, přenášení váhy na válcové úseči, cvičení 

na posturomedu – nácvik nášlapu, korigovaný stoj a následné rozkmitání plošiny s 1 

odbržděnou brzdičkou v předozadním směru a náhlé zastavení – důraz na správné 

postavení kolenních kloubů, držení zad – před pacienta jsem dala zrcadlo pro kontrolu 

pohybu. 

- FT – magnetoterapie – program 18, 30 minut, intenzita 4 

Autoterapie: 

- Podřepy s gymballem za zády (8 opakování), autoterapeutická cvičení 

z minulých jednotek. 

Výsledek terapie: 

- Subjektivně: Pacient se cítí příjemně unaven, dnes bolesti cítil až v hlubším 

podřepu a spíše při extenzi DKK z podřepu. 

- Objektivně: Zvýšení rozsahu pasivní flexe kolenního kloubu na 120°.  Obnovení 

kloubní vůle hlavičky fibuly. 
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3.5.5  5. Fyzioterapeutická jednotka – 29. 1. 2013 

Status praesens: 

- Subjektivně: Dnes byl pacient na návštěvě u ortopeda, cítí mírnou bolestivost 

na přední ploše pately. 

- Objektivně: Kolenní kloub LDK mírně oteklý, palpačně bolestivý v oblasti 

ligamentum patellae. Aktivní rozsah pohybu flexe v levém kolenním kloubu 120°. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Snížení otoku na levém kolenním kloubu. 

- Zvýšení kloubního rozsahu do flexe v kolenním kloubu LDK. 

- Snížení svalového napětí u hypertonních svalových skupin. 

- Dosažení dynamické stabilizace kolenního kloubu 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání dle Lewitta v oblasti levého kolenního kloubu, 

míčkování dle Jebavé – oblast úponů u levého kolenního kloubu, PIR a PIR 

s následným protažením dle Lewitta – m. piriformis, flexory a extenzory kolenního 

kloubu, SMS dle Jandy a Vávrové - posturomed, autoterapie – AGR na m. piriformis, 

FT – magnetoterapie  

Provedení terapie: 

- TMT – Pacient vleže na zádech, protažení fascií, kůže a podkoží v oblasti celého 

levého kolenního kloubu (pacient i vleže na břiše) 

- Míčkování – v oblasti úponů na levém kolenním kloubu 

- PIR – m. piriformis vleže na břiše bil. 

- PIR s následným protažením – flexorů kyčelního kloubu bil. vleže na břiše, 

extenzorů kolenního kloubu vleže na břiše bil., flexorů kolenního kloubu vleže 

na zádech bil. 

- SMS – cvičení na posturomedu – korigovaný stoj, přenášení váhy na špičky 

a paty, rozkmitání balanční plošiny a následné zastavení, podřepy, přešlapování 

s flektovanými kolenními klouby a při každém 3. kroku chvilková výdrž ve flexi 

kolenního kloubu, ztížení vyhazováním pěnového míčku v úrovni očí při stoji na 1 DK. 



 

51 
 

- FT – magnetoterapie – program 18, 30 minut, intenzita 5 

Autoterapie: 

- AGR dle Zbojana na m. piriformis bil., podřepy s gymballem za zády 

- Posilování ve fitness s trenérem – pacient zainstruován, že má cvičit s minimální 

vahou, každou DK zvlášť, před a po cvičení stretching 

Výsledek terapie: 

- Subjektivně: Pacient stále pociťuje tlak na přední části ligamentum patellae. 

- Objektivně: Aktivní flexe v levém kolenním kloubu do 125°. Otok levého 

kolenního kloubu stále stejný. Fyziologická protažitelnost a posunlivost měkkých tkání 

na obou DKK. 

 

3.5.6  6. Fyzioterapeutická jednotka – 30. 1. 2013 

Status praesens: 

- Subjektivně: Pacient po včerejší terapii cítí již jen malý tlak v oblasti 

ligamentum patellae, doma cvičil autoterapeutická cvičení z předešlých jednotek a cítí 

se dobře. 

- Objektivně: Kolenní kloub LDK dnes bez otoku, palpačně nebolestivý. 

Fyziologická posunlivost měkkých tkání na obou DKK. Pasivní rozsah pohybu flexe 

v levém kolenním kloubu 130°. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zvýšení kloubního rozsahu do flexe v kolenním kloubu LDK. 

- Obnovení fyziologické délky zkrácených svalů. 

- Posílení flexorů a extenzorů kolenního kloubu. 

- Dosažení dynamické stabilizace kolenního kloubu. 

- Korekce stereotypu chůze. 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání dle Lewitta v oblasti levého kolenního kloubu 

pro přípravu na zátěž, PIR a PIR s následným protažením dle Lewitta – flexory 
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a extenzory kolenního kloubu, flexory kyčelního kloubu bil., SMS dle Jandy a Vávrové 

- posturomed, autoterapie – posílení m. quadriceps femoris, FT – magnetoterapie  

Provedení terapie: 

- TMT – Pacient vleže na zádech, protažení fascií, kůže a podkoží v oblasti celého 

levého kolenního kloubu (pacient i vleže na břiše) 

- PIR – AGR na m. tensor fasciae latae bil., pacient leží na boku na dolním okraji 

lehátka, spodní DK maximálně flektována, vrchní DK visí extendována v kolenním 

kloubu přes dolní okraj lehátka. Pacient zvedá tuto DK o 2 cm, drží cca 15 – 20 sekund 

a následně s výdechem vrchní DK povolí a nechá relaxovat. Opakování cca 5x na obě 

DKK. 

- PIR s následným protažením – flexorů kyčelního kloubu bil. vleže na břiše, 

extenzorů kolenního kloubu vleže na břiše bil., flexorů kolenního kloubu vleže 

na zádech bil. 

- SMS – cvičení na posturomedu – korigovaný stoj, přenášení váhy na špičky 

a paty, rozkmitání balanční plošiny a následné zastavení, podřepy, přešlapování 

s flektovanými kolenními klouby a při každém 3. kroku chvilková výdrž ve flexi 

kolenního kloubu, ztížení vyhazováním pěnového míčku v úrovni očí při stoji na 1 DK 

– tentokrát vše s odbržděnými brzdičkami pro vyšší obtížnost 

- Nácvik stereotypu chůze – pomalá chůze na rozložené podložce, důraz 

na odvíjení chodidla (neklást celou plosku nohy najednou), nevytáčet do zevní rotace 

kyčelní kloub, stejná délka kroku pro stejné zatížení obou DKK 

- FT – magnetoterapie – program 18, 30 minut, intenzita 6 

Autoterapie: 

- Pacient se dnes chystá do fitness, proto jsem ho ponaučila o důležitosti 

stretchingu před a po cvičení, ponaučení o posílení m. quadriceps femoris – každou DK 

cvičit zvlášť a snažit se cvičit jednotlivé svaly pomocí vytáčení špičky – dovnitř, rovně 

a ven., pacient by měl cvičit s minimální zátěží na větší množství opakování. 

Výsledek terapie: 

- Subjektivně: Pacient je spokojený a poučený o cvičení ve fitness. 
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- Objektivně: Aktivní flexe v levém kolenním kloubu do 130° - již stejná jako 

na druhé DK. Pacient velice dobře spolupracuje i při autoterapii doma. 

 

3.5.7  7. Fyzioterapeutická jednotka – 31. 1. 2013 

Status praesens: 

- Subjektivně: Pacient byl včera ve fitness centru, kde dbal na posílení 

m. quadriceps femoris. Dnes se cítí příjemně unavený, kolenní kloub včera cítil pouze 

při větší zátěži a pohybu z flexe do extenze, ale udává stupeň 4 na stupnici 1 – 10. 

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybu flexe v levém kolenním kloubu 135° - 

bez rozdílu oproti zdravé PDK, pouze příjemná bolest na stupni číslo 3. M. piriformis 

a iliopsoas bil. nevykazují žádné zkrácení. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Obnovení fyziologické délky zkrácených svalů. 

- Posílení flexorů a extenzorů kolenního kloubu. 

- Dosažení dynamické stabilizace kolenního kloubu. 

- Korekce stereotypu chůze. 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti levého kolenního kloubu 

pro přípravu na zátěž, PIR a PIR s následným protažením dle Lewita – flexory 

a extenzory kolenního kloubu, flexory kyčelního kloubu bil., SMS dle Jandy a Vávrové 

- posturomed, FT – magnetoterapie  

Provedení terapie: 

- TMT – Pacient vleže na zádech, protažení fascií, kůže a podkoží v oblasti celého 

levého kolenního kloubu (pacient i vleže na břiše) 

- PIR – AGR na m. tensor fasciae latae bil., pacient leží na boku na dolním okraji 

lehátka, spodní DK maximálně flektována, vrchní DK visí extendována v kolenním 

kloubu přes dolní okraj lehátka. Pacient zvedá tuto DK o 2 cm, drží cca 15 – 20 sekund 

a následně s výdechem vrchní DK povolí a nechá relaxovat. Opakování cca 5x na obě 

DKK. PIR na m. piriformis bil. vleže na břiše. 
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- PIR s následným protažením – flexorů kyčelního kloubu bil. vleže na břiše, 

extenzorů kolenního kloubu vleže na břiše bil., flexorů kolenního kloubu vleže 

na zádech bil. 

- Posilování – vleže na břiše, pacient se zapře o špičky a izometricky posiluje 

s extendovanými kolenními klouby, výdrž 8-10 sekund, 5x opakování 

- SMS – Kruhová čočka – korigovaný stoj na této nafukovací čočce, přenášení 

váhy na špičky a na paty, podřepy, cvičení na posturomedu – korigovaný stoj, přenášení 

váhy na špičky a paty, rozkmitání balanční plošiny a následné zastavení, podřepy, 

přešlapování s flektovanými kolenními klouby a při každém 3. kroku chvilková výdrž 

ve flexi kolenního kloubu, ztížení vyhazováním pěnového míčku v úrovni očí při stoji 

na 1 DK s odbržděnými brzdičkami pro vyšší obtížnost. Dráha z úsečí, přecházení, 

nácvik správných nášlapů. 

- Nácvik stereotypu chůze – pomalá chůze na rozložené podložce 

- FT – magnetoterapie – program 18, 30 minut, intenzita 7 

Výsledek terapie: 

- Subjektivně: Pacient se cítí velice dobře. 

- Objektivně: Pacient se již snaží správně našlapovat na obě DKK, aspekčně 

zatěžuje DKK stejně, kolenní kloub v dynamickém zatížení je stabilní. 

 

 3.5.8  8. Fyzioterapeutická jednotka – 1. 2. 2013 

Status praesens: 

- Subjektivně: Pacient se cítí dobře, byl spokojen s proběhlou terapií. 

- Objektivně – výstupní kineziologický rozbor 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Provedení výstupního kineziologického rozboru. 
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3.6  VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR: 

3.6.1  Vyšetření fyzioterapeutem: 

1, Vyšetření stoje: Pacient byl vyšetřován ve spodním prádle. 

Zezadu:  

- Širší baze 

- Paty kulaté 

- Achillovy šlachy symetrické, nejsou tolik výrazné 

- Lýtka symetrická 

- Podkolenní rýhy ve stejné výši, na LDK mnohem výraznější 

- Valgózní postavení kolenních kloubů 

- Subgluteální rýhy ve stejné výši 

- Paravertebrální valy výrazné v oblasti Th-L páteře 

- Thorakobrachiální trojúhelníky výraznější vlevo 

- Dolní úhel pravé lopatky výš 

- Mediální úhly lopatek ve stejné vzdálenosti 

- Pravý ramenní kloub výš 

- Hlava v mírné lateroflexi vlevo 

Z levého boku: 

- Podélná i příčná nožní klenba bez oploštění 

- Postavení hlezenních kloubů v ose s kyčelními a ramenními 

- Mírné extenční držení levého kolenního kloubu 

- Mírná anteverze pánve 

- Břišní stěna prominující vpřed 

- Loketní kloub v semiflexi 

- Mírně oploštěná hrudní kyfóza 

- Mírná protrakce ramenního kloubu 
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- Mírný předsun hlavy 

Zepředu: 

- „Hra prstů“ – občasná flexe prstů při delším stoji 

- Symetrické kontury lýtek 

- Kolenní klouby aspekčně bez otoku 

- Valgózní postavení kolenních kloubů 

- Výrazná hypotrofie mediální hlavy quadricepsu bilaterálně 

- Pánev ve fyziologické rovině 

- Mírná zevní rotace celé PDK 

- Pupek ve střední ose 

- Symetrický tonus břišních svalů 

- Výraznější levý thorakobrachiální trojúhelník 

- Pravá klíční kost výš 

- Pravý ramenní kloub výš 

- Ramenní klouby ve vnitřní rotaci 

- Mírná lateroflexe hlavy vlevo 

- Obličej symetrický 

2, Palpační vyšetření pánve: 

- SIAS a SIPS jsou ve stejné výši bilaterálně 

- Pravá i levá crista iliaca ve stejné výši 

- Fenomén předbíhání a spine sign BPN 

3, Trendelenburgova zkouška: 

- Stoj na PDK: Stoj stabilní, mírná souhra prstů u nohy. Pánev ve stejném 

postavení. 

- Stoj na LDK: Stoj mírně nestabilní, souhra prstů u nohy, lehké vybočení pánve 

vpravo 
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4, Stoj na 2 vahách: 

- PDK – 44 kg 

- LDK – 42 kg 

- Rozdíl 2 kg vypovídá o zlepšení rozložení váhy, pacient zatěžuje obě DKK 

skoro stejně. 

5, Dynamické zkoušky: 

- Flexe: Thp se nerozvíjí 

- Lateroflexe vpravo: Pacient si pomáhá mírnou flexí a rotací vpravo 

- Lateroflexe vlevo: Výrazné souhyby celého trupu, prakticky žádný rozvoj Thp, 

menší rozsah než při lateroflexi vpravo 

- Extenze: Pohyb hlavně v Th/L přechodu 

6, Vyšetření chůze: 

- Širší baze 

- Délka kroku symetrická – obě DKK dělají stejně dlouhý krok 

- Rytmus chůze – pravidelná, stejná délka kroku  

- Došlap na podložku přes patu a odval chodidla přes prsty 

- Spíše toporný pohyb hrudníku 

- Skoro nulový souhyb HKK 

7, Modifikace chůze: 

- Po špičkách – bez potíží 

- Po patách – bez potíží 

- Chůze v podřepu – Pacient dokáže ujít větší vzdálenost v podřepu, v levém 

kolenním kloubu cítí spíše tlak než bolest, ale neomezuje ho v pohybu. 
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9, Antropometrické vyšetření dle Haladové (Haladová, 2005): 

Délka (cm) PDK LDK 

Funkční 86 86 

Anatomická 89 89 

Stehno 45 45 

Bérec 44 44 

Tab. č. 10 – antropometrie, délky, výstupní KR 

Obvody PDK LDK 

Stehno 10 cm nad 

patellou 50 46 

Kolenní kloub 39 40 

Přes tuberositas tibiae 44 43 

Lýtko 42 42 

Tab. č. 11 – antropometrie, obvody, výstupní KR 
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10, Palpace svalů dle Lewita (Lewit, 2003): 

Vysvětlivky: - normotonus, ↑ hypertonus, ↓ hypotonus 

Sval PDK LDK 

M. iliacus ↑ ↑ 

M. gluteus maximus - - 

Adduktory kyčelního 

kloubu - - 

M. pirifomis - ↑ 

M. tensor fasciae latae ↑ ↑ 

M. biceps femoris ↑ ↑ 

M. rectus femoris - ↓ 

M. vastus medialis - ↓ 

M. vastus lateralis - - 

M. triceps surae - - 

Tab. č. 12 – palpace svalů, výstupní KR 

  



 

60 
 

11, Palpace periostových bodů dle Lewita (Lewit, 2003): 

Vysvětlivky: - nebolestivý, ↑ bolestivý 

Periostový bod PDK LDK 

Caput fibulae - - 

Pes anserinus tibiae - ↑ 

Úpony kolaterálních vazů - - 

Horní okraj patelly - - 

Tuber ischiadicum ↑ ↑ 

Kostrč - - 

Tab. č. 13 – palpace periostových bodů, výstupní KR 
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12, Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004): 

Vysvětlivky: 0 – žádné zkrácení, 1 – malé zkrácení, 2 – velké zkrácení 

Sval PDK LDK 

M. gastrocnemius 0 0 

M. soleus 0 0 

M. iliopsoas 1 0 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fasciae latae 0 1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Adduktory kyčelního 

kloubu 0 0 

M. piriformis 0 0 

Paravertebrální zádové 

svaly 1 

Tab. č. 14 – vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, výstupní KR 
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13, Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda, 2004): 

Pacient byl vyšetřován ve všech případech v přesných  výchozích polohách dle Jandy 

Vysvětlivky: 

 St. 5 – N (normal), normální, odpovídá 100% normálu 

 St. 4 – G (good), dobrý, odpovídá 75% normálu 

 St. 3 – F (fair), slabý, odpovídá 50% normálu 

 St. 2 – P (poor), velmi slabý, odpovídá 25% normálu 

 St. 1 – T (trace), záškub, odpovídá 10% normálu 

Svalová skupina PDK LDK 

Flexory kyčelního kloubu 5 5 

Extenzory kyčelního kloubu 5 5 

Adduktory kyčelního kloubu 5 5 

Abduktory kyčelního kloubu 5 5 

Zevní rotátory kyčelního kloubu 5 5 

Vnitřní rotátory kyčelního 

kloubu 5 5 

Flexory kolenního kloubu 5 4 

Extenzory kolenního kloubu 5 4 

Tab. č. 15 – vyšetření svalové síly dle Jandy, výstupní KR 
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14, Goniometrie dle Jandy a Pavlů (Janda, Pavlů, 1993): 

Rozsahy pohybu byly měřeny dvouramenným goniometrem ve stupních a výsledek je 

zapsán metodou SFTR.  

Kloub 
Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub s flexí kolene S 10-0-120 

S 10 - 0 – 

120 

S 15 - 0 - 

130 

S 15 - 0 - 

125 

Kyčelní kloub s extenzí 

kolene S 10-0-80 S 10 - 0 - 80 S 15 - 0 - 90 S 15 - 0 - 85 

Kyčelní kloub 
F 35 - 0 - 20 F 35 - 0 - 20 F 40 - 0 - 20 F 40 - 0 - 20 

R 40 - 0 - 20 R 35 - 0 - 20 R 45 - 0 - 25 R 45 - 0 - 20 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 130 S 0 - 0 - 125 S 0 - 0 - 135 S 0 - 0 - 135 

Tab. č. 16 – goniometrie dle Jandy, výstupní KR 

15, Pohybové stereotypy dle Jandy: 

Abdukce kyčelního kloubu:  

- Tensorový mechanismus na obou DKK. Není již tak výrazný, ale stále se 

zapojuje převážně m. tensor fascia late bil. Na LDK je tensorový mechanismus 

patrnější. 

Extenze kyčelního kloubu: 

- První se aktivují hamstringy, následně aktivace hlavně homolaterální strany 

paravertebrálních svalů - výrazně u extenze PDK, následně aktivace m. gluteus 

maximus, při extenzi LDK nebylo zapojení homolaterální strany paravertebrálních 

svalů tak výrazné. 

16, Neurologické vyšetření: 

Povrchové čití na DKK v dermatomech L4, L5, S1 : 

- Taktilní – BPN bilatelárně 
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Hluboké čití: 

- Polohocit – kolenní klouby – BPN 

- Pohybocit – kolenní klouby – BPN 

Šlachookosticové reflexy: 

Vysvětlivky: Hodnocení výbavnosti dle Véleho 

 St. 0 – areflexie 

St. 1 – hyporeflexie – reflex při použití facilitace 

St. 2 – hyporeflexie – snížený reflex 

St. 3 – normoreflexie 

St. 4 – hyperreflexie – rozšířená zóna výbavnosti 

St. 5 – hyperreflexie – polykinetický reflex 

Reflex PDK LDK 

Patellární reflex (L2 - L4) 3 3 

Reflex Achillovy šlachy (L5 - 

S2) 3 3 

Medioplantární reflex (L5 - S2) 3 3 

Tab. č. 17 – šlachookosticové reflexy, výstupní KR 
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17, Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Lewit, 2003): 

Join play PDK LDK 

Lisfrankův kloub Bez omezení Bez omezení 

Talokrurální 

kloub Bez omezení Bez omezení 

Hlavička fibuly Bez omezení Bez omezení 

Patella Bez omezení Bez omezení 

SI kloub Bez omezení Bez omezení 

Tab. č. 18 – vyšetření kloubní vůle, výstupní KR 

18, Vyšetření měkkých tkání: 

- Fyziologická posunlivost kůže, podkoží a fascie nad horním okrajem pately a po 

laterální straně stehna – bez bariéry 

- Jizvy zhojené, palpačně nebolestivé, nejsou zarudlé. V okolí jizev je posunlivost 

měkkých tkání volná, bez omezení. 

19, Vyšetření hypermobility dle Sascheho: 

Vysvětlivky: Hodnocené dle Sascheho 

 A – fyziologický stav 

 B – lehká hypermobilita 

 C – výrazná hypermobilita 

- Kolenní kloub L i P – stupeň A 

20, Vyšetření stability levého kolenního kloubu: 

(provedeno s pomocí supervizora) 

- Přední zásuvkový test – negativní 

- Zadní zásuvkový test – negativní 
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3.6.2  Závěr výstupního kineziologického rozboru: 

Levá dolní končetina je bez otoku. Obvodové míry ukazují, že došlo k nárůstu svalové 

hmoty na levé dolní končetině, avšak pouze o 0,5 cm. 

Rozsah levého kolenního kloubu se do flexe dostal do plného rozsahu s minimální 

bolestí, v extenzi je též plný rozsah bez bolesti. 

Svalová síla extenzorů a flexorů levého kolenního kloubu se dostala na stupeň číslo 5. 

U většiny zkrácených svalů došlo k jejich protažení a uvolnění. Žádná skupina svalů či 

jednotlivý sval nevykazuje výrazné zkrácení.  

Stereotyp chůze se zlepšil, rytmus chůze je již pravidelný, nedochází k výraznému 

vytáčení LDK, délka kroku je stejná. Odval chodidla se také zlepšil, pacient nedopadá 

na podložku celou ploskou nohy zároveň. 

Kloubní blokády byly odstraněny a byla obnovena kloubní vůle. 

Pacient již samostatně dokáže vyjít a sejít schody, nedělá mu potíž žádná běžná denní 

činnost. Snaží se zatěžovat obě dolní končetiny stejně. 

 

3.7  ZHODNOCENÍ EFEKTU FYZIOTERAPIE 

Pacient velmi dobře spolupracoval. Plně rozuměl všem autoterapeutickým jednotkám, 

které se snažil poctivě doma cvičit. Měl velký zájem o plnou rekovalescenci  Od druhé 

terapeutické jednotky se pacient cítil neustále lépe, rozsah do flexe v kolenním kloubu 

se neustále zvětšoval – nejen při terapii, ale i mezi jednotlivými jednotkami. Po poslední 

terapeutické jednotce byl pacient schopen rovnoměrného zatížení obou DKK, 

dosáhnout plného rozsahu pohybu v levém kolenním kloubu bez výraznější bolesti. 

Pacient má sice svalovou sílu na stupni číslo 5 u všech testovaných svalových skupin, 

avšak m. vastus medialis je stále v hypotonii a potřebovala by více posílit. 

Na zkrácené svalové skupiny byla nejúčinnější metoda PIR s následným protažením 

dle Jandy a zároveň metoda AGR dle Zbojana při autoterapii. Dále byla velice účinná 

terapie pomocí analytických metod – pasivní pohyby a PIR na zvýšení rozsahu do flexe 

levého kolenního kloubu. Při každé terapeutické jednotce bylo vhodné si připravit 

kolenní kloub pro zátěž pomocí měkkých technik, následně snaha o zvýšení rozsahu 
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pohybu v kloubu do flexe a na závěr byla velice účinná metoda senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové. 

Pacient by měl ještě absolvovat pár terapeutických jednotek na rehabilitačním oddělení 

a měl by se soustředit na správné posílení mediální hlavy m. quadriceps femoris 

na LDK. 

 

Tabulka č. 19 – Srovnání výsledků vstupního a výstupního kineziologického 

rozboru 

  

Obvody

Stoj na LDK
Flexe levého kolenního kloubu pasivně - 95° Flexe levého kolenního kloubu pasivně - 130°

Goniometrie

Nestabilní Stabilní

Flexory kolenního kloubu LDK - 4
Extenzory kolenního kloubu LDK - 4

Flexory kolenního kloubu LDK - 5
Extenzory kolenního kloubu LDK - 5

Svalová síla

Flexe levého kolenního kloubu aktivně - 90° Flexe levého kolenního kloubu aktivně - 125°

M. iliopsoas LDK - 1
M. rectus femoris LDK - 1

M. iliopsoas LDK - 0
M. rectus femoris LDK - 0

M. piriformis LDK - 1 M. piriformis LDK - 0

Stehno 10 cm nad patellou LDK - 46 cm Stehno 10 cm nad patellou LDK - 46,5 cm

Zkrácené svaly

Srovnání výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru
Vstupní kinez. rozbor (15. 1. 2013) Výstupní kinez. rozbor (1. 2. 2013)

Stoj na 2 
vahách

PDK - 48
LDK - 38

PDK - 44
LDK - 42
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4  ZÁVĚR 

Poranění měkkých tkání kolenního kloubu a poranění menisků je jedno z nejčastějších 

poranění kolenního kloubu. I proto dochází na rehabilitační péči mnoho takovýchto 

pacientů. Cílem této práce tedy bylo seznámit se s problematikou pacienta 

po artroskopii kolenního kloubu pro lézi menisků. 

Cíle stanovené v úvodu bakalářské práce byly splněny a byla zpracována kazuistika 

pacienta. Při práci s odbornou literaturou jsem se seznámila s problematikou 

traumatologie kolenního kloubu, jak se tato traumata dají operativně řešit a také 

s postupem terapie po operaci. 

Velmi důležitou součástí terapie je i psychická stránka pacienta – je potřeba pacienta 

kladně motivovat, aby se co nejdříve navrátil do běžných denních činností. V tomto 

směru jsem měla s pacientem pozitivní zkušenosti, neboť se chtěl navrátit 

do každodenních činností co nejdříve. 

Pacient byl s terapií velmi spokojený a jeho stav se během našich terapií výrazně 

zlepšil. 
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Příloha č. 1 

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ETICKÉ KOMISE 
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Příloha č. 2 

VZOR INFORMOVANÉHO SOUHLASU 

Jméno informujícího: 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší zdravotní 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

 

Jméno pacienta: 

Dnešním dnem jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření 

a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem příležitost se na vše zeptat 

a zvážit podané odpovědi. 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

 

Souhlasím s nahlížením výše jmenované osoby do mé zdravotní dokumentace a všech 

ostatních provedených zobrazovacích a vyšetřovacích metod, které jsem podstoupil a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

…………………………………….. 

 

Datum: 15. 1. 2013 

Podpis informujícího:……………………………………... 
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Příloha č. 3 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1 Antropometrie, délky, vstupní KR 

Tabulka č. 2 Antropometrie, obvody, vstupní KR 

Tabulka č. 3 Palpace svalů, vstupní KR 

Tabulka č. 4 Palpace periostových bodů, vstupní KR 

Tabulka č. 5 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vstupní KR 

Tabulka č. 6 Vyšetření svalové síly dle Jandy, vstupní KR 

Tabulka č. 7 Goniometrie dle Jandy, vstupní KR 

Tabulka č. 8 Šlachookosticové reflexy, vstupní KR 

Tabulka č. 9 Vyšetření kloubní vůle, vstupní KR 

Tabulka č. 10 Antropometrie, délky, výstupní KR 

Tabulka č. 11 Antropometrie, obvody, výstupní KR 

Tabulka č. 12 Palpace svalů, výstupní KR 

Tabulka č. 13 Palpace periostových bodů, výstupní KR 

Tabulka č. 14 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, výstupní KR 

Tabulka č. 15 Vyšetření svalové síly dle Jandy, výstupní KR 

Tabulka č. 16 Goniometrie dle Jandy, výstupní KR 

Tabulka č. 17 Šlachookosticové reflexy, výstupní KR 

Tabulka č. 18 Vyšetření kloubní vůle, výstupní KR 
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Příloha č. 4 

SEZNAM OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ 

Obrázek č. 1 Vztah kloubních ploch femuru a tibie s vloženými menisky, menisky 

kolenního kloubu 

Obrázek č. 2 Příčný řez kolenním kloubem ve výši tibiálního plata (levá strana) 

Obrázek č. 3 Rozdělení menisku na tři zóny podle cévního zásobení 

Obrázek č. 4 Typy ruptur menisku 

Obrázek č. 5 Typy resekce menisku 

Obrázek č. 6 Taping kolenního kloubu 

Obrázek č. 7 Provedení Apleyova testu 

Obrázek č. 8 Test na postranní vazy a vyšetření menisků 

Obrázek č. 9 Mc Murrayův test 

Obrázek č. 10 Testování mediálního a laterálního menisku 

Obrázek č. 11 Bounce home test 

Obrázek č. 12 Metoda inside – out 

Obrázek č. 13 Metoda outside – in 

Obrázek č. 14 Metoda all – inside 
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Příloha č. 5 

TESTY NA POŠKOZENÍ MENISKU 

Provedení Apleyova testu 

 

Obrázek č. 7: Provedení Apleyova testu, vlevo distrakční fáze, vpravo kompresní fáze (Dungl, 2005) 

 

 

Obrázek č. 8: Vlevo rotace tibie se současnou distrakcí jako test postranních vazů. Vpravo test na 
vyšetření menisků se současnou kompresí. (Dungl, 2005) 
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Provedení Mc Murrayova testu 

Bérec rotujeme střídavě zevně a vnitřně a současně koleno postupně převádíme 

z maximální flexe do 90° flexe. 

 

Obrázek č. 9: Mc Murrayův test (Dungl, 2005) 

 
 
Obrázek č. 10: A – zevní rotace a současná abdukce (valgotizace), testování mediálního menisku; B – 
vnitřní rotace a současná addukce (varotizace), testování laterálního menisku (Dungl, 2005) 

 



 

80 
 

Bounce home test 

Test ozřejmuje natržení menisků. 

 

Obrázek č. 11: Bounce home test (Gross, 2005) 
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Příloha č. 6 

PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ARTROSKOPICKÝCH TECHNIK 

Princip metody inside-out. 

 

Obrázek č. 12: Metoda inside – out (Trč, 1998) 

 

Princip metody outside-in. 

 

Obrázek č. 13: Metoda outside – in (Trč, 1998) 
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Princip metody all-inside. 

 
 
Obrázek č. 14: Metoda all – inside (Trč, 1998) 

 

 


