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ABSTRAKT 

Název diplomové práce: Hodnocení stability, senzomotoriky a symetrie u fotbalistů po 

operaci LCA pomocí přístroje MFT S3 

Zpracoval: Bc. Šimon Otto 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Aleš Kaplan, PhD.  

Cíle práce:  Cílem této diplomové práce je zhodnocení úrovně stability, senzomotoriky 

a symetrie stoje pomocí systému MFT S3 Check u vybrané skupiny fotbalistů (n=4) po 

operaci měkkých struktur kolenního kloubu, a to předního zkříženého vazu. 

Metodika práce: Úroveň stability, senzomotoriky a symetrie byla dlouhodobě 

sledována. Data byla měřena na přístroji MFT S3 a porovnávána s aktivirami, které byly 

prováděny během rekondiční přípravy v daném mikrocyklu před kontrolním měřením. 

Výsledky práce: Ve studii bylo prokázáno, že některé aktivity byly z hlediska rozvoje 

stability a senzomotoriky prospěšné a některé naopak. Největší vliv na hodnoty stability 

a senzomotoriky měl trénink zaměřený na speciální cviky na stehenní sval a kolenní 

kloub, kdy proměnné dosahovaly nejvyšších hodnot. Naopak nejnižší hodnoty byly 

naměřeny po běhu a fotbalovém tréninku, které stabilitu a senzomotoriku narušovaly a 

jejich indexy klesaly. Testovaný soubor dosahoval vyšších hodnot ve frontální rovině, 

což bylo dáno jejich sportovní specializací, kde při hře převažuje předozadní pohyb. 

Důležité je si uvědomit, že je potřeba rekondiční proces vést individálně, protože 

neexistuje žádná univerzální metodika. 

Klíčová slova: Stabilita, senzomotorika, symetrie, zranění, koleno, LCA, fotbal, 

rekondice. 

  



 

 

ABSTRACT 

Theme: Evaluation of stability, sensorimotor and symmetry of football players after 

ACL reconstruction by MFT S3 tool. 

Student: Bc. Simon Otto 

Supervisor: PhDr. Ales Kaplan, PhD. 

Aims:  The aim of the diploma thesis is evaluation of stability, sensorimotor and 

symmetry of chosen group of football players (n=4) after ACL injury by MFT S3 check 

test. 

Methodology: The level of stability, sensorimotor and symmetry was measured by 

MFT S3 tool and then evaluated with activities during the recondition season. 

Results: The study proved that some activities are more or less suitable for 

development of stability and sensorimotor. The biggest positive effect had special 

workouts aimed for tight muscles and the knee joint. The lowest values were measured 

after the run and football trainings when the stability and the sensorimotor were 

impaired. The values were higher in sagittal plane due the preferable sagittal movement 

used during the football matches. It is important to realize that the recondition process is 

needs to be lead individually for every athlete after ACL surgery because there is not 

any universal methodological procedure. 

Key words: Stability, sensorimotor, symmetry, injury, knee, ACL, football, 

recondition. 
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1 Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na testování a hodnocení stability, senzomotoriky a 

symetrie stoje u fotbalistů na různých výkonnostních úrovních po zranění vazivového 

aparátu v kolenním kloubu, přesněji předního zkříženého vazu (v textu LCA). 

Toto mnou vybrané téma jsem si vybral, protože problematika zranění kolenního 

kloubu u profesionálních i neprofesionálních sportovců je tématem dlouhodobě 

aktuálním. Počty sportovců, nejen fotbalistů, kteří si svoje sportovní kariéry komplikují 

a tím i zkracují díky zraněním vazivového aparátu, se s trendem zrychlování 

dynamických provedení pohybů ve všech sportech zvyšují. Téma mi navíc bylo blízké i 

z důvodu, že jsem si sám zraněním LCA a následnou operací dvakrát prošel a vím, jak 

je opětovný návrat na určitou herní úroveň komplikovaný. 

Jelikož se v dnešní době ve sportu točí nemalé finanční prostředky a na fotbal se díky 

jeho celosvětové popularitě pohlíží jako na trh, do kterého se dá investovat, vyvíjí se i 

patřičný tlak na sportovce, na které je hleděno spíše jako na investici. Hráč, který je 

zraněný, nehraje a hráč, který nehraje, nevydělává peníze. Naopak platy nejlepších 

světových hráčů narůstají do obrovských hodnot a majitelé klubů potřebují, aby hráli a 

tím se jejich investice do nich vyplatila. Na druhou stranu díky tomu, že je na 

profesionální sportovce hleděno jako na zboží, se jim dostává nejmodernějších i 

nejefektivnějších medicínských i fyzioterapeutických postupů, které jim umožňují, co 

možná nejrychlejší návrat na herní úroveň. Dnes se fotbalisté po ruptuře LCA někdy 

vracejí již po 6 měsících od operace, což bylo v dobách minulých takřka nemyslitelné. 

V minulosti tato zranění často znamenala konec aktivní herní kariéry.  

Po chirurgickém zákroku začíná rehabilitační proces pod vedením fyzioterapeuta ve 

specializovaném středisku či na klubové úrovni. K tomu, aby se hráč dostal zpět na 

herní úroveň, je ale potřeba více než nejmodernějších chirurgických a 

fyzioterapeutických postupů. Hráči také musejí podstoupit náročnou rekondiční 

přípravu pod vedením kondičních specialistů. Tyto jednotlivé rekondiční programy jsou 

v dnešní době dělány hráčům přímo na míru. Hráči mají po ruce kondiční odborníky, 

kteří využívají nejmodernější postupy a speciální diagnostické přístroje a pomůcky a 

odborné publikace, které práci zefektivňují. 

  



10 

 

Cílem práce je zhodnocení funkčnosti kolenního kloubu ve stoji na nestabilní ploše 

z hlediska tří proměnných: stabilita, senzomotorika a symetrie. Hodnocený soubor byl 

testován na přístroji MFT S3 pomocí MFT S3 check testu, vyrobeném v rakouském 

Innsbrucku týmem okolo doktora Raschnera. Přístroj MFT S3 byl původně vyroben pro 

potřeby rakouské sjezdařské reprezentace, dnes je ale využíván v celé řadě sportovních 

odvětví.  
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2 Teoretická východiska 

Ke sportu zranění patří. Je jen málo sportovců, kteří se nikdy s žádným zraněním 

osobně nesetkalo. Zranění se dají dělit dle různých kritérií, například dle závažnosti na 

zranění lehká či těžká, či dle místa zranění na zranění nohy nebo hlavy, nebo dle 

poranění tkáně na zranění svalů či vazů. Tato práce je zaměřena na sledování a 

hodnocení funkčnosti kolenního kloubu z hlediska tří proměnných (stabilita, 

senzomotorika a symetrie) u fotbalistů po operaci LCA. Ruptura LCA, patří mezi to 

nejtěžší poranění, které se sportovcům mohou stát. Doporučená délka rekonvalescence 

po tomto zranění a následné operaci, kdy je přetržený vaz nahrazen štěpem z jiného 

vazu, je minimálně 6 měsíců. Doporučováno je ale 9 měsíců a ani po této době, nedojde 

k plné obnově funkčnosti kolenního kloubu. V klinickém centru pro kolenní kloub 

v Shelbournu v roce 2009 realizovali studii zjišťující délku rehabilitace a čas nutný 

k rekondici kolenního kloubu k návratu na tréninkovou a herní úroveň (Tab. 1). 

Tab. 1: Doba nutná pro návrat ke sportovní činnosti dle sportovního odvětví 

(www.lowerextremityreview.com) 

Vysvětlivka: N – počet probandů, Week to low level sports activity – Počet týdnů nutných k návratu na 

tréninkovou úrovni, Months to full competitions- Počet měsíců nutných k návratu na soutěžní úrovni. 

Ruptura LCA či jiných vazivových struktur v kolenním kloubu patří v poslední době 

k velmi „populárnímu“ zranění, o kterých média často informují. Pro zajímavost je níže 

uveden přehled vybraných fotbalistů, kteří se takto zranili během posledních 6 měsíců, 

které jsem nalezl na různých zpravodajských a sportovních webech (Tab. 2). 
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Tab. 2: Vybraní fotbalisté se zraněním kolene v posledních 6 měsících (vybrané zdroje: sport.cz, 

fotbalportal.cz, dailymail.co.uk atd.) 

Datum 
zranění 

Jméno Post Tým Zranění 

7.11. 2013 Aidin Mahmutovič útok FK Teplice Přetržený přední zkřížený vaz v koleni 

29.11. 2013 David Bystroň obrana FK Plzeň Přetržený přední zkřížený vaz v koleni 

23.12. 2013 Milan Baroš útok Antalyaspor Přetržený přední zkřížený vaz v koleni 

6.1. 2014 Theo Walcott záloha Arsenal Přetržený přední zkřížený vaz v koleni 

23.1. 2014 Radamel Falcao útok AS Monaco Přetržený přední zkřížený vaz v koleni 

27.2. 2014 Alans Sinělnikovs obrana Baník Ostrava Přetržený přední zkřížený vaz v koleni 

21.3. 2014 Jaromír Blažek brankář FK Vysočina Natržený zadní zkřížený vaz v koleni 

28.3. 2014 Victor Valdes brankář FC Barcelona Přetržený přední zkřížený vaz v koleni 

6.4. 2014 Juan Jesus obrana Inter Milan Přetržený postranní vaz v koleni 

7.4. 2014 Jay Rodriguez útok Southampton Přetržený přední zkřížený vaz v koleni 

 

K závažnosti této problematiky se v Londýně v roce 2012 konala XXI. Mezinárodní 

konference sportovní rehabilitace a traumatologie, zaměřená na medicínské strategie pro 

zranění kolenního kloubu u fotbalistů. Jedná se o dlouhotrvající snahu vyvinout 

medicínské i nemedicínské strategie.  

2.1 Problematika zranění ve fotbale a dalších sportech 

Fotbal je celosvětově nejpopulárnějším sportem, dle Mezinárodní fotbalové federace 

(FIFA) fotbal hraje až 265 miliónů lidí, z nichž 38 miliónů je registrovaných hráčů u 

některé národní fotbalové asociace. 

Dle článku zveřejněném na webu University of California v San Franciscu (Kim, 2009) 

každoročně dochází k více jak 200.000 úrazům, vedoucím k poranění předního 

zkříženého vazu. Přibližně polovina z těchto úrazů vede k následné operaci, náhrady 

LCA. Většina úrazů, cca 70% je způsobena během sportovních her, jako je fotbal, 

basketbal, nebo lyžování. 30% úrazů je způsobeno po přímém kontaktu s protihráčem či 

spoluhráčem, zbytek je způsoben bezkontaktně. 

Ve fotbale se až jedna pětina zranění týká kolenního kloubu a poranění LCA mívá 

nejvážnější dopad na fotbalové kariéry profesionálních sportovců s dlouhotrvajícími 

důsledky. Konzervativní, nechirurgické, postupy léčení poranění LCA vedou k poklesu 

výkonnosti až o 21%. Většina hráčů se touží po poranění LCA zase vrátit na stejnou 

výkonnost (Neyret, 1996). 
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Waldén (2011) během rozmezí 2001 a 2009 provedl celkem tři kohortní studie, 

zabývající se návratností profesionálních sportovců zpět na fotbalová hřiště. Během 

těchto let sledoval 57 klubů (2329 hráčů) a celkem zaznamenal 78 případů přetržení 

LCA, většinou během soutěžního utkání. 58% případů bylo způsobeno nepřímo, bez 

kontaktu se soupeřem nebo jiným hráčem. 97% zraněných fotbalistů se přetržený LCA 

rozhodlo řešit plastickou operací, kdy je přetržený vaz nahrazen štěpem z jiného vazu. 

Waldén zjistil, že 94% ze zraněných fotbalistů se do tréninkového procesu vrátilo 

během 10 měsíců od operace a 89% z nich hrálo soutěžní zápas do 12 měsíců od 

operace. 

V ČR byla při studii Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (2007) proveden 

výzkum, zkoumající obecnou četnost a charakteristiku zranění při sportovních 

činnostech jejich studentů během období 2002 až 2006. Celkem bylo zaznamenáno 162 

úrazů. Studie prokázala, že největší podíl na úrazech má právě poranění dolních 

končetin, a to měkkých tkání kolene 20%, kotníku 19%, dále následovaly prsty horních 

končetin 13% a hlavy 12%. Z této studie vyplývá, že poranění měkkých tkání kolene se 

dostává do popředí z hlediska nejčastějšího výskytu zranění. Pro komplexní pochopení 

problematiky zranění kolenního kloubu bych stručně anatomicky popsal kolenní kloub. 

2.2 Anatomie kolenního kloubu 

Kloub, articulatio, je pohyblivé, dotykové spojení dvou nebo více kostí, jejichž 

kontaktní plochy jsou povlečeny chrupavkou. Mezi artikulujícími kostmi je štěrbina 

vymezená synoviální výstelkou (kloubní dutina) a konce kostí spojuje kloubní pouzdro 

(Dylevský, 2009). 

Kolenní kloub (articulatio genus) je největší kloub v lidském těle, který je složený ze tří 

artikulujících kostí: kost stehenní (os femuris), kost holenní (os tibialis) a největší 

sezamskou kostí v lidském těle, kostí čéškovou (os patelaris). Kolenní kloub se skládá v 

horní části z kloubní plochy stehenní kosti (femuru), která ve formě dvou výběžků 

(kondylů) působí jako dvojitá hlavice kloubu. Ve spodní části pak z kloubní 

plochy holenní kosti (lat. tibia), která tvoří mělkou dvojitou kloubní jamku. Tvar a 

stabilita kloubní jamky je doplněna dvěma postranními poloměsíčitými chrupavčitými 

útvary - menisky (vnitřním - mediálním a vnějším - laterálním). 
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Stabilizaci kolenního kloubu zajišťuje vazivovm aparát, jehož součástí jsou vazy 

zkřížené a vazy kloubního pouzdra. 

Dle Čiháka a Dylevského (2009) se stabilizátory kolenního kloubu třídí do dvou skupin, 

a to: 

a) Dynamické stabilizátory 

Dynamické stabilizátory jsou ty struktury, které jsou ovlivněny svalovým tonem 

(Dylevský, 2001). V těsné blízkosti kolenního kloubu začíná nebo se upíná řada svalů, 

takzvané kolemjdoucí svaly. Bartoníček (1991) tyto svaly dělí dle funkčnosti na 

extenzory a flexory, kdy většina flexorů má současně i účinek rotační. 

Dle Dylevského (2001) mezi nejvýznamnější dynamické stabilizátory patří: 

M. quadriceps femoris – čtyřhlavý sval stehenní, který svojí mohutností obaluje téměř 

celou stehenní kost. Jeho hlavní funkce je extenze kolenního kloubu a jeho funkčnost se 

nejvíce projevuje při samotné lokomoci. 

M. sartorius – sval krejčovský, který je nejdelším svalem lidského těla. Provádí flexi, 

abdukci a zevní rotaci stehna. Dále flektuje a vyvolává vnitřní rotaci bérce. 

M. semitendinosus – sval pološlašitý, který zajišťuje extenzi a addukci stehna, flektuje 

bérec, a je-li bérec ohnutý, rotuje jej dovnitř. 

M. semimembranosus – sval poloblanitý má stejnou funkci jako sval pološlašitý. 

M. biceps femoris – dvojhlavý sval stehenní, který provádí extenzi a addukci stehna. 

Obě hlavy spolu fletují bérec a ohnuté bérce rotují zevně. 

M. biceps femoris, jehož delší hlava je vlastně dvoukloubový sval, který provádí extenzi 

a addukci stehna. Obě hlavy spolu flektují bérec (kolenní kloub) a ohnuté bérce rotují 

zevně. 

Dvojhlavý sval stehenní, resp. sval pološlašitý a sval poloblanitý, bývají jako typické 

flexory kolena označovány názvem „hamstrings“. Flekční síla všech tří svalů, které se 

aktivují současně, je závislá na postavení pánve. Se stoupající flexí (předklonem) pánve 

aktivita i síla hamstringů roste (Dylevský, 2009). 
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M. popliteus – sval zákolenní, je sval, který provádí flexi bérce a flektovaný bérec 

rotuje dovnitř. Uvolňuje „zámek kolena“ a je maximálně aktivizován při natažení 

zadního zkříženého vazu. Svým tahem vlastně vaz chrání (Dylevský, 2001). 

b) Statické stabilizátory 

Statické stabilizátory jsou ty, které nejsou ovlivněny svalovým tonem. Patři mezi ně 

tvar kloubních ploch, ligamenta – vazy, kloubní poudro, mediální a laterální meniskus. 

Tyto struktury a jejich umístění v kloubu lze vidět na obrázcích 1 a 2.  

Vazy zkřížené: Přední zkřížený vaz ligamentum cruciatum anterior, který začíná na 

vnitřní ploše zevního kondylu femuru a jde do area intercondylaris anterior a zadní 

zkřížený vaz ligamentum cruciatum posterior, který jde od vnitřní plochy vnitřního 

kondylu do area interkondylaris posterior. Oba zkřížené vazy jsou umístěny uvnitř 

kolene a zajišťují především předozadní stabilitu. Jsou přibližně stejně dlouhé, ale zadní 

vaz je asi o třetinu silnější než vaz přední. Je vlastně nejsilnějším vazem kolenního 

kloubu. 

Vazy kolenního pouzdra neboli kapsulární vazy: Kloubní pouzdro je na svém povrchu 

zesíleno řadou vazů, z nichž většina s pouzdrem úzce souvisí. Jedná se o vnitřní a vnější 

postranní vaz (lateral collateral a medial colateral ligamentum) a šlachu čtyřhlavého 

svalu stehenního (quadriceps femoris tendon) (Bartoníček, 1991). 

Obrázek 1: Kolenní kloub zpředu (http://kolena-kotniky.ic.cz/) 
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Obrázek 2: Tranverzální řez kolenním kloubem (www.dostry.cz) 

 

V předních partiích je kloubní pouzdro kolenního kloubu velmi slabé a na síle nabývá 

až v oblasti postranních vazů. 

Postranní vazy – ligamentum collaterale tibiale et fibulare – jsou vazy zesilující kloubní 

pouzdro kolenního kloubu. Ligamentum collaterale tibiale je vpředu tvořeno 

vertikálními a vzadu šikmými vazivovými vlákny, které začínají na mediálním 

epikondylu stehenní kosti a upínají se na holenní kost 6 – 9 mm pod štěrbinou kloubu. 

Vaz je poměrně široký, plochý a jeho zadní část pevně srůstá s kloubním pouzdrem a 

s vnitřním meniskem. Je zcela spjat při extenzi kolena, které tak stabilizuje. 

Ligamentum collaterale fibulare je zaoblený až oválný svazek vláken jdoucí od 

laterálního epikondylu k hlavici lýtkové kosti, na kterou se upíná asi 1 cm od jejího 

vrcholu. Vaz je ve výši kloubní štěrbiny oddělen od kloubního pouzdra vrstvičkou 

řídkého vaziva a distální úsek vazu je obejmut úponovou šlachou musculus biceps 

femoris. Postranní vaz je zcela napjat při extenzi kolena, a proto také patří mezi 

stabilizátory kolenního kloubu. Ligamentum popliteum obliquum je spíše pokračováním 

části úponové šlachy m. semimembranosus a na zadní straně zesiluje fibrózní vrstvu 

kloubního pouzdra. Tahem svalu je prostřednictvím tohoto vazu bráněno v uskřinutí 

kloubního pouzdra. Ligamentum arcuatum je dalším vazem na zadní straně pouzdra. 

Začíná na hrotu hlavice lýtkové kosti a dvě raménka obloukového vazu pokrývají 

úponovou šlachu svalu m. poplitues. Vaz se zařazuje mezi stabilizující vazy kolenního 

kloubu, ale jeho význam nelze tolik přeceňovat (Dylevský, 2009). 
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Dalšími funkčními strukturami v kolenním kloubu jsou menisky. 

Menisky 

Srovnávají inkongruenci (nestejné zakřivení) styčných ploch kondylů. Tlumí nárazy. 

Menisky, jsou lamely složené na obvodu z hustého vaziva, které přecházejí ve 

vazivovou chrupavku. Menisky se liší tvarem i velikostí. 

Vnitřní meniskus, meniscus medialis, je větší poloměsíčitý a jeho cípy (rohy) se upínají 

na plošku před a za mezihrbolovou vyvýšeninu. Meniskus je ve střední části pevně 

srostlý s částí vnitřního bočního (kolaterálního) vazu, a je tedy fixován ve třech bodech 

(oba cípy a střední partie). Je proto také méně pohyblivý. Nepokrývá celou plochu 

vnitřního kondylu a ponechává v jeho středu prohloubenou oválnou plošku. Vnitřní 

menisku je vzhledem ke své menší pohyblivosti častěji poškozen (až 80% úrazů 

menisků). 

Zevní meniskus, meniskus lateralis, je téměř kruhový. Jeho přední cíp se upíná 

v blízkosti LCA, který do něj někdy vysílá ojedinělá vlákna. Zadní cíp se upíná na mezi 

hrbolovou vyvýšeninu. Zevní meniskus pokrývá téměř celou plochu zevního kondylu 

holenní kosti. Vzhledem ke svému tvaru je ovšem upevněn prakticky v jediném místě – 

přední a zadní cípy se totiž téměř dotýkají. Proto je zevní meniskus i značně pohyblivý 

a také méně zraňovaný (Dylevský, 2009). 

Pro pochopení funkčnosti kolenního kloubu je potřeba se zmínit o jeho kinetice, tedy 

mechanické funkčnosti kolene. 

2.3 Kinetika kolenního kloubu 

Kinetika kolenního kloubu je vzhledem ke komplikované stavbě jeho vazivového 

aparátu značně složitá. Aktivní pohyby v kolenním kloubu jsou flexe – extenze a vnitřní 

a zevní rotace bérce. Ostatní pohyby jsou pouze pasivní a lze je provést např. při 

vyšetřování. Jejich rozsah je ale velmi malý, nicméně mají svůj praktický význam 

(Dylevský, 2009). 
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Dylevský (2009) pohyby v kolenním kloubu rozděluje na: 

Flexe v rozsahu 130-160° 

Extenze základní postavení kloubů 

Vnitřní rotace v rozsahu 5-7° a vnější rotace až 21° 

Flexe a extenze 

Základní postavení kloubu je plná extenze. V tomto postavení jsou napjaty všechny 

postranní vazy, všechny vazy na zadní straně kloubního pouzdra a femur naléhá na tibii 

– koleno je uzamčeno, tzn. je ve stabilní poloze. Z tohoto postavení lze provést ještě 

malý extenzní pohyb, tzv. hyperextenzi v rozsahu asi 5°. U jedinců s větší laxitou 

(povolením) vazů může být i větší, nepřekročí však 15°. V opačném směru je možné 

provést zhruba 160° flexi, ale z toho pouze 140° aktivně. Zbývajících 20° lze dosáhnout 

pouze pasivně, např. Působením hmotnosti těla při dřepu, neboť při dosažení 140° flexe 

na sebe dolehnou flexorystehna a bérce. Tím se navzájem omezují v dalším působení. 

Podmínkou provedení flexe je nutné odemčení kolene, které je vyvoláno mírnou rotací 

(při volné noze se tibie otáčí dovnitř; při fixované noze femur zevně), při které se 

uvolňují postranní vazy a LCA (Bartoníček, 1991). 

Rotace 

Vzhledem ke geometrickému tvaru kloubních ploch, tvaru menisků a úpravě vazů se ke 

dvěma základním pohybům kolenního kloubu – flexi a extenzi, přidávají další pohyby – 

rotace, vnitřní a vnější. 

Rozsah rotace se zvětšuje s rostoucím ohnutí v kolenním kloubu. Největších rotačních 

hodnot je dosaženo při flexi mezi 45 a 90°.  

Kolenní kloub umožňuje přizpůsobovat délku končetiny potřebám lokomoce a měnit 

vzdálenost trupu od terénu, po kterém se člověk pohybuje. Funkce svalů a jejich 

uspořádání kolem kolena je podstatně jednodušší než kolem kyčelního kloubu, i když 

sám kolenní kloub je funkčně složitější než kloub kyčelní, protože zahrnuje i kloubní 

spojení mezi femurem, tibií a fibulou. Pohyb v kolenním kloubu zajišťuje skupina 

flexorů a extenzorů kolena společně s m. popliteus. Protože ale dlouhé svalové řetězce 
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zasahují pomocí iliotibiálního traktu až za kolenní kloub, mají vliv i na pohyb 

v kolenním kloubu (Bartoníček, 1991). 

2.4 Sportovní traumatologie 

2.4.1 Nejčastější příčiny poranění 

Pro stanovení nejčastějších příčin zranění ve fotbale a dalších sportovních odvětvích 

jsem si pomohl výčtem, který ve své publikaci uvádí Máček (2011) a jsou jimi 

následující: 

a) Vina druhé osoby 

Úraz způsobený střetem, ale mnohdy i přítomnosti druhé osoby, má ve sportovních 

statistikách nejvyšší podíl vzniku zranění. Druhou osobou je myšlen soupeř či protihráč, 

spoluhráč, rozhodčí, divák nebo další osoba na akci přímo nezúčastněná. 

b) Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky nejsou často sledované, ale při tom mohou závažně působit. 

Nejedná se pouze o kvalitu terénu a teplotu ovzduší, ale též o vlhkost a z nich plynoucí 

změny výkonnosti a momentální reakční schopnosti sportovce. 

c) Další vnější faktory 

Další vnější faktory mohou výrazně ovlivňovat přímo i nepřímo vlastní výkon a vznik 

úrazu. Jedná se o bezprostřední změny vyvolané zvukovým či světelným vlněním, ale i 

sekundárně v důsledku snížení koncentrace. Hluk působí pozitivně jako stimulátor, ale i 

negativně jako rušitel. Zde hraje roli zejména divácká kulisa, ale i hudební doprovod. 

Neměl by přesáhnout hranici 90 decibelů. 

d) Výstroj a výzbroj 

Výstroj i výzbroj patří mezi závažné faktory, ale zároveň i mezi ty, které je možno 

nejsnadněji ovlivňovat a cíleně měnit či volit. Je nejen ochranným prostředkem proti 

poškození při mechanickém impulsu, hlavně pak pádu, ale také chrání před poraněním 

druhou osobou, nářadím a náčiním. Plní rozlišovací úlohu v kontaktních sportech a 

zároveň i upozorňuje na přítomnost jedince. 
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e) Povrch cvičební plochy 

Tento faktor patří mezi rozhodující nejen v prevenci úrazů, ale i při ovlivňování vlastní 

sportovní výkonnosti. Řadíme sem nejen podložku, ale i doskočiště, odraziště a vnější 

terény včetně lyžařských. Za základní ukazatele vlastního rizika pokládáme tvrdost a 

pružnost či poddajnost, rovnost, klouzavost. Podstatě nejnebezpečnější je neklouzavost 

podložky, zejména pro riziko postižení kloubů a vazů. 

Fotbalová hřiště jsou také velkou potenciální příčinou zranění. Hřiště využívaná pro 

tréninkové jednotky a soutěžní utkání by měla být travnatá a bez nebezpečných struktur 

jak uvnitř, tak do jisté míry i mimo vytyčené hřiště. Ideálně by se soutěžní utkání měla 

hrát na stejném povrchu, jako hráči trénují (Volpi, 2006). 

f) Nedostatečná či nesprávná příprava 

Jde o chyby zejména v rozcvičení a samozřejmě v tréninkovém procesu. Pro vrcholový 

a většinou i pro výkonnostní sport je to dnes už spíše pravidlem, ale pro rekreační 

cvičení a sporty stále spíše výjimkou nežli pravidlem. Zásadně nelze připustit, aby 

jakékoli zatížení nastupovalo z úplného klidu. Jde nejen o připravenost transportního 

aparátu a hybného systému, ale i koncentraci a celkový stav připravenosti jedince. 

g) Vlastní neopatrnost a nekázeň sportovce 

Toto je relativně častou příčinou. Nejčastěji je to pro nedodržování pravidel a 

metodického postupu. Výrazně se podílí porušení životosprávy, a to nejenom požitím 

alkoholu, ale i nevhodným denním a stravovacím režimem. Také přecenění nebo 

nesprávné hodnocení vlastní výkonnosti, se kterým se setkáváme nejčastěji u dětí, ale 

v poslední době také i u starších jedinců. 

h) Únava 

Únava v pravém smyslu slova je průvodním jevem každé činnosti. Musí se s ní 

kalkulovat a registrovat i respektovat její projevy. Obecně platí, že fyziologická únava 

(někdy zvaná nutná) se začne projevovat za určitou dobu poklesem výkonnosti zejména 

v obratnostní a rychlostní sféře. Jakmile zátěž pokračuje, nastoupí únava patologická. 

Tu dělíme na akutní (přetížení, přepětí nebo schvácení) a chronickou (přetrénování). 

Všechny formy patologické únavy vylučují pokračování ve výkonu, protože mohou být 

spouštěcím mechanismem pro celou řadu patologických stavů (Máček, 2011). 
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Dvořák a Junge (2008) tvrdí, že rizikovými faktory jsou nedostatečná kondice, svalová 

slabost, hyperlaxicita a úzký interkondylický prostor. Velmi vysoké kolíky fotbalové 

obuvi způsobují silnou přilnavost mezi obuví a hřištěm, což může též hrát roli 

v mechanizmu způsobujícím poranění LCA. 

2.4.2 Mechanismus vzniku úrazu 

Máček dále uvádí, jaké jsou nejčastější mechanismy vzniku úrazů, které ve sportu 

všeobecně hrozí. 

a) Nechtěný pád způsobený druhou osobou, terénem nebo nezvládnutím vlastního 

pohybu 

b) Úder druhou osobou nebo pohybujícím se nářadím 

c) Náraz do překážky 

d) Srážka 

e) Chtěný pád při dopadu při skocích či ve sportovních hrách 

Všechny tyto faktory jsou důsledkem selhání postižené tkáně, kdy se přesáhne práh 

tolerance tkáně na prováděnou činnost. Přímo i nepřímo je pak ovlivní další činitelé, 

jako je vlastní hmotnost potencující vlastní výkon, a dále samozřejmě věk, pohlaví, 

stupeň všeobecné i specifické připravenosti (adaptace) příslušné tkáně i organismu jako 

celku. Svůj podíl sehrává i anatomická konfigurace a její deviace, funkční připravenost i 

biomechanika činnosti (Máček, 2011). 

2.4.3 Poranění kloubů 

Jak už bylo výše zmíněno, kolenní kloub se řadí mezi klouby složité. Svojí anatomickou 

i staticko-dynamickou funkcí má jednoznačně výjimečné postavení v pohybovém 

aparátu. Jeho uspořádání splňuje jak funkční, tak statické nároky na něj kladené. Jsou to 

artikulační plochy kosti stehenní, kosti holenní, čéšky, menisky, vazy a svalstvo. Tyto 

struktury zajišťují pohyb a stabilitu kloubu a brání patologické mobilitě kloubu (Netval, 

2009). 
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Chaloupka (2009) dělí základní poranění kolenního kloubu se dělí na: 

Kontuze a distorze kloubů 

Kloubní poranění může být pohmoždění (kontuze) při přímém násilí, při nepřímém pak 

podle velikosti působících sil vzniká podvrtnutí (distorze), poranění vazů kloubních 

s neúplným (subluxace) nebo úplným (luxace) vykloubením. Současně s poraněním 

vazů mohou vznikat i nitrokloubní zlomeniny – označují se jako luxační zlomeniny. 

Kontuze vzniká působením přímého násilí. Kloub je oteklý, bolestivý na pohmat i 

pohyb. Nejsou poškozeny hlavní stabilizátory – vazy. 

U distorze kloubu se jedná o poranění vznikající nadměrnou exkurzí v kloubu přes limit 

vymezený vazovými stabilizátory. Dochází k různému stupni postižení vazů a 

kloubního pouzdra. 

a) Distenze ligament – natažení vazů 

b) Parciální rupturu ligament – částečné natržení vazů 

c) Úplnou rupturu – dokonalé přetržení vazů 

Subluxace 

Jedná se o poměrně vzácné zranění, které nastává při neúplném poranění vazů, kdy 

kloubní kontakt je stále částečně zachován. Kloub je ohrožen nekrózou, předčasným 

vznikem artrózy či nestabilitou. 

Luxace 

Existují tři typy luxací: 

a) Akutní luxace 

b) Zastaralé nereponované luxace  

c) Recidivující luxace – opakující se 

Poranění měkkého kolena 

Dle výzkumu z roku 1992, řešeném Adamem na sportovně léčebné klinice nemocnice, 

ve které zároveň pracoval, bylo dosaženo výsledku, že 9 % pacientů, kteří se na klinice 

nechali ošetřit, trpělo na zranění měkkých tkání kolene. Z toho 40 % mělo poranění 

vazivového aparátu kolenního kloubu (Bartlett, 1992). 
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V kolenním kloubu spolu artikulují dvě nejdelší kosti lidského těla, a tedy i páky 

lidského těla. Takže síly, které zde působí, jsou značné. Tvar kloubních ploch se však 

na stabilitě kloubu podílí minimálně. Ta je zajištěna především mohutným vazivovým 

aparátem a silnými kolemjdoucími svaly, které se zde upínají. 

Složitá stavba kloubních vazů a značný rozsah pohybů spolu s extrémními nároky na 

kloub kladenými jsou příčinou toho, že s poraněními vazivového aparátu kolenního 

kloubu se setkáváme prakticky denně. Při tom často jde o poranění velmi závažná 

(Bartoníček, 1991). 

Úrazy měkkých tkání kolenního kloubu jsou typickým sportovním úrazem. 

K nejčastějším patří distorze, zablokování, kolenního kloubu, poranění LCA - ruptury, 

natržení, menisků, poškození kolaterálních ligament a v neposlední době také 

kombinovaná poranění. 

Druhy poranění měkkého kolena: 

1. Poškození vazů 

2. Poškození menisků 

3. Poranění chrupavek 

4. Luxace kolena 

5. Luxace pately 

Poranění předního zkříženého vazu 

Poranění předního LCA (LCA – ligamentum cruciatum anteriror)je závažné poranění 

výrazně zasahující do funkce kolenního kloubu. Symptomy zranění jsou, pocit nejistoty, 

nevýkonnost kloubu, opakované příhody s podklesnutím kloubu (giving way fenomén) 

a recidivující náplně kloubu patří mezi hlavní obtíže. Poranění je často kombinované 

s poraněním mediálního menisku a rupturou mediálního kolaterálního vazu (unhappy 

trias – nešťastná triáda). Úraz je často spojen s lyžováním, tenisem, fotbalem a dalšími 

sportovními hrami. 

Poranění LCA může vzniknout více způsoby, jako jsou prudké změny směru, náhlé 

zastavení pohybu, špatný doskok a přímý kontakt při sportovních hrách. Pokud zraněný 

nevyhledá odbornou pomoc a dále sportuje s poškozeným kolenem, může si poškodit 

chrupavku na kondylech femuru a tibie (Gotlin, 2008). 
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Tato práce pojednává o rekondičním procesu sportovců po operaci předního zkříženého 

vazu, ale je potřeba se zmínit i o ostatních měkkých strukturách, u kterých je hrozba 

poranění. Protože jejich poranění má stejně jako poranění předního zkříženého vazu 

neblahý vliv na celkovou funkčnost kolenního kloubu, nejen z pohledu senzomotoriky, 

stability a symetrie. 

Poranění zadního zkříženého vazu 

Zadní zkřížený vaz (LCP – ligamentum cruciate posterior) nebývá poraněn tak často 

jako LCA. Přetržení LCP se může stát, když je vaz příliš stlačen nebo naopak napnut, 

nebo při špatném došlapu. Poranění LCP naruší celkovou stabilitu kolena, protože 

holenní kost může propadat dozadu. 

Symptomy poranění LCP se můžou lišit případ od případu. Některé případy nejsou tolik 

závažné, protože funkci stabilizace kolenního kloubu mohou přebrat jiné vazy. 

Nestabilita kolene způsobuje celkový pocit nejistoty, opakované příhody s poklesnutím 

kolene při pokusu o změnu směru pohybu stejně jako u přetržení LCA. Zatímco otok a 

bolest po dvou až čtyřech týdnech pominou, nestabilita přetrvává (Gallo a kol., 2011). 

Poranění postranních vazů 

K poranění postranních vazů dochází násilnou abdukcí nebo addukcí a rotací bérce nebo 

působením přímého násilí na kloub ze zevní nebo vnitřní strany. Z 90 % dochází 

k poškození vnitřního postranního vazu. Při násilné abdukci bérce se nejdříve trhá 

vnitřní postranní vaz, kloubní pouzdro a menisky. Při dalším působení násilí dochází 

k poškození jednoho ze zkřížených vazů, většinou předního zkříženého vazu nebo obou 

zkřížených vazů.  Poranění vnějšího postranního vazu je méně časté. Vzniká násilnou 

addukcí a rotací bérce nebo přímého násilí na kloub z vnitřní strany. Při velkém 

působení násilí může dojít až ke kombinaci zranění nazývané jako nešťastná pentáda, 

tedy přerušení vnějšího postranního vazu, obou menisků i obou zkřížených vazů (Gallo 

a kol., 2011). 

Poranění a poškození menisků 

Obecně platí, že častěji dochází k poškození vnitřního menisku než menisku vnějšího. 

Dle některých zdrojů 5 až 8krát. Muži jsou postiženi častěji než ženy. K akutnímu 

poranění menisku dochází nejčastěji mezi 20. a 30. rokem věku. V pozdějším věkovém 

období přibývají poškození degenerativní. 
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Poranění menisků vzniká nejčastěji násilnou rotací bérce při zatížené dolní končetině, 

jako součást komplexních poranění vazivového aparátu nebo v důsledku chronické 

nestability. U starších lidí, po 40. roce života, může dojít k poškození degenerativně 

změněného menisku i při běžných aktivitách, např. při dřepu. U mladších lidí se 

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

zahojit. 

Podle etiologie dělíme ruptury menisku na traumatické a degenerativní. Traumatické 

ruptury jsou nejčastěji podélné (kompletní nebo inkompletní) a příčné. U dlouhé 

podélné ruptury může dojít k luxaci centrální části menisku (meniskus se dle cévního 

zásobení dělí na tři části: periferní, střední a centrální, kde je cévní zásobení nejlepší) do 

interkondylického prostoru, pak hovoříme o ruptuře typu „ucho od košíku“. Tento typ 

ruptury je častou příčinou blokády kolena. Degenerativní ruptury jsou lalokové a 

horizontální. 

Obrázek 3: Různé traumatické ruptury menisku (http://kneeandshoulderclinic.com.au) 

 

Poranění menisku působí bolest při chůzi po nerovném terénu a při prudších rotacích na 

zatížené končetině. Častý je pocit přeskakování v kloubu a pocit nejistoty. V klidu 

obtíže většinou zmizí. Některé typy lézí mohou způsobit vznik blokády (ustrnutí kolene 

ve flexi – nemožnost narovnání kolena). Při dráždění kolena poškozeným meniskem se 

může vytvořit výpotek. Poškozený meniskus může poškodit kloubní chrupavku. 

Poranění vnitřního menisku působí obvykle větší problémy než poranění zevního 

menisku (Dungl, 2005). 
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Poškození kloubní chrupavky 

Poškození chrupavky kolenního kloubu je jedním z nejzávažnějších problémů, neboť se 

jedná o ireverzibilní defekty s katastrofickými následky zejména u mladých lidí. Léze 

chrupavky lze rozdělit na poškození traumatické a poškození degenerativní. 

Traumatická neboli úrazová poškození chrupavky vznikají přímým nebo nepřímým 

mechanizmem. Nepřímý mechanizmus je častější. Příčinou jsou kompresně rotační síly 

vedoucí k poranění kondylů femuru nebo střižné síly při luxaci pately vedoucí 

k odtržení osteochondrálního fragmentu z mediálního kraje pately a laterálního kondylu 

femuru. Netraumatické neboli neúrazové poškození chrupavek vznikají degenerací, 

stárnutím a opotřebováním kloubního materiálu. Chrupavka může být poškozena i na 

podkladě metabolických a revmatických chorob (dna, revmatoidní artritida) anebo 

mechanicky, například volným tělískem nebo roztrženým meniskem (Gallo a kol., 

2011). 

Luxace pately 

Luxace pately je vyvolána traumatem nebo k luxaci dochází při vrozené dispozici. U 

těchto postižených, častěji žen a dívek, může docházet i k opakovaným habituálním 

luxacím. Patela se luxuje většinou laterálně, přičemž se roztrhne její mediální závěsný 

aparát. Mediální dislokace pately jsou vzácné a jsou způsobeny přímým násilím ze 

zevní strany. Příčinu laterální luxace je nutno skoro vždy hledat v kongenitální 

dispozici: valgozita kolenního kloubu, hyper extenční typy kolena, vysoký stav čéšky 

(patella alta), vrozená dysplazie pately nebo mělké prohloubení laterálního kondylu 

femuru. Opakované luxace jsou také u syndromu kloubní hyper laxity (Gallo a kol., 

2011). 

2.4.4 Traumatologie ve fotbale 

V roce 2001 byla zpracována kohortní studie Waldénem a Ekstrandem zabývající se 

úrazovostí ve švédském fotbale. Celkem bylo sledováno 14 fotbalových týmů (310 

hráčů) ve švédských nejvyšších ligách. Během sezóny bylo celkem zaevidováno 715 

zranění, která Ekstrand dělil dle doby rekonvalescence, tedy doby od způsobení zranění 

do návratu do ligového utkání, na lehká, středně těžká a těžká a dle místa typu zranění 

(Tab. 3). 
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Tab. 3: Statistika úrazů dle jejich charakteru (podle Ekstranda, 2003) 

Proměnná 
Celkový 
počet [%] 

Lehká 
[%] 

Středně 
těžká [%] 

Těžká 
[%] 

Zranění vazů 29 16 7 5 

Svalové zranění 
(natažení, přetržení) 

23 17 5 2 

Zhmoždění svalu 20 15 5 0 

Zranění šlach 18 9 7 2 

Zlomeniny 4 1 1 2 

Vykloubení 2 0 2 0 

Ostatní 4 4 0 0 
Poznámka: Lehká zranění – maximální délka rekonvalescence do 1 týdne, Středně těžká zranění – délka 

rekonvalescence od 1 týdne do 1 měsíce, Těžká zranění – délka rekonvalescence delší jak 1 měsíc. 

Ekstrand (2001) dále uvádí statistiku zranění dle jeho místa výskytu (Tabulka 4). 

Tabulka 4: Statistika úrazů dle místa poranění (podle Ekstranda, 2003) 

Proměnná 

Celkový 
počet [%] 

Lehká 
[%] 

Středně 
těžká [%] 

Těžká 
[%] 

Chodidlo 12 10 2 0 

Kotník 17 11 5 2 

Lýtko/Holeň 12 6 4 2 

Koleno 20 11 5 4 

Stehno 14 6 5 2 

Tříslo 13 9 3 1 

Záda 5 4 1 0 

Ostatní 7 5 2 0 

 

Dle výše uvedených statistik vyplývá, že nejčastějším poraněním bylo poranění vazů 

(29%), natažení či přetržení svalu (23%) a zhmoždění svalu (20%). Nejčastějších 

místem poranění byl kolenní kloub (20%), kotník (17%) a stehno (14%). 

Při poranění kolenního kloubu dochází nejen k poškození biologických tkání, ale i 

dochází i k narušení jeho funkčnosti. Kolenní kloub se podílí na základní lokomoci 

chůze či pouhém stoji, kdy je potřeba jeho plná stabilita, senzomotorická funkce, ale i 

správná symetrie stoje. Jelikož se tato práce tímto dále zabývá, je potřeba to vysvětlit. 
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2.5 Stabilita těla 

Ve stavu rovnováhy jsou všechny síly působící na těleso vyrovnány, těleso je v klidu. 

V poli zemské tíže působí na těleso vždy gravitace, která musí být vyrovnána reakcí, 

danou tlakem působícím na opornou bázi. 

Pojem rovnováhy je možno aplikovat nejen na těleso jako celek, ale i na jeho segmenty. 

V živém organismu se pojem rovnováhy týká i stavu, kdy je udržovaná určitá poloha 

segmentů svalovou činností, potom se jedná o dynamickou rovnováhu. 

Termínem stabilita označujeme míru úsilí potřebného k porušení rovnováhy ležícího 

(podepřeného) tělesa v gravitačním poli. Stabilitu lze hodnotit kvantitativně. Pojem 

stability lze ale použít i pro pohyb. Stabilní pohyb je takový, který má lineární nebo 

rotační charakter a při působení síly nemění ani rychlost pohybu náhodně, ale podle 

určitého stanoveného a predikovaného průběhu programu. 

Závislost stability na výšce těžiště, hmotnosti tělesa a velikosti oporné báze má význam 

při hodnocení stability stoje a chůze, kde musíme přihlédnout jak k hmotnosti, tak 

k výšce těla, ale i k vlastnostem a sklonu styčné plochy mezi tělem a terénem. 

Schopnost udržovat rovnováhu v podmínkách nestability patří k základním pohybovým 

dovednostem. Tato dovednost se vytváří většinou podvědomě, ale lze ji zdokonalit i 

vědomým učením. 

Poloha těla rozhoduje o stabilitě těla. To je ve fyziologii pohybu i v léčebné praxi velmi 

významný prvek. Jakákoliv nestabilní plocha vyžaduje totiž silovou korekci, tj. aktivní 

svalové úsilí, a tím také příslušnou spotřebu energie. Při poruchách svalové funkce 

(např. svalových parézách) musíme cvičením obnovit stabilní stoj pacienta, aktivovat 

příslušné, třeba náhradní stabilizační svalové skupiny apod. Také nácvik chůze 

s opěrnými pomůckami a rehabilitace pohybu končetinových segmentů je vlastně práce 

s těžištěm a gravitačními silami, které při cvičení buď potencujeme, nebo působíme 

proti nim. Padá-li těžnice těla do středu podpěrné plochy, je tělo ve stabilní a 

rovnovážné poloze. Podpěrná plocha je nejen plocha obou chodidel, ale i celá plocha 

mezi nimi (Dylevský, 2009). 
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Dále dle Dylevského (2009) se stabilita lidského těla se zvyšuje nebo může býti 

zvýšena: 

1. Zvětšením hmotnosti těla – Stabilita je přímo úměrná na hmotnosti člověka. 

Obecně platí, že čím větší hmotnost, tím větší stabilita 

2. Snížením těžiště 

3. Zvětšením podpěrné plochy 

4. Fixací jednotlivých segmentů těla 

Podpěrná plocha je nejen plocha obou chodidel, ale i celá plocha mezi nimi. Ve studii 

Rugga a Whitinga (2012) je graficky znázorněna funkční plocha (Obrázek 4), určující 

stabilitu při různých polohách: 

Obrázek 4: Příklady podpěrných ploch (a) stoj na jedné noze, b) stoj na obou nohách, c) stoj na obou 

nohách s třetím opěrným bodem (hůl) 

 

Střední neboli neutrální poloha segmentů kloubu není pevně fixovanou polohou, ale je 

dynamicky udržována aktivitou svalů. Z této polohy vychází jak klidové držení těla, tak 

i pohyb. Integrací neutrálních „centrovaných“ poloh jednotlivých segmentů osového 

orgánu vzniká vyvážená křivka osového orgánu (hlavy, páteře a pánve) tvarovaná do 

vertikální linie vzpřímeného držení těla, která se udržuje automaticky. Napřímené 

držení polohy není automatické, ale vzniká a je udržováno volní kontrolou (Véle, 2006). 

Senzorické složky posturálně lokomoční motoriky 

Posturální stabilita je schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny 

zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému anebo neřízenému pádu 

(Vařeka, Vařeková, 2009). 

Každý pohyb i udržování polohy těla v labilní vertikální poloze provází aktivita 

smyslových receptorů i svalů. Při výpadku některé senzorické složky je pohyb nadále 

možný zvýšenou aktivací jiné smyslové složky. 
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Krátké svaly uložené v hluboké vrstvě podél osy páteře stabilizují jednotlivé pohybové 

segmenty (segmentová stabilizace polohy). Delší svaly uložené blíže k povrchu 

integrují větší počet segmentů (sektorová stabilizace polohy). Dlouhé a silné svaly 

povrchově vyvíjejí silný moment a stabilizují celý osový orgán (celková stabilizace 

polohy). Svaly dolních končetin přispívají ke stabilizaci těla ve vzpřímeném stoji. 

Činnost posturálního systému je sice rámcově hrubě naprogramována, ale i přesto se 

průběžně přizpůsobuje současnému stavu zevního i vnitřního prostředí. 

Volba vhodného pohybového programu pro řešení dané situace je spojena 

s porovnáváním současného stavu s předchozí zkušeností. Z této činnosti se postupně 

vyvíjejí specifické posturální programy, které sice vycházejí z druhově specifických 

rámcových pohybových schémat pro verikalizaci a lokomoci, ale jsou postupně 

individuálně doplňovány a modifikovány učením. Posturální programy ovlivňují 

konfiguraci osového orgánu – držení těla, které nemusí být vlivem působení prostředí 

vždy výhodné, zejména jestliže se program vytvářel delším udržováním neměnné 

polohy. 

Končetinové a pletencové svaly používané při stabilizaci mají specifické funkce 

odvozené od vzdálenosti svých úponů od osy příslušného kloubu. Podle tohoto hlediska 

je Véle (2006) rozdělil na dva druhy svalů: 

a) Záběrové svaly působí na pohybující se segment více kolmým směrem, ve větší 

vzdálenosti od osy otáčení a mají proto větší moment záběru 

b) Stabilizující svaly obklopují kloub těsněji, působí paralelně s osou pohybujícího 

se segmentu z malé vzdálenosti a jejich činností se kloub stabilizuje tím, že vtlačuje 

hlavici do jamky 

Při nedostatečné funkčnosti kolenního kloubu, například při narušení kloubní stability 

po zranění LCA nebo operačním zákroku, lze aplikovat speciální kolenní ortézy pro 

kloubní podporu. 
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Ortézy neboli ortopedické přístroje jsou pomůcky upevněné na těle nemocného, které 

ovlivňují stav a činnost pohybového ústrojí. Znamená to, že nenahrazují anatomicky 

ztrátu končetiny, ale částečně kompenzují ztracenou funkci. Dle používání Sosna (2001) 

dělí ortézy na tři základní typy: 

1) Kompenzační – kompenzují vadu zpravidla trvale 

2) Léčebné – jsou jen dočasné, využívané po dobu léčby 

3) Preventivní – předchází dalšímu poškození funkce přetížením nebo úrazem 

Dále Sosna (2001) ortézy dělí dle funkce: 

1) Pasivní, které působí staticky a nemají žádné prvky umožňující pohyb a provádí 

buď znehybnění, nebo podporu. Při znehybnění, tzv. fixaci se uplatňují u stavů, kdy je 

svalový aparát už natolik poškozen, že neudrží kloub v žádné poloze, nebo u úrazů nebo 

onemocnění, které vyžadují klidovou léčbu. Podporové ortézy jsou využívané, pokud 

dojde ke ztrátě nosnosti končetiny, např. u onemocnění kloubů jako je artróza. 

2) Aktivní, které způsobují změnu postavení. Korekční ortézy korigují varozitu 

kloubu, valgozitu palce, nebo usměrňují pohyb v kloubu, např. u kolenního kloubu 

s instabilitou omezující patologický pohyb do abdukce nebo addukce, nebo zamezují 

skluznému posunu femuru do platu tibie. Dynamické ortézy působí na postiženou část 

těla dynamicky, nahrazují funkci šlach použitím gumových tahů a pružných per, 

pružností materiálů, nebo dokonce využívají hydraulického nebo elektrického pohonu 

(Sosna, 2001). 

2.6 Senzomotorika 

Pojem senzomotorika představuje úzké spojení motoriky, tedy pohybu a vnímání okolí 

pomocí smyslů, když centrální nervová soustava je nejvyšším koordinačním činitelem, 

který řídí jakýkoliv pohyb v lidském těle. Koordinační funkce lze dále dělit na 

senzorické (neurorecepční), motorické (nervosvalové), fyziologické a psychické 

mechanismy, které se podílejí na samotném pohybu. 

Senzomotorika je v podstatě vlastní uvědomění si, poznání pohybu. Dále se podílí na, 

dalších operacích, jakými jsou: vzájemné spojování pohybů, orientace, diferenciace, 

přizpůsobení pohybového jednání, reakce, rovnováha a rytmizace. Soubor těchto 

schopností je nazýván jako koordinační schopnosti (Dylevský, 2009). 
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Narušení funkce kolene po poranění LCA 

Poranění kolene způsobí nejen porušení mechanické funkce, ale i propriocepce LCA 

(Thur, Mayr, 1999). Níže jsou popsány vybrané faktory spojené s poškozením měkkých 

struktur kolenního kloubu dle Smékala: 

Narušení funkce stabilizačních svalů: 

a) Poruchy koordinace a časování 

b) Narušení aktivačních vzorců 

c) Zpomalení reakčních časů 

d) Pomalejší dosažení optimálního momentu síly 

e) Narušení anticipačních mechanismů 

Poruchy aferentace a jejich zpracování 

a) Narušení propriocepce 

b) Poruchy vnímání tělového a pohybového schématu 

c) Zhoršení signalizace přetížení kloubu 

Stimulace senzomotorických schopností 

Autoři mnoha publikací se shodují v názoru, že pravidelné cvičení s balančními 

pomůckami vede k rozvoji senzomotorických schopností a celkově přispívá k lepší 

rehabilitaci po úrazech pohybového aparátu (Mayer, 2008, Emery 2007). 

Tuto teorii podporují i výsledky výzkumu Vlašiče a Zemkové (2011), zveřejněné 

v časopisu Česká kinantropologie, zabývající se vlivem senzomotorického tréninku na 

parametry síly a stability u sportovců po plastice předního zkříženého vazu. Výzkumný 

soubor tvořilo 74 fotbalistů (n=74), kteří byli po dobu 12-16 týdnů vystavení 

speciálnímu tréninku, zaměřenému na cvičení na balančních plošinách a posilování 

středu těla („core training“) třikrát až pětkrát týdně po dobu 30 minut. Probandi 

podstoupili celkově tři měření. Před zahájením, v polovině a po skončení tréninkového 

plánu. V grafu 1 je vidět, jak se rychlost posunu těžiště v rovnovážném stoji na jedné 

končetině zpomalovala. Další test ukázal zlepšení rovnováhy v sagitální (Graf 2), resp. 

frontální rovině (Graf 7). Probandi balancovali na balanční ploše, přičemž se snažili 

udržet COP (centre of pressure – střed tlakového působení) na křivce pohybující se na 

monitoru. Dle výsledků testování znázorněných v grafech (Graf 1, 2 a 3) je patrné, že 
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podstoupením programu došlo u probandů k progresu senzomotorických schopností 

(Vlašič, Zemková, 2009). 

Graf 1: Rychlost posunu těžiště v rovnovážném stoji (podle Vlašiče, 2009)

 

Graf 2: Vzdálenost COP od křivky při testu v sagitální rovině (podle Vlašiče, 2009) 

 

Graf 3: Vzdálenost COP od křivky při testu ve frontální rovině (podle Vlašiče, 2009) 
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COP, COM, COG 

COP (Centre of Pressure) je působiště vektoru reakční síly podložky. Jeho polohu lze 

stanovit z hodnot reakční síly naměřených v rozích silové plošiny nebo vypočítat jako 

vážený průměr všech tlaků snímaných senzory přímo z opěrné plochy. COM (Centra of 

Mass) je těžiště těla. COG (Centre of Gravity) je průmět společného těžiště do roviny 

opěrné báze (Vařeka, 2002). 

Metody stimulace senzomotorických schopností 

Stimulace senzomotorických schopností a jejich rozvoj má ve sportu dvojí význam. 

Lépe vybavený jedinec dokáže provést složitější pohybovou činnost, jejíž rozvoj 

podmiňuje kvalitu technické přípravy a dobré koordinační schopnosti umožňují 

rychlejší a kvalitnější osvojování sportovních dovedností. 

Pro stimulaci senzomotorických schopností jsou využívány různé balanční plochy a 

další pomůcky (Jebavý, 2009): 

a) Kulovité a válcové úseče 

b) Nafukovací míče 

c) Minitrampolíny 

d) Pěnové a balanční plošiny 

e) Balance step 

f) Propriomed 

g) Čočky plněné vzduchem nebo vodou 

h) Pružná balanční úseč - BOSU® 

Vybrané metody kineziologie kolenního kloubu pro rozvoj senzorických 

schopností 

Kineziologie je interdisciplinární věda o biologických komponentách, aspektech a 

atributech pohybu v procesu vývoje a o vlivu pohybu na biologické struktury 

(Dylevský, 2007). 

Kineziologie studuje funkční a anatomické zákonitosti pohybového systému při 

vykonávání pohybu. Zaměřuje se hlavně na to, které svaly daný pohyb provádějí. 

Sportovní kineziologie si všímá toho, které konkrétní svaly jsou zapojovány při 

pohybech jednotlivých sportů. Tato znalost nám pomůže se na používané svaly blíže 
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zaměřit a konkrétněji stanovit posilovací trénink pro určitou skupinu sportovců. Díky 

analýze také můžeme zjistit, jaké svaly jsou nejvíce zatíženy, a tudíž na které bychom 

se měli primárně zaměřit při nezbytné kompenzaci. Tyto poznatky vychází ze znalostní 

anatomie, fyziologie a biomechaniky (Barnacíková, 2010) 

Senzomotorický,  proprioceptivní trénink 

Je důležitou součástí každého tréninku dynamické stabilizace. Je třeba zdůraznit, že 

správně prováděný senzorimotorický resp. proprioceptivní trénink představuje také 

zcela fyziologickou analgetizaci minimálně tlumící nežádoucí nociceptivní informaci. 

(Mayer, Smékal, 2004). 

Plyometrická cvičení 

Vzhledem k poranění narušení stavu a funkčnosti kolenního kloubu po poranění LCA je 

nutné dbát opatrnosti a zařadit plyometrická cvičení až s notným odstupem po operaci a 

vhodné rekondiční přípravě. Doporučuje se až 18 měsíců po operaci, kdy je kolenní 

kloub opět ve funkční připravenosti. 

Anglicky ply – změna, úsilí, opakovaný pohyb, kyvadlově se dopravovat. Po 

excentrické dekontrakci („brždění“) následuje rychlá koncentrická aktivace. Jedná se 

tedy o alternaci deacelerace/akcelerace, protažení/akce. Příkladem je seskok a následný 

výskok z bedýnky, do určité míry i cik-cak běh apod. U plyometrického tréninku se 

klade důraz na kvalitu a rychlost, ne na kvantitu. (Mayer, Smékal, 2004). 

Inerciální (Inerční) cvičení 

    Kombinace jak excentrické, tak koncentrické kontrakce za vyloučení zevního odporu 

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

nervosvalové koordinace. Tak jako se u progrese zevní zátěž a odpor zvyšuje, zde se 

naopak může snižovat.  Dokonalých inerčních podmínek by snad šlo dosáhnout 

v beztížném stavu, zde na Zemi se prozaicky využívá závěsů, vodičů, trolejí apod. 

Nacvičuje se koordinace, dávkování a přesnost pohybu, jeho změny apod. Tak jako se u 

ostatních druhů tréninku zátěž a odpor  progresivně zvyšuje, zde naopak snižuje a 

poskytuje se tak stále větší prostor pro vlastní kontrolu pohybu neuromuskulárním 

systémem cvičence. (Mayer, Smékal, 2004). 
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Izokinetické cvičení 

Vychází z faktu, že vývoj síly svalů se v průběhu konkrétního úkolu dramaticky mění. 

Maximální síly je dosaženo jen ve velmi úzkém rozmezí konkrétního pohybu. Zevní 

přístrojová kontrola úhlové rychlosti má za cíl rozložit optimum vývoje síly svalové do 

většího rozsahu. Tento trénink slouží ke zvyšování síly, ne koordinace. (Mayer, Smékal, 

2004). 

Lokomoční trénink 

Velmi důležitý je progresivní a soustavný lokomoční trénink s přiměřeným využitím 

všech jeho modalit (odlehčení, podlaha, molitan, motorový chodník, terén, běh….).  Po 

úspěšné terapii či tréninku klademe důraz na udržení lokomoční aktivity. Pozor na 

excesivní využívání osobního automobilu např. při dopravě do zaměstnání, zvláště 

sedavého, na nákupy ale i „na trénink“.  Jízda ve stoje v prostředcích hromadné dopravy 

naproti tomu bývá dobrým tréninkem (Mayer, Smékal, 2004). 

2.7 Symetrie 

Naprosto symetrická zátěž obou dolních končetin je spíše výjimkou než pravidlem. 

Normální vzpřímený stoj „v pozoru“, tj. bez instrukce, je vždy asymetrický. Na jedné 

končetině je větší zátěž než na druhé končetině. Jejich zátěže se sice střídají, nicméně 

jedna dolní končetina časově převažuje. Rozdělení zátěže lze snadno určit stojem na 

dvou pérových vahách, kde lze diferenci přímo odečíst. Při vyrovnaném stoji nemá 

stranový rozdíl zátěže převyšovat 10-15% celkové hmotnosti. Zátěž planty není rovněž 

symetrická v bodech, o které se opírá nožní klenba (hlavice metatarzu malíku, palce a 

pata); 50% zátěže je na patě a zbytek na přednoží s maximem na palci (Véle, 2006). 

Pro zjištění funkčnosti kolenního kloubu existují jisté fyzioterapeutické a medicínské 

postupy, které zajišťují správnou diagnostiku. 
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2.8 Diagnostika funkčního stavu kolenního kloubu 

Diagnostika funkčnosti kolenního kloubu se dá provést pomocí fyzioterapeutických, tak 

pomocí medicínských postupů. 

Testy stability 

Vyšetření stability kolenního kloubu vyžaduje zkušenost a šetrnost (Dungl a spol., 

2005).  Je několik způsobů jak vyšetřit případnou kloubní stabilitu, popřípadě 

instabilitu. Jsou to:  

a) Páčení bérce do valgosity 

b) Páčení bérce do varosity 

c) Přední zásuvkový test 

d) Zadní zásuvkový test 

Kromě těchto 4 vyšetření existují ještě další vyšetření pro rotační nestabilitu.  

Zde jde o patologický pohyb, spjatý s přetržením některého kolenního stabilizátoru. Při 

anteromediální rotační instabilitě rotuje tibie tak, že se mediální kondyl posune dopředu. 

Obdobně při anterolaterální rotační instabilitě se posunuje laterální kondyl dopředu. 

Posteromediální rotační nestabilita je charakterizována posunem mediálního kondylu 

dozadu a posterolaterální posunem laterálního kondylu dozadu. Zmíněné vyšetřovací 

manévry jsou pozitivní jen u starších zranění, nejlépe po vytvoření chronické 

nestability. V akutní fázi je nutné vyšetření v anestezii, aby byly manévry prokazatelné. 

Prokazatelných vyšetření při ruptuře předního zkříženého vazu je několik. Patří sem již 

zmíněná přední zásuvka, kdy při tahu ventrálním směrem bérce při současné 90° flexi v 

kolenním kloubu se tibie pohybuje stejným směrem. Dalším testem pro zjištění 

poranění předního zkříženého vazu je Lachmanův test, který je nejvhodnější a 

nejspolehlivější (Dungl a spol., 2005). Je podobný zásuvkovému příznaku, liší se pouze 

v tom, že kolenní kloub je v 15 – 20° flexi, nikoliv v 90° flexi. Při tomto postavení 

kolenního kloubu se vyloučí tah hamstringů a tím. 

Pro vyjádření a dokumentaci velikosti poškození aparátu se používají křížky, podle 

míry poškození. Na obrázku 5 je graficky znázorněna nestabilita dle velikosti štěrbiny 

mezi artikulujícími kostmi v kolenním kloubu. Jeden křížek pro mírnou nestabilitu (do 5 
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mm), dva křížky pro střední nestabilitu (5-10 mm) a tři křížky velkou nestabilitu (nad 

10 mm). 

Obrázek 5: Ohodnocení nestability dle velikosti štěrbiny v kolenním kloubu dle Dungla (2005) 

 

Punkce kolenního kloubu 

Velká část postižení kolena je provázena přítomnosti kloubního výpotku. Odebrání 

tohoto výpotku takzvanou punkcí způsobí pacientovi nejen úlevu, ale může sloužit i 

jako prostředek pro diagnózu postižení. Vizuálně se posuzuje míra a charakter jeho 

zabarvení. Punkce je prováděna za přísných aseptických pravidel, aby nedošlo k infikaci 

tkání v koleni (Chaloupka, 2009). 

a) Krev – akutní poranění 

b) Jantarově zbarvený výpotek – spíše chronické potíže 

c) Zakalený výpotek nebo hnis – infekční zánět kolenního kloubu – gonitis 

Mezi další diagnostická vyšetření kolenního kloubu patří: 

Palpace 

Podhmatem se vyšetřuje především oblast kloubní štěrbiny, kdy vyšetřující pozoruje 

míru bolestivosti kolene. Typická je bolestivost při distorzích kolene, oblast ligamentum 

patellae, oblast pately, zejména okrajů kloubních ploch. Vyšetřuje se i průběh 

svalových šlach a jejich úponů (Sosna, 2001). 

Palpační bolestivost mediálního průběhu kloubní štěrbiny může signalizovat poškození 

mediálního menisku. Naopak citlivost na laterální kloubní štěrbině svědčí o poškození 

kloubní chrupavky, kolaterálního vazu nebo fibuly. 
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Magnetická rezonance 

Magnetická rezonance (v textu MR) je zobrazovací metoda využívající magnetického 

chování vodíkových jader ke zhotovování obrazů, které mají nejvyšší rozlišovací 

schopnost kontrastu měkkých tkání ze všech v současnosti používaných zobrazovacích 

technik. Prvními indikacemi k provedení MR byla zobrazení mozku a míchy, v krátké 

době však následovalo i posuzování měkkých tkání včetně kloubů. V dnešní době je 

MR používána pro zobrazování prakticky všech částí lidského těla a má své pevné 

místo i v posuzování postižení muskuloskeletárního systému. Je to dáno především 

vysokou rozlišovací schopností kontrastního odlišení měkkých tkání a v neposlední řadě 

i naprostou neinvazivitou tohoto vyšetření, poněvadž dosud nebyl prokázán negativní 

vliv magnetického pole na či radiofrekvenčních pulsů na lidský organismus. Na druhé 

straně má tato metoda i nevýhody, jako je omezený vyšetřovací prostor a delší doba 

vyšetření. Zcela zásadní kontraindikací MR vyšetření je přítomnost magnetických 

kovových implantátů v těle vyšetřovaného (Trnavský, 2006). 

Díky diagnostice pomocí MR lze v kolenním kloubu dokázat poškození vazivového 

aparátu, menisků, chrupavek, zánětlivá postižení kloubu či přítomnost výpotku 

v kolenním kloubu. 

Artroskopie 

Artroskopie je endoskopická metoda umožňující z minimálního přístupu vizuální 

diagnostiku i operační řešení nitrokloubních poranění a dalších patologických stavů 

zejména u velkých končetinových kloubů. Artroskopie dramaticky změnila přístup 

ortopedů a traumatologů k diagnostice a léčení nejrůznějších kloubních traumat a 

onemocnění. Vysoká klinická přesnost metody v kombinaci s krátkodobou nemocností 

způsobila výjimečnou výhodnost artroskopie při diagnostice s určením prognózy a 

následné terapie. 

Z malé cca 5 mm incize (proniknutí) je pomocí trokaru zaveden do kloubu rigidní 

endoskop napojený na videokameru a zdroj světla. Z dalšího přístupu se pak zavádějí 

miniaturizované operační nástroje na prodloužených rukojetích (Trnavský, 2006). 

  



40 

 

Dle Trnavského (2006) jsou artroskopické operace kolenního kloubu tyto: 

a) Operace menisků. Artroskopická diagnostika vnesla zcela nový pohled na 

problematiku meniskových lézí. Využívá se menisektomie, tedy celkové 

odstranění menisků 

b) Operace zkřížených vazů. Využívá se při rekonstrukci předního zkříženého vazu 

štěpem z patelárního vazu nebo náhrada poraněného vazu šlachou z musculus 

semitendinosus 

c) Operace nitrokloubní zlomeniny 

Anamnéza vyšetření 

Pro každé vyšetření je důležitá znalost historie průběhu zranění. Ať se jedná o první 

zranění nebo recidivní. Znalost průběhu vzniku a dalšího vývoje zranění může být 

esenciální pro jeho správnou diagnostiku a následná léčení. 

2.9 Mechanismus poranění 

Sosna ve své publikaci Základy ortopedie (2001) rozeznává, zda se jednalo o poranění 

způsobené přímým či nepřímým násilím na kolenní kloub. Kdy se zjišťuje se jeho 

intenzita a směr působení a to: 

Schopnost zátěže postižené končetiny po úrazu 

U každého rozsáhlejšího poranění vazivového aparátu kolena, ale i jiného závažnějšího 

poranění často nastává nemožnost další fyzické zátěže. Naopak, pokud chůze po úrazu 

činila jen lehčí problémy, jedná se z pravidla o lehčí zranění. 

Rychlost vzniku otoku 

Pozoruje se, jestli a jak rychle vznikla náplň v koleni. Náplň se může rozvinout v rámci 

desítek minut, hodin, ale i třeba až další den po úrazu. Okamžitý vznik náplně kolena 

svědčí o přítomnosti krve, například při závažnějším poranění předního zkříženého vazu 

nebo intraartikulární zlomenině. Pozvolná progrese naopak svědčí spíše o poranění 

málo vaskularizovaných (prokrvených) struktur, např. poškození menisků. 

Vzhled kolenního kloubu po úrazu 

Vyšetřujícího zajímá vzhled kolena bezprostředně po úrazovém ději. Typickou 

dekonfiguraci lze pozorovat při luxaci pately, ruptuře patelárního vazu. 
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Tato práce se také zabývá programy, které mají zajistit plnou obnovu funkčnosti a 

připravenosti kolenního kloubu. Tyto programy se nazývají rehabilitační a rekondiční. 

2.10 Rehabilitace a rekondice po operaci LCA 

2.10.1 Rehabilitace po operaci LCA 

Rehabilitační programy po zranění LCA jsou zaměřeny na plnou obnovu funkčnosti 

kolenního kloubu jako před zraněním. To pro fotbalisty znamená dostat se na stejný 

výkonnostní úroveň, které dosahovali v době před zraněním. Dle Danelona (2011) bylo 

vypracováno několik studií, které dokázaly, že ne vždy se tak fotbalistům po 

rehabilitačním a rekondičních programech daří. Dostat se na stejnou herní úroveň je 

možné pokud operace, rehabilitace a rekondiční programy jsou jednak funkční a také 

pokud jsou spolu propojeny. Danelon (2011) píše, že k dokonalé rehabilitaci, která vede 

k návratu v perfektní připravenost, je nutný individuální přístup a vhodně vybrané 

funkční postupy. 

Většina rehabilitačních programů dle Brotzmana (1996) klade důraz na včasnou obnovu 

rozsahu pohybu, zmírnění otoku, vyvarování se nadměrné zátěži transplantovaného 

vazu, včasné posilováni flexorů kolenního kloubu k zajištění dynamické kloubní 

stability a ke zmírnění rizika nadměrného napnutí transplantátu, proprioreceptivní 

stimulaci a nervosvalovou reedukaci, zvýšení svalové síly a zlepšení celkové kondice, 

začlenění cvičení v uzavřených kinetických řetězcích do programu, trénink specifických 

sportovních činností, aerobní kardiovaskulární trénink (Hráský, 2011). 

Délka rehabilitačního programu po úrazech je rozdílná, závislá na druhu poranění a 

náplni léčebného plánu a přístupu pacienta k léčbě (Školníková, 2000). Hlavní cíle 

rehabilitace po plastice LCA dle Brotzmana (1996) jsou: 

a) Obnova předoperační fyzické kondice 

b) Obnova rozsahu pohybu 

c) Obnova svalové síly 

d) Obnova statické a dynamické stability kolenního kloubu 

e) U vrcholových sportovců navíc obnova pohyblivosti, obratnosti a rychlosti ve 

specifických sportovních činnostech 
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2.10.2 Rekondiční programy 

Tyto programy slouží nejen k opětovnému návratu do herní připravenosti, ale i jako 

preventivní programy před možným zranění. K prevenci nebo alespoň ke snížení 

zranění se v dnešní době využívá proprioreceptivního tréninku. Pro tento druh tréninku 

se dá využít metody senzomotorické stimulace (v textu SMS), která se zakládá na 

neurofyziologii svalové činnosti, je běžně používanou léčebnou metodou ve fyzioterapii 

a stále častěji se stává důležitou součástí kondičního tréninku u nejrůznějších druhů 

sportů. Metoda SMS nevidí funkci jednotlivých svalů izolovaně, naopak zdůrazňuje 

funkční souhru svalových skupin. Pomocí SMS dochází k harmonizaci činnosti 

jednotlivých svalových skupin, a tím k zabránění vzniku svalových dysbalancí jak tvrdí 

Mahrová (2006).   
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíl a úkoly práce 

Cílem této diplomové práce je hodnocení úrovně stability, senzomotoriky a symetrie 

stoje pomocí systému MFT S3 Check u vybrané skupiny fotbalistů po operaci měkkých 

struktur kolenního kloubu, a to předního zkříženého vazu. 

Dílčí cíle: 

1) Srovnání výsledků MFT S3 Check bez zrakové kontroly v období mezi 

vstupním a výstupním měřením. 

2) Zhodnocení postupného rozvoje stability, senzomotoriky a symetrie v průběhu 

rekondičního období. 

Úkoly práce: 

Vzhledem ke stanoveným cílům diplomové práce jsem si vytyčil následující úkoly 

práce: 

1) Prostudovat literaturu a zpracovat teoretická východiska relevantní k zadání 

diplomové práce. 

2) Seznámit se s metodickou přístroje MFT S3 , potažmo s MFT S3 check testem. 

3) Zajistit si zkoumaný soubor a realizovat měření a intervenční rekondiční 

program. 

4) Zhodnotit naměřená data a interpretovat výsledky. 

3.2 Výzkumné otázky práce 

1) Lze očekávat, že proband, který podstoupil rekondiční program nejdéle po 

operaci, dosáhne výsledků s nejmenším zlepšením? 

2) Lze očekávat, že proband, který podstoupil rekondiční program nejdříve po 

operaci, dosáhne největšího zlepšení ve výsledcích? 

3) Vzhledem ke sportovní specializaci budou probandi dosahovat vyšších hodnost 

v sagitální rovině. 

4) Změní se úroveň stability, senzomotoriky a symetrie v okamžiku zařazení 

různých pohybových aktivit? 
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3.3 Metodika práce 

Po výběru testovaného souboru, který čítal čtyři probandy, byl zjištěn jejich rekondiční 

tréninkový plán, který byl zanesen do tabulek č. 10, 14, 18 a 22. V tabulkách je 

zaznamenán počet tréninkových jednotek [n] se specifickým zaměřením v daném týdnu 

rekondičního plánu.  

Stručný popis použitých pohybových aktivit v rekondičních programech: 

Plavání 

 

Zpočátku byla aplikována technika plaveckého způsobu kraul se zaměřením na záběr 

horními končetinami, později byly zapojeny dolní končetiny při plavání v přímém 

směru. Při plavání byl využíván speciální plavecký pás Airex (www.my-airex.com), 

který umožňoval provádět další pohybovou aktivitu v bazéně, což byl aqua jogging. 

Délka trvání tréninkové jednotky v bazénu: v rozmezí 40-60 min. 

Nordic walking 

Při nordic walking byla využita základní technika chůze pomocí holí značky Walker 

typu Runners High s důrazem správnou koordinaci pohybů horních a dolních končetin 

se záměrným dokrokem přes celé chodidlo (přes patu) s tzv. kolébkovým pohybem do 

oporové fáze. Později byla využita i technika běhu s nordic walking holemi s důrazem 

na podporu holí při oporové fázi. Délka trvání tréninkové jednotky nordic walking: 

v rozmezí 20-45 min. 

Běh 

V rámci běžeckých cvičení byla využita základní běžecká průprava zejména 

v liftinkovém provedení a dále v klusu s důrazem na koordinaci dolních končetin 

s důrazem na pohyb v chodidle ve směru pata-špička. Tento specifický pohyb byl 

nejprve naučen v rámci nordic walking. V některých případech se od běhu muselo 

upustit a přistoupit k jeho modifikaci na přístroji Orbitrek. Důvodem byla prevence 

možného přetížení dolní končetiny v amortizační fázi dokroku. Délka trvání tréninkové 

jednotky běžecké přípravy: v rozmezí 15-30 min. 
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Kolo 

Zpočátku bylo zařazeno cvičení na rotopedu v horizontální rovině, kdy se kladl velký 

důraz na pohyb v přímém směru v ose kyčelní, kolenní a hlezenní kloub. Postupně 

došlo k přechodu na vertikální kolo se stejným pohybovým projevem v nižších 

intenzitách s důrazem na propnutí v kolenním kloubu a tlaku patou do pedálu. Po 

zvýšení funkční připravenosti jedince se přešlo na spinning v rámci individuálních 

tréninků nebo v rámci organizované lekce ve veřejném fitness centru s podmínkou 

důsledné kontroly jízdy na spinningovém kole a funkčním stavu probanda. V závěrečné 

fázi se využívalo jízdy na horském kole v terénu. Trasy byly vybírány tak, aby jedinec 

bez problému zvládl zátěž v proměnlivých přírodních podmínkách. Délka trvání 

tréninkové jednotky na kole: v rozmezí 40-90 min.  

Speciální cviky na stehenní sval a kolenní kloub 

Mezi speciální cviky byly zahrnuty cviky na stabilitu, senzomotoriku a symetrii dolních 

končetin, které navazovaly na postupy, které byly zavedeny ve fyzioterapeutických 

postupech před rekondiční přípravou. Délka trvání tréninkové jednotky zaměřené na 

speciální cviky: v rozmezí 10-40 min. 

Fotbalový trénink 

 

Fotbalová příprava byla vedená vzhledem k aktuálnímu stavu operovaného kolene se 

zaměřením na pohyby jak ve frontální, tak sagitální rovině. Postupně došlo k zapojení 

herních činností jedince s míčem. Postupně byl využit tenisák, molitanový míč, gumový 

míč, fotbalové míče menších velikostí a nakonec fotbalový míč standardní velikosti. 

Délka trvání tréninkové jednotky fotbalového tréninku: v rozmezí 35-70 min. 

V tomto výzkumu byly použity celkem dva testy na testování stability, senzomotoriky a 

symetrie stoje. Všechna měření proběhla na speciální nestabilní plošině MFT S3 

pomocí testu S3 Check testu. 

3.3.1 Metoda s využitím MFT S3 Check testu 

Úroveň stability, senzomotoriky a symetrie stoje byla testována pomocí MFT S3 Check, 

která je součástí systému MFT (Multifunktionale Trainingsgerate). MFT zařízení bylo 

původně vyvinuto pro rakouskou lyžařskou reprezentaci, pro trénink potřebných 

dovedností mimo soutěžní období. Během několika let se tato speciální balanční plošina 
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začala využívat ve všech sportovních odvětví, díky své diagnostické schopnosti, která se 

ukázala býti validní a reliabilní v čase (Shenal, Mahendra, Subhash, 2013). Zařízení 

diagnostikuje úroveň a zároveň i zvyšuje u testovaných jedinců nervosvalovou 

koordinaci, stabilitu a symetrii jednotlivých segmentů těla v sagitální a frontální rovině. 

Je používán i při prevenci zranění v rehabilitačních postupech hlezenního, kolenního a 

kyčelního kloubu (Hráský, Kaplan, Teplan, 2011). Diagnostika testu je umožněna díky 

datovému spojení (USB) balanční plošiny MFT a počítačem, ve kterém je nahrán MFT 

software. 

Při každém testování byli probandi testováni jak ve frontální, tak sagitální rovině. Test 

začíná zvukovým signálem, po kterém mají testovaní 15 vteřin na vyzkoušení a 

seznámení s pohyby balanční plošiny, aniž by se průběh promítal do výsledku. 

Následuje 10 vteřinový odpočinek a další zvukový signál, po kterém začíná 5 vteřinová 

přípravná fáze a 30 vteřin dlouhý test, kdy se proband snaží udržet COP co možná 

nejblíže středové. Po skončení prvního pokusu následuje 10 vteřin odpočinek a další 

zvukový signál oznamuje 5 vteřin přípravné fáze a druhý pokus trvající 30 vteřin. Poté 

program vyhodnotí úspěšnější z pokusů. Grafický záznam průběhu testu lze vidět na 

obrázku 7. 

Proband je při testu v dvou oporovém stoji s mírnou flexí v kolenním kloubu, aby zaujal 

co nestabilnější polohu, bez vizuální kontroly dolních končetin či sledování průběhu 

testu, aby bylo zabráněno případnému ovlivnění výsledku testu a aby byla zachována 

jeho objektivita. V ideálním případě by měla testovaná osoba být bosa (Obrázek 6). 

Cvičení bez bot může být pro mnoho lidí výhodným přizpůsobením jejich cvičebního 

programu. Trénink naboso dokáže podpořit rovnováhu, zlepšit svalový tonus 

(Goodlatte, 2009). Tím, jak proband na plošině balancuje, se COP pohybuje směrem od 

ideální osy. Projekce pohybu COP je znázorněna na grafickém záznamu. 
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Obrázek 6: Fotografie testu na MFT S3 přístroji (foto autor práce)

 

Obrázek 7: Průběh MFT S3 Check (http://www.teamobernberger.at) 

 

Na výsledkové kartě MFT S3 Check testu se promítly výsledky hodnotící index 

stability, index senzomotoriky a poměr symetrie stoje v dvou oporovém stoji. 

Průměrnou hodnotou indexu stability v testu v sagitální rovině je 4,4, zatímco ve 

frontální rovině je to 4,8. Index senzomotoriky nabývá průměrné hodnoty 4,4 v sagitální 

rovině a 4,8 ve frontální. Platí, že čím menší naměřená hodnota, tím lepší výsledek. 

Poměr symetrie by měl být 50:50. 

3.4 Charakteristika souboru 

Výzkumný soubor studie diplomové práce (Tabulka 5, 6, 7 a 8) byl tvořen fotbalisty na 

různých výkonnostních úrovní od amatérů po profesionálně hrající fotbalisty (n = 4, věk 

= 28,5 ± 12,5 roku; tělesná výška = 181 ± 4 cm; tělesná hmotnost = 74,5 ± 8,5 kg). 

Výběr probandů byl záměrný, kdy kritériem výběru bylo poranění měkkých struktur 
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kolenního kloubu a následná operace, při které jim byl poškozený LCA nahrazen 

štěpem z jiného vazu, což mělo negativní dopad na senzomotorické schopnosti. U 3 ze 4 

probandů byla zraněná jejich dominantní noha. Všichni probandi měli BMI index 

v normě. 

Tabulka 5: Charakteristika jednotlivých probandů 

Proměnná Věk Tělesná výška 

[cm] 

Tělesná 

hmotnost [kg] 

Index 

BMI 

Dominantní 

noha 

Operovaná 

noha 

Proband 1 25 185 83 24,25 L L 

Proband 2 19 180 70 21,6 P P 

Proband 3 29 181 66 20,15 L L 

Proband 4 41 178 79 24,93 P L 

 

Tabulka 6: Charakteristika souboru 

Proměnná Průměr Minimum Maximum 

Věk  28,5 19 41 

TV [cm] 181 178 185 

THM [kg] 74,6 66 83,3 

Vysvětlivky: TV – tělesná výška [cm], THM – tělesná hmotnost [kg] 

Tabulka 7: Časové údaje k operaci kolena 

Proměnná Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 

M1 69 146 44 61 

M2 140 230 144 198 

M2 – M1 71 84 100 267 

Vysvětlivky: M1 - počet dní vstupního měření od operace, M2 – počet dní výstupního měření od operace, 

M2 – M1 – počet dní mezi vstupním a výstupním měřením 

Tabulka 8: Statistika časových údajů ve vztahu k operaci kolena 

 

Proměnná Průměr Minimum Maximum 

M1 80 44 146 

M2 195,25 140 267 

M2 - M1 113,25 71 198 

Vysvětlivky: M1 - počet dní od vstupního měření od operace, M2 – počet dní od výstupního měření od operace, M2 – 

M1 – počet dní mezi vstupním a výstupním měřením 
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3.5 Statistické zpracování dat 

Pro ověření výzkumných otázek a zjištění korelace sledovaných veličin mezi metodou 

MFT S3 check testu a procentuálním zlepšením mezi vstupním a výstupním měřením 

byl použit Pearsonův korelační koeficient. Pro přibližnou interpretaci vypočítaného 

koeficientu korelace byla použita tab. dle Chrásky (2007). 

Tabulka 9: Interpretace naměřeného korelační koeficientu dle Chrásky (2007) 

Koeficient korelace Interpretace 

r = 1 Naprostá závislost (funkční závislost) 

1 ˃ r ≥ 0,9 Velmi vysoká závislost 

0,9 ˃ r ≥ 0,7 Vysoká závislost 

0,7 ˃ r ≥ 0,4 Střední (značná) závislost 

0,4 ˃ r ≥ 0,2 Nízká závislost 

0,2 ˃ r ≥ 0 Velmi slabá závislost 

r = 0 Naprostá nezávislost 

 

Jednotky dat výsledků testu MFT S3 check byly dány programovým softwarem 

přístroje MFT. Index stability, senzomotoriky a symetrie se přepočítával do 

procentuálního rozdílu [%] od průměrně naměřené hodnoty dané historickými daty 

sesbírané společností MFT. U stability a senzomotoriky bylo 100% v sagitální rovině 

4,4 v sagitální rovině a 4,8 ve frontální rovině. Naměřená data stability a senzomotoriky 

byla znázorněna ve spojnicovém grafu. U symetrie byl měřen rozdíl od optimálního 

měření, kterým bylo rozložení 50:50 mezi levou a pravou nohu v sagitální rovině a 

50:50 mezi přední a zadní část chodidla ve frontální rovině. Rozdíl v symetrii byl 

znázorněn ve sloupcovém grafu. 
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4 Výsledková část a diskuze 

Pro lepší přehled jsou výsledky rozděleny do dvou tabulek. První tabulka zahrnuje 

výsledky v sagitální rovině a druhá ve frontální rovině. V tabulce jsou zaneseny 

výsledky testu stability, senzomotoriky a poměru symetrického zatížení. 

4.1 Kazuistika probanda P1 

Tabulka 10: Charakteristika probanda P1 

Proměnná Věk Tělesná výška 

[cm] 

Tělesná 

hmotnost [kg] 

Index 

BMI 

Dominantní 

noha 

Operovaná 

noha 

Proband 1 25 185 83 24,25 L L 

 

Proband P1 (Tab. 10) byl 25 letý fotbalový profesionál, u kterého došlo k zranění levé 

dolní končetiny, která byla též dominantní. Ke zranění došlo během prvního poločasu 

ligového utkání. Po operačním zákroku absolvoval fyzioterapeutické postupy na 

rehabilitační klinice Malvazinky. Vstupní měření absolvoval 69 dní po operaci.  

Rekondiční program: 

Proband byl sledován od 72. dne po operaci během následujících 9 týdnů, kdy 

absolvoval řízenou rekondiční přípravu (Tab. 11). Celkem bylo provedeno 11 

kontrolních měření. 

Tab. 11: Zastoupení jednotlivých pohybových činností v rámci období rekondičního tréninkového plánu 

probanda P1 a počet tréninkových jednotek v týdenním mikrocyklu [n] 

Týden/Činnost Plavání Běh Kolo 
Speciální 

cviky 
Fotbal 

1. 4 - 1 2 - 

2. 3 - 3 3 - 

3. 1 1 2 2 - 

4. 1 - 2 4 - 

5. - 2 5 7 - 

6. - 3 5 5 - 

7. - 5 3 6 3 

8. - 3 - 6 5 

9. - 2 - 6 5 
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V tab. 12 jsou uvedeny naměřené hodnoty probanda P1 ve frontální rovině. 

Tab. 12: Průběh hodnot při měření u probanda P1 ve frontální rovině 

Datum 
Index 

stability 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Index 
senzomotoriky 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Poměr 
zatížení L - P 

9.10. 4,5 98 4,0 109 54:46 

17.10. 4,8 91 4,5 98 53:47 

24.10. 5,1 84 4,5 98 56:44 

31.10. 4,5 98 4,1 107 54:46 

7.11. 4,4 100 3,5 120 59:41 

13.11. 3,5 120 2,9 134 60:40 

21.11. 4,1 107 3,7 116 46:54 

28.11. 4,0 109 3,9 111 52:48 

5.12. 4,6 95 3,7 116 59:41 

12.12. 4,4 100 4,1 107 48:52 

19.12. 4,9 89 4,6 96 52:48 
 

Graf 4: Vývoj indexu stability a senzomotoriky ve frotnální rovině probanda P1 
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Graf 5: Symetrie stoje ve frontální rovině probanda P1 

 

 

Krátký komentář: 

Průběh hodnot probanda P1 ve frontální rovině je zaznamenán v grafu 4. Při vstupním 

měření ve frontální rovině měl proband index stability na hodnotě 4,5 a index 

senzomotoriky na hodnotě 4. Během dalších dvou měření index stability klesl o 15% a 

index senzomotoriky o 11%. Tím, jak rekondiční příprava a s ní i počet speciálních 

cviků na stehenní sval a kolenní kloub přibýval, oba indexy rostly. V šestém měření byl 

zaznamenán vzrůst obou indexů o 36% od třetího měření. Od té doby probandovi do 

přípravy přibyly fotbalové tréninky, které měly vliv jak na stabilitu, tak na 

senzomotoriku. Oba indexy postupně klesaly, až během výstupního měření bylo 

zjištěno celkový pokles o 9% respektive 13% od vstupního měření. Co se symetrie týče, 

většinu měření byla v převaze probandova levá noha, jak lze vidět v grafu 5. Tedy jeho 

dominantní a operovaná noha. 
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V tab. 13 jsou uvedeny naměřené hodnoty probanda P1 v sagitální rovině. 

Tab. 13: Průběh hodnot při měření probanda P1 v sagitální rovině 

Datum 
Index 

stability 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Index 
senzomotoriky 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Poměr 
zatížení  

P - Z 

9.10. 6,4 67 5,1 94 59:41 

17.10. 6,0 75 4,8 100 60:40 

24.10. 5,4 87 4,8 100 56:44 

31.10. 4,5 106 4,3 110 53:47 

7.11. 4,0 117 3,7 123 54:46 

13.11. 4,0 117 3,7 123 47:53 

21.11. 5,0 96 3,5 127 36:64 

28.11. 4,4 108 3,5 127 40:60 

5.12. 4,5 106 4,5 106 51:49 

12.12. 4,8 100 3,9 119 41:59 

19.12. 3,0 138 2,7 144 53:47 

 

Graf 6: Vývoj indexu stability a senzomotoriky v sagitální rovině u probanda P1 
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Graf 7: Symetrie stoje v sagitální rovině u probanda  P1 

 

Krátký komentář: 

Hodnoty indexu stability i senzomotoriky v sagitální rovině (Graf 6) se během měření 

zlepšovaly. Při vstupním měření byly zjištěny hodnoty 67% stability a 94% 

senzomotoriky. Hodnoty indexu stability se kromě sedmého měření zlepšovaly. V této 

době byly do rekondičního plánu vsunuty fotbalové tréninky a index klesl o 21% od 

minulého měření. Senzomotorika během těchto měření takřka stagnovala a až během 

devátého měření došlo ke snížení a to o 21%. Při výstupním měření byly zaznamenány 

hodnoty 138% stability a 144% senzomotoriky, což znamenalo celkový rozdíl a 

zlepšení od vstupního měření o 71% u stability a 50% u senzomotoriky. V grafu 7 je 

vidět, že symetrie byla nejprve ve prospěch přední části. Přibližně v polovině testování 

se poměr zatížení obrátil ve prospěch zadní strany. Nejvýraznější rozdíl 48% ve 

prospěch zadní části byl naměřen při sedmém měření, kdy bylo zjištěno mírné zhoršení 

stability a naopak zlepšení v symetrii. 
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4.2 Kazuistika probanda P2 

Tab. 14: Charakteristika probanda P2 

Proměnná Věk Tělesná výška 

[cm] 

Tělesná 

hmotnost [kg] 

Index 

BMI 

Dominantní 

noha 

Operovaná 

noha 

Proband 2 19 180 70 21,6 P P 

 

Z charakteristiky probanda P2 (Tab. 14) lze zjistit, že se jednalo o 19 letého juniorského 

fotbalistu. I u tohoto probanda došlo ke zranění jeho dominantní nohy, v jeho případě se 

jednalo o pravou nohu. K poranění došlo během tréninku v přípravném období. Po 

chirurgickém zákroku absolvoval fyzioterapeutické postupy na rehabilitační klinice 

v pražských Vysočanech.   

Rekondiční tréninkový plán: 

Řízená rekondiční příprava probanda P2 začala 147 dní po operaci LCA, tedy jeden den 

po vstupním měření. Předtím již 10 týdnů měl individuální program, při kterém 

nesystematicky střídal aktivity. Proband P2 byl sledován po dobu 10 týdnů při 

řízené rekondiční přípravě (Tab. 15). Poté nastoupil do týmové kondiční přípravy. 

Celkem bylo provedeno 10 kontrolních měření. 

Tab. 15: Zastoupení jednotlivých pohybových činností v rámci období rekondičního tréninkového plánu 

probanda P2 a počet tréninkových jednotek v týdenním mikrocyklu [n] 

Týden/Činnost Plavání Běh Kolo 
Speciální 

cviky 
Fotbal 

1. - 3 3 5 - 

2. 2 2 3 4 - 

3. 2 2 3 4 - 

4. - 4 2 6 - 

5. - 3 1 4 - 

6. - 3 3 5 - 

7. - 4 3 4 - 

8. - 3 3 4 - 

9. - 5 3 4 - 

10. - 3 1 2 - 
Poznámka: V 9. týdnu byl proband nemocen.  
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V tab. 16 jsou uvedeny naměřené hodnoty probanda P2 ve frontální rovině. 

Tab. 16: Průběh hodnot měření probanda P2 ve frontální rovině 

Datum 
Index 

stability 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Index 
senzomotoriky 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Poměr 
zatížení 

L - P 

29.10. 4,5 98 3,7 116 40:60 

5.11. 3,4 123 3 132 56:44 

11.11. 3 132 3 132 48:52 

19.11. 3,3 127 3 132 49:51 

3.12. 3,2 127 1,3 170 22:78 

10.12. 3,2 127 2,1 143 38:62 

17.12. 3,2 127 2,2 150 35:65 

23.12. 2,7 139 2,4 145 44:56 

29.12. 2,9 134 1,8 159 32:68 

21.1. 3,5 120 1,6 164 22:78 

      
Graf 8: Vývoj indexu stability a senzomotoriky ve frontální rovině u probanda P2 
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Graf 9: Symetrie stoje ve frontální rovině u probanda P2 

 

Krátký komentář: 

V grafu 8 lze vidět, že proband P2 po dobu všech měření dosahoval vysokých výsledků, 

co se stability a senzomotoriky ve frontální rovině týče. Od vstupního měření, kdy byl 

index stability na 98% průměrné hodnoty, se jeho hodnoty zlepšovaly. Ke zhoršení 

došlo až během posledních dvou měření, kdy došlo k poklesu o 19%.  Příčinou byl 

úbytek speciálních cvičeních zaměřených na stehenní sval a kolenní kloub a naopak 

přibyl běžecký trénink. Index senzomotoriky v podstatě nabýval podobných hodnot. Při 

pátém měření došlo k markantnímu zlepšení o 38%. Proband v tomto týdnu měl o dvě 

cvičení na rotopedu či na kolu méně. Při výstupním měření hodnota indexu stability a 

senzomotoriky vzrostl o 22% respektive o 48% od vstupního měření. U symetrie stoje 

je v grafu 9 vidět převaha ve prospěch dominantní a zraněné pravé nohy stejně jako u 

probanda P1. Jen při druhém měření byla převaha u levé nohy o 12%. 
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V tab. 17 jsou uvedeny naměřené hodnoty probanda P2 v sagitální rovině. 

Tab. 17: Průběh hodnot měření probanda P2 v sagitální rovině 

Datum 
Index 

stability 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Index 
senzomotoriky 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Poměr 
zatížení  

P - Z 

29.10. 4,1 115 4 117 47:53 

5.11. 4,5 106 4,4 108 51:49 

11.11. 4,8 100 4,8 100 50:50 
19.11. 4,8 100 4,5 106 47:53 

3.12. 3,7 123 2,7 144 37:63 

10.12. 3,5 127 2,9 140 41:59 

17.12. 3,7 123 3,2 133 42:58 

23.12. 4,5 106 4,4 108 49:51 

29.12. 3,7 123 3,7 123 50:50 

21.1. 3,7 123 3 138 39:61 

      
Graf 10: Vývoj indexu stability a senzomotoriky v sagitální rovině u probanda P2 
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Graf 11: Symetrie stoje v sagitální rovině u probanda P2 

 

Krátký komentář: 

Ve vstupním měření v sagitální rovině dosáhl proband P2 115% průměrné hodnoty 

stability a 117% průměrné hodnoty senzomotoriky. V grafu 10 lze sledovat průběh 

hodnot během dalších měření, kdy hodnoty klesly na 100%. Při následných měření poté, 

co proband přestal chodit plavat a uzdravil se z nemoci, index stability stoupnul na 

127% a index senzomotoriky dokonce na 144%. Při osmém měření došlo k poklesu o 

plných 17% u stability a 23% u senzomotoriky. Před tímto měření ale nedošlo k žádným 

výrazným změnám v tréninkovém plánu probanda. V devátém a desátém měření se 

hodnoty opět zlepšovaly. Celkově probandovi vzrostly hodnoty stability o 8% a u 

senzomotoriky o 13%. Poměr zatížení (Graf 1) mezi přední a zadní částí nohy byl 

prakticky u všech měření ve prospěch zadní části. Maximální rozdíl 26% byl naměřen 

při pátém měření, kdy došlo k nejvýraznějšímu zlepšení ve stabilitě a senzomotorice 
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. 

4.3 Kazuistika probanda P3 

Tab. 18: Charakteristika probanda P3 

Proměnná Věk Tělesná výška 

[cm] 

Tělesná 

hmotnost [kg] 

Index 

BMI 

Dominantní 

noha 

Operovaná 

noha 

Proband 3 29 181 66 20,15 L L 

 

Proband P3 (Tab. 18) byl 29 letý fotbalista, u kterého také došlo k poranění jeho 

dominantní nohy, v jeho případě levé nohy. Ke zranění došlo na konci tréninkové 

jednotky. Proband P3 podstoupil vstupní měření 44 dní od operace. 

Rekondiční program: 

Proband P3 začal rekondiční program (Tab. 19) 58 dní po operaci. Sledován byl od jeho 

třetího týdne tedy, 72 dní po operaci. Celková doba sledování jeho rekondičního 

programu byla 100 dní. Kvůli zhoršení stavu operované dolní končetině musel po 

prvním týdnu řízeného programu na dva týdny vynechat běh a pohyb byl imitován na 

přístroji Orbitrek. 

Tab. 19: Zastoupení jednotlivých pohybových činností v rámci období rekondičního tréninkového plánu 

probanda P3 a počet tréninkových jednotek v týdenním mikrocyklu [n] 

Týden/Činnost Plavání Orbitrek Běh Kolo 
Speciální 

cviky 
Fotbal 

1. 3 - 2 3 4 - 

2. 1 2 - 4 5 - 

3. 1 2 - 4 5 - 

4. - 2 2 4 4 - 

5. - 2 3 3 4 - 

6. - 3 3 4 5 - 

7. - - 3 4 4 - 

8. - 1 3 4 4 - 

9. - - 5 1 3 - 

10. - - 6 - 5 2 

11. - - 2 3 4 - 

12. - - 3 3 4 - 

13. - - 5 1 4 - 
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V tab. 20 jsou uvedeny naměřené hodnoty probanda P3 ve frontální rovině. 

Tabulka 20: Průběh hodnot při měření u probanda P3 ve frontální rovině 

Datum 
Index 

stability 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Index 
senzomotoriky 

Rozdíl od 
průměrné 
hodnoty v 

% 

Poměr 
zatížení  

L - P 

4.1. 3,9 111 2,5 143 34:66 

24.1. 3,5 120 1,7 161 25:75 

14.2. 4,3 102 3,7 116 45:55 

8.3. 2,7 139 2 155 39:61 

21.3. 3,7 116 3 132 40:60 

14.4. 3,2 127 2,9 134 45:55 
 

Graf 12: Vývoj indexu stability a senzomotoriky ve frontální rovině u probanda P3 
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Graf 13: Symetrie stoje ve frontální rovině u probanda P3 

 

Krátký komentář: 

Index stability i senzomotoriky u probanda P3 měly při vstupním měření vysoké 

hodnoty. Stabilita byla na 111% a senzomotorika dokonce na 143%. Během kontrolních 

měření, která byla prováděna po 3 týdnech, se výrazně měnily. V grafu 12 lze vidět, že 

po druhém měření, kdy se hodnoty zlepšily, došlo při třetím měření ke zhoršení pod 

úroveň vstupního měření. Stabilita klesla z 120% na 102% a senzomotorika dokonce na 

116% z 161%, tedy o celých 45%. Zhoršení obou proměnných bylo zapříčiněno 

množstvím běhacích tréninků, které narušily jak stabilitu tak senzomotoriku. Po dalším 

měření a zlepšení hodnot opět došlo k jejich poklesu. Příčinou poklesu hodnot bylo 

zařazení fotbalových tréninkových jednotek. Při posledním měření se hodnoty opět 

zlepšily. Celkově stabilita od vstupního měření vzrostla o 16% a senzomotorika zhoršila 

o 9%, ale stále zůstala na 129% průměru. Symetrie byla při všech měření (Graf 13) ve 

prospěch pravé, neoperované a nedominantní nohy. Největší rozdíl v symetrii byl 

naměřen během druhého měření, kdy byl rozdíl 50%. Při druhém měření bylo zjištěno 

zlepšení v senzomotorice o 18%. 
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V tab. 21 jsou uvedeny naměřené hodnoty probanda P3 v sagitální rovině. 

Tab. 21: Průběh hodnot měření probanda P3 v sagitální rovině 

Datum 
Index 

stability 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Index 
senzomotoriky 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Poměr 
zatížení  

P - Z 

4.1. 4 117 3 138 38:62 

24.1. 3,2 133 2,4 150 37:63 

14.2. 4 117 3,9 119 52:48 

8.3. 3 138 2,7 144 45:55 

21.3. 4,1 115 2,9 140 34:66 

14.4. 3,7 123 3,4 129 46:54 
 

Graf 14: Vývoj indexu stability a senzomotoriky v sagitální rovině u probanda P3 

 

Graf 15: Symetrie stoje v sagitální rovině u probanda P3 
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Krátký komentář: 

I při testování v sagitální rovině nabyly hodnoty stability i senzomotoriky nadprůměrné 

hodnoty. Při vstupním měření bylo naměřeno 117% průměru hodnot stability a 138% 

průměru hodnot senzomotoriky. Dále se hodnoty měření a tedy i průběh jeho grafu 

choval podobně jako v sagitální rovině. Při výstupním měření hodnota stability vzrostla 

o 6% a senzomotoriky klesla o 9%. Výkyvy hodnot byly nejspíše způsobeny výše 

popsanými důvody v komentáři výsledků měření ve frontální rovině. Poměr zatížení byl 

i u třetího probanda ve prospěch zadní části nohy. 
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4.4 Kazuistika probanda P4 

Tab. 22: Charakteristika probanda P4 

Proměnná Věk Tělesná výška 

[cm] 

Tělesná 

hmotnost [kg] 

Index 

BMI 

Dominantní 

noha 

Operovaná 

noha 

Proband 4 41 178 79 24,93 P L 

 

Proband P4 (Tab. 22) byl 41 letý, jako jediný z probandů, byl bývalý profesionální 

fotbalista, který se sportu věnoval ve svém volném čase. Jako jediný měl operovanou 

nedominantní nohu, v jeho případě levou nohu. Proband P4 se celkem zúčastnil 12 

měření během 267 dnů. Testování probíhalo, díky pracovnímu vytížení probanda, 

nepravidelně. 

Rekondiční program: 

Řízenou rekondiční přípravu (Tab. 23) zahájil 61 dní po operaci a vstupní měření 

podstoupil 10 dní dříve. 6. až 17. týden měl stejný tréninkový plán, který se změnil až 

v období od 18. do 24. týdne. Tím, že proband P4 nebyl profesionální sportovec a musel 

chodit do zaměstnání, nemohl podstoupit takové množství tréninkových jednotek jako 

ostatní tři probandi. Díky vyššímu věku nebyl kvůli degenerativním změnám v kloubní 

tkáni do programu zařazen běh, ale spíše plavání a jízda na kole. Testování probíhalo, 

díky pracovnímu vytížení probanda, nepravidelně a celkem bylo provedeno 12 

kontrolních měření. 

Tab. 23: Zastoupení jednotlivých pohybových činností v rámci období rekondičního tréninkového plánu 

probanda P4 a počet tréninkových jednotek v týdenním mikrocyklu [n] 

Týden/Činnost Plavání Nordic walking Běh Kolo 
Speciální 

cviky 
Fotbal 

1. 2 - - - 3 - 

2. 2 - - 1 3 - 

3. 2 - - - 4 - 

4. 3 - - 2 3 - 

5. 2 - - 3 3 - 

6. - 17. 2 - - 2 3 - 

18. - 24. 2 1 - 3 - - 
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V tab. 24 jsou uvedeny naměřené hodnoty probanda P4 ve frontální rovině. 

Tab. 24: Průběh hodnot měření probanda P4 ve frontální rovině 

Datum 
Index 

stability 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Index 
senzomotoriky 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Poměr 
zatížení 

 L - P 

24.11. 5,8 68 3,5 120 30:70 
8.12. 6 64 4,5 98 38:62 

15.12. 5,3 80 4,9 89 56:44 
21.12. 5,3 80 3,7 116 35:65 
12.1. 4,1 107 4 109 47:53 
19.1. 5 86 2,4 145 24:76 
26.1. 5,3 80 5 86 47:53 
2.3. 5,3 80 4,4 100 42:58 

27.4. 4,3 102 4 109 53:47 
25.5. 4,9 89 4 109 40:60 
1.6. 5 86 5 86 49:51 
8.6. 4,9 89 4,8 91 52:48 

 

Graf 16: Vývoj indexu stability a senzomotoriky ve frontální rovině u probanda P4 
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Graf 17: Symetrie stoje v ve frontální rovině u probanda P4 

 

Krátký komentář: 

V grafu 16 lze jasně vyčíst, že proband P4 dosahoval v měření indexu stability 

nejnižších hodnot ze všech probandů. Při vstupním měření dosáhl 68% průměrné 

hodnoty. Zatímco z hlediska senzomotoriky dosáhl 120% průměrné hodnoty. Tím, že 

měl proband stálý rekondiční program, který se prakticky neměnil a každý týden se 

opakoval, nedocházelo k tak markantním výkyvům v naměřených hodnotách. A jelikož 

proband P4 nebyl profesionální hráč, ale člověk který musel denně chodit do civilního 

zaměstnání, tak se na rekondiční proces nemohl plně soustředit. Od vstupního měření se 

index stability zlepšil o 21%, zatímco senzomotorika se o 29% zhoršila. Nejlepšího 

výsledku dosáhl 19. 1., kdy bylo naměřeno 145% průměrně naměřené hodnoty 

senzomotoriky. V grafu 17 je vidět, že výsledky v symetrii byly výrazně ve prospěch 

pravé nohy. Nejvýraznější rozdíl 52% byl naměřen během šestého měření, kdy bylo 

také zjištěno nejvýraznější zlepšení v senzomotorice. 
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V tab. 25 jsou uvedeny naměřené hodnoty probanda P4 v sagitální rovině. 

Tab. 25: Průběh hodnot měření probanda P4 v sagitální rovině 

Datum 
Index 

stability 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Index 
senzomotoriky 

Rozdíl od 
průměrné 

hodnoty v % 

Poměr 
zatížení  

P - Z 

24.11. 6,4 61 4,8 96 37:63 
8.12. 5,1 89 3,4 126 33:67 

15.12. 5,3 85 2,7 141 27:73 
21.12. 4,8 96 3,2 130 34:66 
12.1. 5,5 80 3 135 28:72 
19.1. 6 70 3,4 126 28:72 
26.1. 6 70 3 135 26:74 
2.3. 5,6 78 3,4 126 30:70 

27.4. 5 91 3,5 124 35:65 
25.5. 5 91 4 111 41:59 
1.6. 4,3 107 3,9 115 45:55 
8.6. 4,6 100 4,3 107 46:54 

 

Graf 18: Vývoj indexu stability a senzomotoriky v sagitální rovině u probanda č. 4 
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Graf 19: Symetrie stoje v sagitální rovině u probanda č. 4 

 

Krátký komentář: 

Index stability u probanda P4 byl při vstupním měření v sagitální rovině na hodnotě 6,4, 

což je 61% průměrně naměřené hodnoty a index senzomotoriky na hodnotě 4,8 tedy 

98% průměrně naměřené hodnoty. Během následujících měření došlo u stability ke 

zlepšení až o 35%  až o 45%. Hodnota indexu stability zůstávala v podprůměrných 

hodnotách a nad 100% se dostala až během předposledního měření, kdy dosáhla 

nejvyšší hodnoty a to 107% průměrně naměřené hodnoty. U senzomotoriky proband P4 

naopak dosahoval výrazně nadprůměrných hodnost. Hodnoty senzomotoriky začaly 

klesat až ke konci sledovaného programu. Celkově však hodnota indexu stability vzrostl 

o 39% a index senzomotoriky o 11%. V grafu 19 je vidět, že symetrie byla při všech 

měření výrazně ve prospěch zadní části. 
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5 Závěry 

Podařilo se splnit cíle i jednotlivé postupové úkoly práce, od prostudování dostupné 

literatury, která se vztahovala k zadání diplomové práce, seznámení s metodikou a 

postupem práce při testování na MFT S3 zařízení, zajištění testovaného souboru, který 

byl tvořen čtyřmi fotbalisty po operaci LCA, až k následnému zhodnocení a interpretaci 

výsledků dat měření. 

Díky dodržení jednotlivých metodických postupů práce se podařilo prokázat 

následující: 

V první a druhé otázce, kde jsem se zaměřil na problematiku prodlevy vstupu do 

rekondičního programu a celkovému zlepšení v hodnotách stability a senzomotoriky 

v období mezi vstupním a výstupním měřením. Nepodařilo se potvrdit, že proband, 

který do programu vstoupil po nejdelší době, dosahoval nejnižších výsledků a naopak. 

U probanda P1, který program absolvoval 146 dní po operaci, celkově hodnoty vzrostly 

o 91% v obou proměnných a obou rovinách. Probandovi P2 (69 dní po operaci) hodnoty 

vzrostly o 100%, proband P4 (61 dní po operaci) hodnoty vzrostly o pouhá 4% a 

probandovi P3 (44 dní po operaci) vzrostly o 100% (Tab. 26). Pro určení závislosti 

procentuálního zlepšení mezi vstupním a výstupním obdobím a počtem dní mezi 

operací a začátkem rekondičního programu byla použita korelace závislosti těchto 

proměnných.  

Tab. 26: Vztah mezi počtem dní od operace [n] a vstupu do rekondičního programu a celkovém zlepšení 

u probandů P1 až P4 ve stabilitě a senzomotorice v sagitální a frontální rovině [%] 

Proband Počet dní od operace [n] Zlepšení [%] 

1 69 100 

2 146 91 

3 44 100 

4 61 4 

 

Výsledný korelační koeficient měl hodnotu 0,194186686, což značí velmi slabou 

nezávislost dvou zkoumaných proměnných. 
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Procentuální změny mezi vstupním a výstupním měřením v rámci stability a 

senzomotoriky v obou rovinách jsou zaznamenány v tab. 27. 

Tabulka 27: Změny hodnot stability a senzomotoriky [%] mezi vstupním a výstupním měřením 

 Stabilita   Senzomotorika   

Proband Frontální rovina Sagitální rovina Frontální rovina Sagitální rovina 

1 -9 71 -13 50 

2 22 8 48 13 

3 21 39 29 11 

4 16 6 -9 -9 

 50 124 55 65 

     

Proband P1 byl jediný testovaný, u kterého došlo ke zhoršení hodnot stability i 

senzomotoriky ve frontální rovině. Příčinou byl zvýšený počet fotbalových tréninků na 

konci sledované rekondiční přípravy. V sagitální rovině u něj došlo k výraznému 

vzrůstu a to o 71% ve frontální a 50% ve frontální rovině. U probanda P2 došlo 

k vzrůstu hodnot stability i senzomotoriky v obou rovinách. Výrazněji se zlepšil ve 

frontální rovině a to o 22% resp. 48%. U probanda P3 došlo ke zlepšení všech 

sledovaných hodnot. Nejvýrazněji se zlepšil ve stabilitě v sagitální rovině (39%). U 

probanda P4 došlo jen k mírnému 4% zlepšení, což bylo dáno jednak starším věkem, ale 

hlavně tím, že se mu nedostávalo takových výhod jako ostatním a díky časovému 

vytížení si nemohl dovolit trávit tolik času rekondičními sportovními aktivitami. Navíc 

se mu nedostávalo intenzivní péče ze strany kondičního trenéra.  

V tab. 27 je dále vidět, že se podařilo potvrdit, že probandi budou dosahovat vyšších 

hodnot v sagitální rovině v rámci jejich sportovní specializace, kdy převažuje 

předozadní pohyb. Celkově hodnoty stability i senzomotoriky v rámci frontální roviny 

vzrostly o 124%, zatímco ve frontální rovině o 65%. Zajímavým zjištěním bylo, že 

k největším výkyvům hodnot docházelo během měření, u kterých byl zároveň zjištěno 

zlepšení senzomotorických hodnot. 
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Tabulka 28: Naměřené hodnoty symetrie ve všech měřeních [%] 

 

Symetrie [%]       

Proband Levá noha Pravá noha Přední část nohy Zadní část nohy 

1 593 507 550 550 

2 386 614 453 547 

3 228 372 252 348 

4 501 699 410 790 

 
1708 2192 1665 2235 

  

V tab. 28 jsou zaneseny výsledky všech měření symetrie ve frontální i sagitální rovině 

[%]. Tučná čísla značí dominatní nohu probandů. Z tabulky lze zjistit, že ve frontální 

rovině u probandů P1, P2 a P4 převažovala jejich dominantní noha, což u probandů P1 a 

P2 byla noha operovaná. U probandů P3 a P4 převažovala noha zdravá. V sagitální 

rovině převažovala zadní část nohy u probandů P2, P3 a P4. U probanda P1 byly 

hodnoty vyrovnány. Zajímavým zjištěním bylo, že při největších výkyvech v symetrii, 

zároveň docházelo k růstu hodnot indexu senzomotoriky. 

Ve studii bylo prokázáno, že některé aktivity byly z hlediska rozvoje stability a 

senzomotoriky prospěšné a některé naopak. Největší vliv na hodnoty stability a 

senzomotoriky měl trénink zaměřený na speciální cviky na stehenní sval a kolenní 

kloub, kdy proměnné dosahovaly největších hodnot a naopak nejnižších hodnot 

dosahovaly při fotbalovém tréninku a běhu. Tato zjištění byla očekávané, jelikož cviky 

na stehenní sval a kolenní kloub byly právě zaměřeny na rozvoj těchto schopností, 

zatímco při běžeckých aktivitách je stabilita i senzomotorika naopak narušována a jejich 

index klesá na nižší hodnoty. Ostatní činnosti využité v rekondičních programech 

neměly na stabilitu a senzomotoriku tak veliký vliv. 

Na základě zjištěných výsledků byla stanovena doporučení: 

Pokud se fotbalisté po kompletní ruptuře LCA chtějí vrátit zpět na nejvyšší herní 

úroveň, musí projít operací, při které jim je přetržený vaz nahrazen štěpem z jiného 

vazu. Následuje proces fyzioterapeutických postupů, které mají za cíl opětovnou 

aktivaci kolemjdoucích svalů a dosáhnutí plného kloubního rozsahu v kolenním kloubu, 

který je blokován otokem a bolestivostí v kloubu. Po fyzioterapeutických postupech 

následuje několikaměsíční řízená rekondiční příprava s cílem dosáhnutí herní 

připravenosti jedince. Ideální příprava musí být individualizována k potřebám jedince, 
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protože neexistuje žádná standardní metodika. Hráč by měl každý postup v přípravě a 

každou novou činnost do ní zařazenou konzultovat jak s operatérem, tak 

s fyzioterapeutem i s kondičním trenérem. Důležité je upřednostnit kvalitu provedených 

cviků nad kvantitou. 

Doporučeným postupem začleňování jednotlivých pohybových aktivit by bylo prvotní 

zařazení plavání či aqua joggingu, kola a nordic walking a až posléze po zapracování a 

zlepšení funkčního stavu kolenního kloubu a zvětšení svalové aktivace by se zařadil 

běh. U probanda P2 byl tento postup přeskočen. Proband zpočátku získal jen obecné 

informace z klubu a připravoval se sám. Kvůli tomu došlo u probanda P2 ke zhoršení 

stavu a nakonec i k recidivě problémů s vazivovým aparátem v kolenním kloubu  v 

průběhu následujícího období. U probanda P4 byla činnost běhu vypuštěna zcela, kvůli 

vyššímu věku a možnosti degenerativních změn kloubní tkáně. Běh byl nahrazen 

ostatními aerobními aktivitami jako plavání, kolo a nordic walking. 
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