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Abstrakt 

 
Autor: Kateřina Carbová 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po laterální luxaci pately 

Cíl: Cílem této bakalářské práce bylo zpracování kazuistiky pacientky po laterální luxaci 

pately, shrnutí teoretických poznatků, navržení vhodné terapie a následné průběžné 

sledování jejího průběhu. 

Souhrn: Tato bakalářská práce obsahuje dvě části, část obecnou a část speciální. 

V obecné části jsou shrnuty teoretické poznatky z hlediska anatomie, kineziologie a 

biomechaniky kolenního kloubu. Dále je zde zmíněno vyšetření kolenního kloubu a 

následná terapie. Speciální část obsahuje už samotnou kazuistiku pacientky po artroskopii 

kolenního kloubu a operaci dle Madigana, průběh terapie a zhodnocení jejího efektu. 

Klíčová slova: fyzioterapie, kolenní kloub, luxace pately, patela, artroskopie, operace dle 

Madigana 

 

  



 

 

Abstract 

 

Autor: Kateřina Carbová 

Title: The case study of a physiotherapeutical treatment of a patient after lateral patellar 

dislocation 

Objective: The aim of this thesis was to elaborate report on a patient after lateral 

dislocation of the patella, a summary of theoretical knowledge, design of appropriate 

therapy and then continuously monitoring its progress. 

Summary: This thesis consists of two parts, a general and a special part. In the general 

section summarizes theoretical findings terms of anatomy, kinesiology and 

biomechanics of the knee joint. There is also mention examination of the knee joint and 

subsequent therapy. A special section will contain the actual report on a patient after 

knee arthroscopy and surgery according to Madigan, course of treatment and evaluation 

of its effect. 

Keywords: physiotherapy, knee joint, patellar luxation, patella, arthroscopy, Madigan´s 

operation  
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1 Úvod 
 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o 

pacientku s diagnózou po artroskopii levého kolenního kloubu po laterální luxaci pately. 

Součástí této práce je i teoretické seznámení s problematikou, navržení příslušné terapie 

a uplatnění vhodných vyšetřovacích a terapeutických metod.  

V poslední době je poranění v oblasti kolenního kloubu poměrně časté, a to zejména 

u mladých sportovců. Nejčastějšími příčinami jsou vrozené vady, prudké doskoky nebo 

náhle změny směru např. u lyžování, fotbalu nebo bruslení. Toto téma jsem si vybrala, 

protože mi jsou ortopedické diagnózy nejblíže. 

Obecná část této práce obsahuje teoretické podklady dané diagnózy, kde se zaměřuji 

na anatomii, biomechanikou a kineziologií kolenního kloubu. Dále se zmiňuji o léčbě a 

plánech fyzioterapie před či po operaci. Speciální část obsahuje již samotnou kazuistiku, 

která je zpracována na základě znalostí získaných během tříletého studia na FTVS UK. 

V této části je popsaný vstupní kineziologický rozbor, návrh krátkodobého a 

dlouhodobého plánu, jednotlivé terapie, výstupní kineziologický rozbor, zhodnocení 

efektu uvedené terapie a závěr celé bakalářské práce. 

Tato bakalářská práce vznikla na základě souvislé odborné praxe, kterou jsem plnila 

v Centru léčby pohybového aparátu v Praze Vysočanech v termínu od 19. ledna 2015 do 

13. února 2015. 
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2 Obecná část  
 

 

 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla. Na jeho stavbě se podílejí 

kosti, menisky, kloubní pouzdro, vazy a svaly, které se společně nazývají stabilizátory. 

Jedná se o kloub složený, jelikož se zde stýkají femur, tibie a patela. Tato složitá stavba 

odpovídá nutnosti kloubu plnit dva protichůdné úkoly – umožnit stabilitu při současné 

mobilitě. Optimální funkce kolenního kloubu nezávisí jen na jeho anatomické stavbě, ale 

i na souhře statických a dynamických stabilizátorů (Čihák, 2001; Véle, 2006). 

2.1.1 Artikulující kosti kolenního kloubu 

Kolenní kloub je tedy kloub složený, artikulujícími kostmi jsou femur, tibie a 

patela, které mezi sebou vytvářejí kloub femoropatelární a femorotibiální. Kloub 

femorotibiální můžeme dále rozdělit na část mediální a laterální (Čihák, 2001). 

 

Femur (kost stehenní) 

Mohutný distální konec femuru je tvořen kondylem mediálním a laterálním, ty 

však svým tvarem a orientací nejsou shodné. Tyto kondyly femuru slouží a fungují jako 

kloubní hlavice kolenního kloubu. Vpředu je spojuje nepárová kloubní plocha pro patelu, 

facies patellaris. Ta je ve svém středu prohloubena ve vertikálně orientovaný žlábek, 

sulcus femoralis. Tento žlábek odpovídá hraně na patele, která dělí patelární kloubní 

plochu na zevní (větší) a vnitřní (menší) plochu (Čihák, 2001). 

 

Tibie (kost holenní) 

Proximální část tibie se rozšiřuje a taktéž tvoří mediální a laterální kondyl, které 

nejsou shodné. Mediální kloubní plocha je oválná a mírně vyhloubená, laterální kloubní 

plocha je kruhovitého tvaru a téměř rovná. Výběžky na kloubních plochách slouží pro 

úpony intraartikulárních struktur (Čihák, 2001). 

 

Patela (čéška) 

Patela je největší sezamská kost lidského těla, která se nachází v úponové šlaše 

m.quadriceps femoris. Je v kontaktu pouze s kostí stehenní, od kosti holenní je oddělena 
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tukovými polštářky. Patela má tvar připomínající srdce nebo trojúhelník. Hlavní část 

šlachy m.quadriceps femoris se upíná na širší horní okraj kosti, basis patellae, jde o místo 

přenosu sil vznikajících v extenzorovém aparátu. Na patele dochází ke změně směru tahu 

m.quadriceps femoris, ten tudíž slouží jako kladka. Čím je koleno více pokrčené, tím větší 

je síla, která přitlačuje čéšku proti přední ploše femuru (Čihák, 2001; Dylevský, 2000). 

 

2.1.2 Statické stabilizátory kolenního kloubu 

 

Kloubní pouzdro 

Kolem kloubního pouzdra se nachází kloubní dutina, která je největším 

synoviálním prostorem v lidském těle. Na patele a tibii se upíná na okrajích kloubních 

ploch, na femuru o něco dále. Jelikož se na epikondyly femuru upínají svaly a vazy, tak 

jsou z kloubního pouzdra vynechány. Zpevňující funkci kolenního kloubu nemá na starost 

kloubní pouzdro, ale spíše ligamentózní aparát. Toto kloubní pouzdro se skládá ze dvou 

vrstev. Vnější (fibrózní) vrstva, která je drsná a přechází v okostici a vnitřní (synoviální) 

vrstva, která je bohatá na cévy a nervy. Současně je zdrojem výživy pro chrupavky a 

menisky (Dylevský, 2000). 

 

Menisky 

Každý kolenní kloub vlastní dva menisky, mediální a laterální. Jsou tvořeny 

vazivovou chrupavkou a po obvodu fixovány ke kloubnímu pouzdru. Mají srpkovitý tvar. 

Zlepšují komunikaci kloubních ploch, optimalizují pohyb, působí jako tlumiče nárazů, 

snižují tření a podílí se na stabilitě kolenního kloubu. Díky fyziologické valgozitě 

kolenního kloubu je více zatěžován meniskus laterální. Oba menisky napříč spojuje 

ligamentum transversum genus (Dungl, 2005; Tichý, 2005). 

 

Mediální meniskus 

Meniskus mediální je větší a má poloměsíčitý tvar, připomínající písmeno „C“. 

Jelikož je ve střední části srostlý s kloubním pouzdrem a vnitřním vazem, tak je méně 

pohyblivý. V dorsomediální části je také spojen s kloubním pouzdrem a s přední částí 

úponové šlachy m.semimembranosus, kde může být ovlivňován změnou napětí tohoto 

svalu. Díky menší pohyblivosti dochází k častému poškození (Dylevský, 2000; Dungl, 

2005). 
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Laterální meniskus 

Meniskus laterální je menší a má kruhový tvar, připomínající písmeno „O“. 

Ačkoliv je menší, tak svojí šířkou pokrývá téměř celou kloubní plochu zevního kondylu 

tibie. Prostřednictvím kloubního pouzdra je spojen s m.politeus, kterým může být 

ovlivňován. Jeho větší pohyblivost umožňuje menší stabilní fixace (Dungl, 2005). 

 

 

 

Obrázek 1: Statické stabilizátory kolenního kloubu (Gilroy, 2009) 

 

Ligamenta (vazy) 

Zkřížené vazy 

Vazy zkřížené patří mezi vazy nitrokloubní a zároveň to jsou nejmohutnější 

stabilizátory kolenního kloubu. Omezují flexi, extenzi, vnitřní rotaci a částečně brání i 

rozevírání kloubní štěrbiny při páčení bérce abdukce či addukce. Přední zkřížený vaz se 

obtáčí kolem zadního a více se napíná. Ochabnutí těchto vazů vede k nadměrnému 

uvolnění kolenního kloubu a ke vzniku viklavého kolena (Čihák, 2001). 
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Ligamentum cruciatum anterius, LCA (přední zkřížený vaz) 

Začíná na vnitřní ploše zevního kondylu femuru ve fossa intercondylaris a dále 

probíhá ventromediokaudálně až do area intercondylaris anterior na tibii. Je hlavním 

stabilizátorem v sagitálním směru pro ventrální posun tibie, vnitřní rotaci bérce a 

hyperextenzi (Dungl, 2005; Véle, 2006).  

 

Ligamentum cruciatum posterius, LCP (zadní zkřížený vaz) 

Jde od zevní plochy vnitřního kondylu femuru do area intercondylaris posterior 

na tibii. Jeho směr je tedy dorsolaterokaudální, kde zadem kříží přední zkřížený vaz, 

zabraňuje tak pohybu tibie směrem dorzálním a omezuje zevní rotaci bérce. Tento vaz je 

o třetinu silnější než přední a je tak nejsilnějším vazem kolenního kloubu (Dungl, 2005; 

Dylevský, 2000).  

 

Postranní vazy 

Postranní vazy zesilují kloubní pouzdro. Při extenzi jsou oba dva vazy napnuté a 

zamezují tak pohybům do stran, stabilizují kolenní kloub v rovině frontální. Při flexi 

kolene se tyto vazy uvolňují a umožňují nejen vybočení, ale i mírnou rotaci v kloubu.  

 

Ligamentum collaterale mediale, LCM (vnitřní postranní vaz) 

Tento vaz je nejsilnějším vazivovým stabilizátorem na vnitřní straně kloubu. 

Začátek má na mediálním kondylu femuru a úpon na mediálním kondylu tibie. Vaz je 

poměrně široký a plochý. Dorsálně je srostlý s kloubním pouzdrem a mediálním 

meniskem, naopak přední část je od pouzdra oddělena tukovým vazivem, což umožňuje 

nepatrnou, ale významnou pohyblivost vazu oproti pouzdru (Dylevský, 2000). 

 

Ligamentum collaterale laterale, LCL (zevní postranní vaz) 

Zevní postranní vaz probíhá distálně a mírně dorzálně, tedy obráceně než vnitřní 

postranní vaz. Spojuje laterální kondyl femuru s hlavičkou fibuly. Na průřezu se jedná o 

oblý provazec. Od pouzdra je vaz oddělen řídkým tukovým vazivem (Čihák, 2001). 

 

Vazy kloubního pouzdra 

Ventrálně se jedná o šlachu m.quadriceps femoris, která je připojena na patelu. Ta 

pokračuje v lig. patellae upínající se na tuberositas tibiae a dále retinaculum patellae, což 

jsou vazivové pruhy jdoucí po obou stranách pately k tibii.  
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Dorzálně se jedná o ligamentum popliteum obliquum, které je pokračováním 

úponu m.semimembranosus. Jde šikmo od laterálního kondylu femuru k mediálnímu 

kondylu tibie. Společně s ním je s kloubním pouzdrem srostlé také ligamentum popliteum 

arcuatum, které jde šikmo distálně k hlavičce fibuly (Čihák, 2001). 

 

 

2.1.3 Dynamické stabilizátory kolenního kloubu 

Vzhledem k hlavním pohybům v kloubu je dělíme na svaly provádějící extenzi a 

flexi kolene, tedy extenzorovou a flexorovou skupinu. 

 

Extenzorová skupina 

Musculus quadriceps femoris 

Jedná se o nejmohutnější sval v těle. Je to jediný extenzor kolenního kloubu. 

Pokrývá téměř celou přední plochu stehna. Skládá se ze čtyř svalů, a to z dvoukloubového 

m.rectus femoris a jednokloubových m.vastus medialis, lateralis a intermedius. Tento 

sval se upíná na tibii pomocí lig.patellae (Dylevský, 2000). 

 

Musculus rectus femoris 

Jde o dlouhý vřetenovitý sval, který se zapojuje zejména při chůzi a vstávání ze 

sedu. Jeho efektivita je závislá na postavení kyčle, kdy při flektované kyčli oůsobí na 

koleno méně než při kyčli extendované. Sval probíhá mezi m.vastus lateralis et medialis 

a přitom kryje m.vastus intermedius (Dylevský, 2000). 

 

Musculus vastus medialis 

Jednou z hlavních funkcí tohoto svalu je dynamická stabilizace pately, na čemž se 

podílí hlavně část distální. Zabraňuje tak její laterální dislokaci. Jeho proximální část má 

za úkol extendovat kolenní kloub. M.vastus medialis obsahuje také velké množství 

rychlých fyzických vláken, což zvyšuje riziko rychlé atrofie svalu (Čihák, 2001). 

 

Musculus vastus lateralis  

Funkčně je velmi podobný m.vastus medialis, zde je však převaha pomalých 

tonických vláken (Čihák, 2001). 
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Musculus vastus intermedius 

Je to nejhlouběji uložená a zároveň nejmohutnější hlava čtyřhlavého svalu. Část 

jeho snopců se upíná přímo do kloubního pouzdra a tím zabraňuje uskřinutí v pohybu 

(Čihák, 2001). 

 

Flexorová skupina 

Flexory kolene obsahují více pomalých tonických svalových vláken, takže často 

dochází k jejich zkrácení (Véle, 2006). 

 

Musculus biceps femoris 

Sval se upíná společně se zevním postranním vazem. Část šlachy se upíná taktéž 

na laterální kondyl tibie a díky tomu zesiluje vazivový aparát tibiofibulárního kloubu 

(Čihák, 2001). 

 

Musculus semimembranosus 

Je nejmohutnějším svalem na mediální straně. Tento dlouhý objemný sval se 

rozbíhá ve tři úponové pruhy. Zezadu naléhá na m.adduktor magnus (Čihák, 2001; 

Dylevský, 2000). 

 

Musculus semitendinosus 

Jde o vřetenovitý sval. Jeho šlacha se upíná do tzv. pes anserinus, který je dále 

tvořen šlachami od m.gracilis a m.sartorius. Tato skupina nemá jako jedinná přímý vztah 

ke kolennímu pouzdru (Čihák, 2001). 

 

Musculus popliteus 

Tento sval je sice řazen mezi flexory kolene, ale je hlavně jeho vnitřním rotátorem. 

Účastní se na odemknutí kolenního zámku (Véle, 2006). 

 

Musculus gastrocnemius  

Podílí se na flexi kolene pouze v malé míře, větší význam má pro plantární flexi 

nohy. Tvoří ho dvě hlavy a společně s m.soleus vytváří m.triceps surae (Véle, 2006). 
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2.2 Biomechanika kolenního kloubu 

Kolenní kloub je kloub nosný a náleží mu tyto dvě funkce: umožňuje provést 

potřebný rozsah pohybu mezi stehnem a bércem a současně zajišťuje optimální přenos 

tlakových sil vznikajících činností svalů a hmotností těla. Jednotlivé struktury kolenního 

kloubu se zabývají svojí specifickou funkcí a až jejich vzájemná souhra umožňuje funkci 

kloubu jako celku.  

Aktivními pohyby jsou flexe, extenze, vnitřní a zevní rotace. Ostatní pohyby lze 

provést pouze pasivně (Trnavský, 2006). 

 

Flexně-extenční pohyb se děje převážně v sagitální rovině, a to díky stabilizaci 

postranními vazy. Hlavním významem pro koordinaci pohybu jsou však vazy zkřížené, 

které během pohybu kloubu mění své napětí. Jakákoliv změna zkříženého vazu má tedy 

za následek změnu základních biomechanických poměrů v kloubu.  

Změnu zakřivení kloubních ploch během pohybu vyrovnávají menisky, které se při 

ohybu kolena přemísťují dozadu a naopak při jeho natažení dopředu (Meininger, 2014). 

 

 

2.2.1 Biomechanika měkkých struktur kolenního kloubu 

 

Biomechanika kloubní chrupavky 

Zajišťuje hladký průběh pohybu kostěných částí kloubu a difúzní výživu. 

Schopnost regenerace chrupavky je zhoršená, poškození je trvalé. Případné defekty se 

hojí méně kvalitní vazivovou chrupavkou, proto je důležité léčit každé primární 

onemocnění, které by mohlo kloubní povrch nějakým způsobem poškodit (Trnavský, 

2006). 

 

Biomechanika menisků 

Menisky jsou schopny větší elastické deformace než chrupavka a kosti. Při nárazu 

slouží jako tlumiče. Tím chrání kloubní chrupavku a napomáhají tak lepšímu přenosu 

tlakových sil v kloubu. Menisky mají nezanedbatelný význam pro stabilizaci kloubu. 

Zabraňují uskřinutí kloubního pouzdra při pohybu. Významná je také jejich funkce 

lubrikační pro lepší roztírání synoviální tekutiny (Trnavský, 2006). 
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Biomechanika vazů 

Vazy kolenního kloubu zajišťují pasivní stabilitu a zároveň kinematiku kloubu. 

Jejich bohatá senzitivní inervace tvoří percepční složku tzv. kinetického řetězce kloubu. 

Při větší flexi přitahují ohybače kolene tibii směrem vzad a tímto způsobem chrání přední 

zkřížený vaz. Synergistou předního zkříženého vazu jsou tedy flexory kolene. 

Tah m.quadriceps femoris je shodný s průběhem zadního zkříženého vazu, který 

táhne tibii směrem vpřed. Synergistou zadního zkříženého vazu jsou tedy extenzory 

kolene. Zkřížené vazy spolu se zadní částí pouzdra brání hyperextenzi kolene.  

LCM stabilizuje koleno při abdukci a vnitřní rotaci bérce, LCL při abdukci, LCA 

při posunu tibie vpřed a vnitřní rotaci bérce, LCP při posunu tibie vzad, retinakula pately 

zajišťují centrované postavení pately (Trnavský, 2006). 

 

Biomechanika svalů 

Zajišťují aktivní pohyb v kloubu a svým napětím určují směr výsledné tlakové 

síly působící na kontaktní plochy kloubu.  

Pouze část z m.quadriceps femoris překlenuje dva klouby a to m.rectus femoris, 

důsledkem toho dochází k většímu tahu svalu při extenzi kyčle než při její flexi, protože 

v natažení je sval schopen silnější kontrakce. 

Ostatní tři části tohoto svalu jsou pouze jednokloubové, protože překlenují pouze 

kolenní kloub (Dylevský, 2000). 

M.vastus intermedius se zapojuje do extenze v koleni, m.vastus medialis et 

lateralis se také podílejí na extenzi, ale jejich hlavní funkcí je stabilizace a zodpovědnost 

za postavení pately. M.vastus medialis hraje mimo jiné hlavní roli ve stabilitě 

uzamčeného kolene při správném postavení pately (Dungl, 2005). 

 

2.2.2 Biomechanika femoropatelárního kloubu 

 

Patela zajišťuje hladký skluz extenzorového aparátu po přední straně femorálního 

žlábku. Dále zlepšuje účinnost extenzorů při flekčním postavení kolene, což je důležité 

při vzpřimování (Véle, 2006). 

Femoropatelární kloub je jedinečný v tom smyslu, že chrání všechny ostatní 

klouby celého těla. Tlakové síly od stehenní kosti jsou absorbovány patelou a poté se 

nepřenášejí přímo jako tlaková zatížení, ale spíše se tyto síly přemění v tahové síly v 

čtyřhlavém stehenním svalu a patelární šlaše (Meininger, 2014). 
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Již při mírné flexi v kolenním kloubu je patela v důsledku aktivace čtyřhlavého 

stehenního svalu tlačena proti femuru poměrně velkou silou, která s dalším ohnutím 

kolene prudce stoupá. Největší tlak na chrupavku je při úhlu 90 - 100°. Při chůzi je 

patelofemorální kloub zatížen polovinou tělesné hmotnosti, při chůzi do schodů 3,3 

násobkem, při dřepu až 7 násobkem (Koudela, 2002). 

 

Q – úhel 

Tento úhel se používá při popisu extenčního aparátu, jehož upořádání má velký 

význam pro stabilitu pately. Důležitý je zde vzájemný vztah m.quadriceps femoris a 

ligamentum patellae. Osa tahu svalu směřuje distálně a lehce mediálně, kdežto 

ligamentum jde distálně a lehce laterálně. To je důvod proč má patela při kontakci 

m.quadriceps femoris tendenci k lateralizaci.  

Q-úhel neboli quadriceps angle je tedy ostrý úhel svírající směr tahu m.quadriceps 

femoris s osou ligamentum patellae. Za fyziologické jsou považovány hodnoty do 10° u 

mužů a do 15° u žen. Větší velikost Q-úhlu u žen je dána tím, že ženy mají širší pánev. 

Při větších hodnotách je čéška ohrožena lateralizací. Na zvětšení tohoto úhlu se podílí 

valgozita kolene, abnormální funkce m.quadriceps femoris, vnější torze tibie nebo 

laterálně postavená tuberositas tibie (Dylevský, 2009; Gross, 2005). 

 

 

Obrázek 2: Q-úhel (Loudon, 2013) 
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Biomechanické příčiny patelofemorálních obtíží jsou: větší Q-úhel, což znamená, 

že při kontrakci extenzorů je patela tažena laterálně nebo hypotrofie m.vastus medialis se 

stejným důsledkem, přetažení pately laterálně (Pokorný, 2002; Trnavský, 2006). 

 

 

2.3 Kineziologie kolenního kloubu 
 

Základním postavením kolenního kloubu je plná extenze, kdy femur naléhá na tibii 

a všechny vazy na zadní straně kloubního pouzdra a postranní vazy jsou napjaté. Koleno 

je tak uzamčené a stabilní.  

Odemknutí kolena startuje malá rotace, kterou iniciuje m.popliteus, dochází k 

uvolnění postranní vazy a přední zkřížený vaz. Když je noha volná, tak dochází k vnitřní 

rotaci tibie, naopak při noze fixované k zevní rotaci femuru. Flexe kolenního kloubu nelze 

bez odemknutí provést.  

Pohyb do flexe kolenního kloubu můžeme rozdělit na několik fází. Začínající flexe 

je provázena počáteční rotací, zevní kondyl femuru se otáčí, vnitřní kondyl se posouvá. 

Nastává odemknutí kolenního kloubu. Dále následuje valivý pohyb, kdy se femur „valí“ 

po tibii a meniscích. V závěru pohybu do flexe se stále zmenšuje kontakt femuru s tibií a 

menisky se posunují po tibii směrem dozadu. Flexi kolene tak dokončí meniskotibiální 

skloubení.  

Flexi kolenního kloubu zároveň brání přední i zadní zkřížený vaz, které zabraňují 

posunům kostí. Patela „klouže“ při pokrčení kolene směrem distálním a při napnutí 

naopak směrem proximálním v rozsahu cca 5-7cm. 

Při extenzi probíhá celý proces opačně, kdy závěrečná rotace do opačného směru 

extendovaný kloub opět uzamyká (Dylevský, 2009; Trnavský, 2006). 

 

Pohyby v kolenním kloubu 

Flexe 

Tento pohyb vykonávají m.semitendinosus, m.semimembranosus a m.biceps 

femoris. Fyziologicky je možná do 120° aktivně a 140° pasivně, záleží na stavu m.rectus 

femoris a objemu stehna a lýtka. 

Při pohybu se zapojují také pomocné svaly, kterými jsou m.gracilis, m.sartorius, 

m.gastrocnemius a m.popliteus. Neutralizačními svaly jsou m.biceps femoris jedné strany 
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a m.semimembranosus a m.semitendinosus druhé strany. Pohyb stabilizují m.iliopsoas, 

m.pectineus a m.rectus femoris (Čihák, 2001; Véle, 2006). 

 

Extenze 

Tento pohyb vykonává m.quadriceps femoris. Jedná se o opačný pohyb (oproti 

flexi) do nulového postavení. Pokud dojde k větší extenzi než je nulové postavení, 

mluvíme tak o hyperextenzi. Při extenzi vyvolané kontrakcí m.quadriceps femoris se 

patela posouvá proximálně a laterálně. Změnu pozice a následnou správnou centraci 

pately zajišťují mm.vasti, které přitáhnou čéšku do střední polohy. 

Pomocnými svaly jsou zde m.tensor fasciae latae a m.glutaeus maximus. Pohyb 

stabilizují břišní svaly, m.erector trunci a m.quadratus lumborum. Neutralizačními svaly 

jsou m.gluteus maximus, m.biceps femoris (caput longum), m.semitendinosus a 

m.semimembranosus (Véle, 2006). 

 

Zevní rotace 

Tento pohyb je realizovaný ve flekčním postavení kolenního kloubu díky 

m.biceps femoris a m.tensor fascie latae. Fyziologický rozsah je přibližně 20°. 

 

Vnitřní rotace 

Tento pohyb je realizovaný opět ve flekčním postavení kolenního kloubu díky 

m.semitendinosus a m.semimembranosus. Fyziologický rozsah je přibližně 15°. 

Mezi pomocné svaly se řadí m.sartorius, m.gracilis a m.popliteus. 

 

Rozsah obou rotací je dán rozsahem flexe. Čím větší je flexe kolene, tím větší je rotace. 

Největšího rozsahu do rotace získáme při flexi 45°-90° (Véle, 2006). 

 

Lombardův paradox 

Při vzpřimování ze sedu, kdy dochází k extenzi kolene díky m.rectus femoris a 

mm.vasti, lze pozorovat současnou aktivaci flexorů kolene, které by měly dle zásady 

reciproční inhibice naopak extenzi kolene bránit.  Vzniká zde kontrakce antagonisty, 

která prováděný pohyb neruší, ale stabilizuje. Je to tedy důležitý stabilizační 

mechanismus řízený centrálně a při jeho selhání se kolena automaticky podlamují (Véle, 

2006). 
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2.4 Vyšetření kolenního kloubu 
 

 

2.4.1 Anamnéza  

 

V dnešní době bývá anamnéza často podceňována, přestože při správném 

odebrání anamnézy můžeme objasnit až 50% ortopedických onemocnění.  

Při postižení kolene základním příznakem bolest, a proto se ptáme na její 

přítomnost při různých aktivitách. Například výrazná bolest při chůzi do schodů je 

příznak pro poškození femoropatelárního skloubení. Ranní ztuhlost spojená s bolestí je 

typická pro revmatoidní artritidu. Trvalá bolest zvyšující se odpoledne je známkou 

osteoartrózy. Pro postižení menisků je typické bolestivé zablokování pohybu v kloubu. 

Pacienta se dále ptáme, zda je pro něj problém sezení v jedné poloze, popřípadě se 

zeptáme na úlevovou polohu. 

Pokud jde o úraz, ptáme se, kdy a jakým způsobem, mechanismem došlo k úrazu. 

Zjišťujeme přesnou lokalizaci, intenzitu a charakter bolesti. Dále zda je omezen pohyb, 

zda se vyskytuje pocit nestability a v neposlední řadě na možnost zátěže kolene. 

V anamnéze bychom se měli ptát taktéž na faktory ovlivňující vývoj motoriky. 

Mezi ně můžeme zařadit dědičnost, prenatální a postnatální biologický vývoj až do 

současnosti, prodělané nemoci, úrazy a jejich léčení. Neměli bychom opomenout 

pacientův způsob života a jeho pohybové chování (Gross, 2005; Kolář, 2009; Dungl, 

2005). 

 

2.4.2 Aspekce 

 

Pacienta pozorujeme již od jeho příchodu. Všímáme si jeho způsobu chůze, 

postoje a veškerých jeho pohybů, míry zatížení končetiny. 

Ve stoji posuzujeme hlavně osu dolní končetiny, která může být vybočena buď 

laterálně - genua vara nebo mediálně - genua valga. Pokud je kolenní kloub v 

hyperextenzi, mluvíme o genum recurvatum. 

Všímáme si zabarvení kůže, přítomnosti hematomu, otoku a jizev v oblasti kolene, 

případné atrofie čtyřhlavého svalu. Celkový tvar a vzhled porovnáváme s druhou 

končetinou (Gross, 2005; Kolář, 2009). 
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2.4.3 Palpace 

Palpaci provádíme, když pacient leží na zádech a má extendované dolní 

končetiny. Porovnáváme vždy s druhou stranou. 

Začínáme povrchovou palpací, kde zjišťujeme citlivost kůže, její teplotu a 

pohyblivost, tlakovou bolestivost, popřípadě velikost zánětlivého zduření. Při této palpaci 

zjistíme i otok kloubu nebo jeho náplň. 

Následuje palpace hluboká, kde zjišťujeme svalový tonus, případné kontraktury 

svalů a bolestivost postranních vazů. Dále palpujeme šlachové úpony a periosty. 

Vyšetříme si také pohyblivost pately.  

Bolest je nejlépe lokalizovatelná bezprostředně po úrazu, později nastupuje otok 

a svalové kontraktury, které nám přesnou lokalizaci ztěžují, až znemožňují (Gross, 2005; 

Kolář, 2009). 

 

2.4.4 Pasivní a aktivní pohyby 

 

Pasivní pohyb provádíme při uvolněném svalstvu, a to pouze do pocitu bolesti. U 

kolenního kloubu sledujeme rozsah pohybu do flexe, extenze a pohyb pately. Při 

omezeném pohybu vyšetřujeme, zda se jedná o tuhou zarážku nebo pružný odpor. 

Omezení extenze v kolenním kloubu, kde je pružení a zároveň bolest při snaze o dotažení 

pohybu, může být známkou léze menisku.  

Aktivní pohyb vyšetřujeme v otevřených i uzavřených kinematických řetězcích. 

Sledujeme kvalitu zapojení svalů m. quadriceps femoris, zevních rotátorů kyčelního 

kloubu a m. tensor fasciae latae. Vyšetření aktivních pohybů může být analytické 

(svalový test, goniometrie), anebo syntetické (vyšetření chůze a lokomoce), (Haladová, 

1997; Kolář, 2009). 

 

2.4.5 Neurologické vyšetření 

 

Reflexy 

Vyšetřením patelárního reflexu vyšetřujeme segmenty L4. Vyšetřením reflexu 

Achillovy šlachy vyšetřujeme segment S1. Medio-plantárním reflexem vyšetříme 

segmenty L5. Reflexy vybavujeme na obou dolních končetinách a porovnáváme je. 

Hodnotíme je jako areflexii, hyporeflexii, snížený reflex, normoreflexii, hyperreflexii a 

polykinetický reflex, což je reflex s následným záškubem (Kolář, 2009; Véle, 2006). 
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Vyšetření čití 

Toto vyšetření rozdělujeme na čití povrchové (exteroceptivní) a hluboké 

(proprioceptivní). Čití povrchové zahrnuje čití taktilní, algické, termické a diskriminační. 

Do hlubokého čití řadíme polohocit, pohybocit, stereognozii, interocepce a nocicepce.  

Na dolní končetině vyšetřujeme čití v dermatomech L2, L3, L4, L5 a S1. Porovnáváme 

vždy s druhou stranou (Gross, 2005; Véle, 2006). 

 

2.4.6 Vyšetření pohyblivosti při nestabilitě kolenního kloubu 

 

Při vyšetření pohyblivosti při nestabilitě kolenního kloubu testujeme pohyb do 

flexe a extenze, testování rotací provádíme při 90° flexi v kolenním kloubu. Pohyby 

provádíme pasivně a proti odporu, abychom zjistili, zda jsou příčinou potíží kontraktilní 

či nekontraktilní struktury. V neposlední řadě se provede vyšetření kloubní vůle (Dungl 

2005). 

 

Vyšetření postranních vazů 

Abdukční (valgózní) manévr 

Pacient leží na zádech a terapeut stojí na testované straně. Jednou rukou pevně 

fixuje bérec, druhou rukou fixuje distální část femuru z laterální strany. Potom provedeme 

30° semiflexi v kolenním kloubu a spodní rukou provede abdukci bérce, čímž dojde k 

otevření mediální kloubní štěrbiny. Test opakujeme i s extenzí v kolenním kloubu. 

Bolestivé při manévru znamená poranění vnitřního postranního vazu (Gross, 2005). 

 

Addukční (varózní) manévr 

Femur fixujeme z mediální strany a pohybem bérce do addukce docílíme 

varózního napětí a rozevření laterální štěrbiny. Při vyšetření addukčního testu s 30° flexí 

v kolenním kloubu vyřadíme stabilizační vliv dorzální části kloubního pouzdra a částečně 

i předního zkříženého vazu a tím izolovaně vyšetříme integritu zevního postranního vazu 

(Gross, 2005). 

 

Vyšetření zkřížených vazů 

Přední zásuvkový manévr  

Provádí se tak, že fixujeme končetinu ve 45° flexi v kyčli v 90° flexi v kolenním 

kloubu, pomáháme si dosednutím ke špičkám prstů nohy. Uchopíme oběma rukama horní 
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část bérce a provádíme tah bérce ventrálně. Posun tibie proti femuru udává poškození 

LCA (Čech, 1986). 

 

Zadní zásuvkový manévr 

Ve stejné poloze, jako u předního manévru, se snažíme tlakem zasunout tibii proti 

femuru dozadu. Slouží k posouzení pevnosti zadního zkříženého vazu (Dungl, 2005). 

 

Lachmanův test 

Tento test se provádí při podezření na rupturu LCA a měl by se dělat jako první. 

Při přibližně 30° flexi poraněného kolena fixujeme distální femur nad kondyly, prsty 

druhé ruky objímají proximální konec bérce a tlačí zezadu bérec ventrálně. Je-li LCA 

v pořádku, tak se bérec neposune. Test je provedený správně, jestliže jsou hamstringy 

pacienta zcela uvolněné (Čech, 1986; Dungl, 2005). 

 

Vyšetření femoropatelární bolestivosti 

Zde se používají testy, vycházejí z principu vzniku bolesti při zvýšení tlaku na 

postiženou kloubní plochu pately. 

 

Test stability pately - anxiosity test 

Pacient zadrží ruku terapeuta při palpaci pately. Test je pozitivní při recidivující 

luxaci pately (Kolář, 2009). 

 

Zohlenův test 

Vyšetřované koleno je flektované. Tlačíme prstem na apex pately a pacient 

provádí aktivní extenzi v kloubu. Při pozitivitě vyvolá tento manévr bolest (Kolář, 2009). 

 

Fairbankův test 

Na extendované koleno položíme ruku těsně nad bázi pately a tlačíme šlachu 

m.quadriceps femoris proti femuru. Vyzveme pacienta, aby provedl aktivní kontrakci 

svalu. Pokud kontrakce vyvolá silnou bolest, je test pozitivní (Kolář, 2009). 

 

Příznak hoblíku 

Patelu tlačíme proti femorálnímu žlábku a současně ji střídavě posunujeme 

proximálně a distálně. Při postižení způsobí tento manévr bolest (Kolář, 2009). 
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2.4.7 Pomocná zobrazovací vyšetření 

 

Z neinvazivních metod se využívají rentgenové a ultrazvukové vyšetření nebo 

magnetická rezonance. Z invazivních jsou to pak punkce kloubu, laboratorní rozbor 

punktátu a samozřejmě moderní a pravděpodobně nejpřínosnější metoda – artroskopie 

(Dungl, 2005). 

 

 

2.5 Patologické stavy pately 
 

2.5.1 Chondromalacie pately 

Jedná se o patologickou diagnózu vyznačující se změkčením a degenerací 

patelární kloubní chrupavky. Existují 4 stupně této patologie, které se od sebe rozlišují 

podle její závažnosti.  

První a druhý stupeň se vyznačuje změkčením chrupavky, blistrem a otokem. 

Třetí stupeň má na svědomí nerovnost povrchu patelární kloubní chrupavky a její 

ztenčování se. U čtvrtého stupně se objevuje ulcerace a expozice subchondrální kosti.  

Etiologie chondromalacie pately je nejasná. Predispoziční faktory mohou být 

traumata. Diagnosticky může být porucha potvrzena artroskopií, ale k určení diagnózy 

není vždy nutné provádět invazivní postup. Studie ukázaly, že výpočetní tomografická 

artrografie a magnetická rezonance k diagnóze postačí (Vigorita, 2008). 

 

 

Obrázek 3: MRI chondromalacie pately (Munk, 2011) 
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2.5.2 Luxace pately 

K luxaci pately dochází tím způsobem, že během flexe v kolenním kloubu, při 

zevní rotaci a abdukci bérce nedojde k dostatečné kontrakci mediální hlavy m.quadriceps 

femoris a akcentované kontrakci laterální hlavy. Patela se dislokuje zevně a dojde 

k roztržení jejího mediálního závěsného aparátu.  

Dislokace je obvykle přechodná a pacient si nemusí uvědomovat, že k ní vůbec 

došlo. Vyšetření akutně oteklého bolestivého kolene může být obtížné. Také z těchto 

důvodů nebyla patelární luxace u většiny případů zpočátku klinicky vyšetřována. 

Mediální dislokace pately jsou ojedinělé, ty způsobuje přímé násilí ze zevní strany.  

Tzv. habituální luxace pately je vada vyskytující se častěji u děvčat, jedná se o 

dislokaci pately laterálním směrem, ať už subluxaci nebo luxaci. Vada bývá spojena s 

dysplazií extenzního aparátu: genum valgum, laterální kondyl stehenní kosti bývá menší 

a více oploštělý než mediální, čéška je malá a obvykle výše postavená. 

Anatomická predispozice je častější u žen. Tato predispozice vede k tomu, že po 

první luxaci dochází k luxacím opakovaným nebo subluxacím již při minimálním násilí 

(Sherry, 1997; Pokorný, 2002). 

 

Diagnostika 

Aspekcí si můžeme všimnout výrazné změny kontury kolena. Velmi výrazně bývá 

zablokovaný pohyb v semiflekčním postavení. Rtg vyšetření se provádí pro vyloučení 

přidružené zlomeniny. Stav kloubních ploch nám nejlépe objasní artroskopie. Ta nám 

umožní také přesné posouzení centrace pately v její kluzné dráze během pohybu.  

Subluxace čéšky se mohou po úrazu spontánně samy reponovat a pacient udává, 

že mu „vyskočilo koleno“ nebo že se „bloklo“. Pozornost se pak zaměřuje mylně pouze 

na vazy a menisky (Pokorný, 2002). 

 

Terapie 

Při luxaci pately se nejprve provádí zavřená repozice v celkové anestezii, a až 

pokud se tento zákrok nezdaří, následuje operační revize kloubu (Kolář, 2009). 

Při repozici se nejprve flektované koleno převede do plné extenze, patela se tak 

reponuje spontánně nebo se lehce přitlačí na její zevní hranu (Pokorný, 2002). 
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2.6 Léčba chronické luxace pately 
 

 

2.6.1 Operační léčba 

Během růstu se někdy stává, že se stav zlepší a může dojít i k úplnému vymizení 

luxací. Jestliže dochází k opakovaným luxacím, je doporučena operace. Vzhledem k 

tomu, že dochází téměř vždy k zevní luxaci pately, spočívá operační řešení v její mediální 

fixaci.  

Způsobů operace je více např. mediální transpozice ligamentum patellae na tibii, 

laterální transpozice mediálních retinakul, nebo m.vastus medialis obliquus. Pokud jde o 

těžší změny s omezením pohybu, uvažuje se o úplném vyjmutí čéšky (Dungl, 2005; 

Koudela 2002; Janíček, 2001). 

 

Artroskopie 

Jedná se o endoskopickou metodu, která umožňuje za minimálního přístupu, jak 

vizuální diagnostiku, tak i operační řešení nitrokloubních poranění.  

Výhodami této metody jsou např. malá invazivita a minimální pooperační 

zánětlivá reakce. Naopak nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady a větší požadavky na 

zručnost operatéra. 

Na začátku artroskopie dojde k zavedení tubusů s optikou do kolenního kloubu. 

Dutina kloubu se naplní kapalinou nebo plynem. Je-li přítomna krev, je nutné řádně kloub 

vypláchnout. Takto operatér vidí téměř celý kloub až na posteromediální kout a tibiální 

konec LCP. Artroskopicky lze ošetřit meniskus, volná tělíska nebo odebrat bioptický 

vzorek, dále lze orientačně zhodnotit sklon a centraci pately v průběhu flexe kolene. 

U pacienta není doporučena okamžitá zátěž. Je nutné docvičení m.quadriceps 

femoris (Dungl 2005; Gross, 2005; Trnavský, 2006). 

 

Kontraindikace 

Případy kdy je nutno artroskopii odložit jsou: špatný celkový stav pacienta, 

celkové infekční onemocnění, lokální infekce měkkých tkání, akutní zánět žil, 

nedostatečné prokrvení dolní končetiny. Jediná indikace, kdy se artroskopie neodkládá je 

nitrokloubní infekce (Dungl, 2005). 
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Release 

Laterální release neboli uvolnění laterální retinakul je indikováno při syndromu 

laterální hyperprese pately (zevní sklon a mírná lateralizace pately) a vede ke zlepšení její 

centrace. Release můžeme provést čistě artroskopicky nebo otevřeně z malé incize. Při 

rekonstrukci extenzního aparátu a stabilizačních operacích pately se dává přednost 

otevřeným operacím (Dungl, 2005; Janíček, 2001). 

 

Operační technika dle Madigana 

Tuto operační techniku volí i v Centru léčby pohybového aparátu v Praze 

Vysočanech. Spočívá v mediální fixaci čéšky pomocí m.vastus medialis obliguus. Úpon 

tohoto svalu se přichytí na povrchové vazivo pately, se kterým následně i sroste. Jedná se 

o mimokloubní operaci (Biedert, 2005). 

V Centru léčby pohybového aparátu je součástí celkového operačního přístupu 

nejdříve provedení již zmíněná artroskopie, díky níž je možné provést revizi dané oblasti. 

Následuje laterální release, která spočívá v přetětí části laterálních retinakul čímž je 

umožněno uvolnění pately mediálním směrem. Teprve potom je provedena mediální 

fixace dle Madigana a zakotvení pately do ideálního postavení.  

 

2.6.2 Konzervativní léčba 

 

Konzervativní léčba je neinvazivní terapie, kde se zaměřujeme především na 

ovlivnění bolesti a současně na funkční omezení v oblasti kolenního kloubu (Dungl 

2005). 

Luxace pately se řeší fixací kolena ortézou s výřezem pro patelu na 3-4 týdny, což 

je doba, kdy dochází ke zhojení měkkých tkání. V dalších 3 týdnech probíhá postupná 

mobilizace, zaměřujeme se na izometrické kontrakce mediální hlavy čtyřhlavého svalu, 

která musí dynamicky medializovat patelu. Konzervativně léčíme jen v případě, že 

pacient operační řešení odmítá, anebo je kontraindikováno (Kolář, 2009; Pokorný, 2002). 

 

Předoperační péče 

Jedním z cílů fyzioterapie před operací je snížení bolesti, jelikož je zdrojem 

svalové inhibice. V rámci fyzioterapie provádíme měkké techniky, šetrné mobilizace 

pately a hlavičky fibuly, šetrné trakce kolenního kloubu. Dále relaxujeme m. quadriceps 

femoris. Femoropatelární skloubení můžeme stabilizovat ortézou nebo tapingem. 



29 

 

Důležité je zlepšení protažitelnosti měkkých struktur v oblasti kolenního kloubu. 

Klíčovým bodem konzervativní terapie je individuální cvičení se zaměřením na zlepšení 

svalové aktivace, především m. vastus medialis. Ke zlepšení propriocepce a 

neuromuskulární kontroly využíváme prvky ze senzomotoriky (Kolář, 2009). 

 

Pooperační péče 

Již první dny po operaci se pacient vertikalizuje do stoje a chodí o dvou 

francouzských holích s takovým zatížením, kterou určuje operatér. Záleží také na tom, 

zda pacient má či nemá ortézu (Školníková, 2000). 

 

Hlavními úkoly pooperační fáze jsou: 

 prevence tromboembolické nemoci 

 snižování otoku a bolesti 

 péče o jizvu 

 postupné obnovení rozsahu pohybu – lze použít motodlahu, pasivní pohyby, 

techniku PIR 

 mobilizace drobných kloubů nohy, později i šetrné mobilizace v oblasti kolenního 

kloubu 

 obnovení svalové síly – z počátku se využívají izometrická cvičení především na 

m.quadriceps femoris a m.gluteus maximus 

 korekce chůze – o francouzských holích, později náprava stereotypu chůze po 

odložení holí 

Pro dlouhodobý plán můžeme pacientům navrhnout plavání a jízdu na kole (Kolář, 2009). 

 

Fyzikální terapie 

Termoterapie a kryoterapie způsobují krátkodobou analgezii. Teplo uvolňuje 

svalové spazmy a tím může zvyšovat rozsah kloubního pohybu. Naopak aplikace chladu 

se používá k redukci otoků a snížení bolesti. Doba aplikace je až 30 minut a to 4-10x 

denně během prvních 3-4 dnů po úrazu či operaci (Capko, 1998; Poděbradský, 1998). 

Magnetoterapie působí analgeticky, protizánětlivě, myorelaxačně a podporuje 

hojení (Capko, 1998; Poděbradský, 1998). 

Laseroterapie se využívá díky svým biostimulačním účinkům k lepšímu hojení, 

podporuje tvorbu endorfinů a tím vyvolává analgetický efekt. Na akutní jizvu se používá 
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laserová sonda ze vzdálenosti 0,5 cm s frekvencí 1000 Hz, jizva se ošetřuje laserem denně 

a to celkem cca 3x (Capko, 1998; Poděbradský, 1998). 

Elektroterapie se využívá nejčastěji jako analgetikum, jde především o 

elektroneurostimulace či diadynamické proudy (Capko, 1998; Poděbradský, 1998). 

 

Ortézy a další fyzioterapeutické pomůcky 

Ortézy pomáhají především udržení stability kloubu a tím z velké části zabraňují 

nekoordinovaným pohybům. Pro odlehčování kloubu se nejčastěji využívají francouzské 

hole, případně podpažní berle (Školníková, 2000). 
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3 Speciální část 
 

 

 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce byla zpracována v průběhu souvislé odborné praxe, kterou 

jsem absolvovala v Centru léčby pohybového aparátu v Praze Vysočanech v období od 

19. 1.2015 do 13. 2. 2015. Praxe byla prováděna pod odborným dohledem supervizora 

Mgr. Jakuba Hoskovce. 

Pacientka, jejíž kazuistiku jsem zpracovávala, mi byla přidělena 26. 1. 2015. 

Docházela na terapii ambulantně, 3x týdně v dopoledních hodinách, po celou dobu terapie 

ochotně spolupracovala. 

Po seznámení s pacientkou jsem odebrala anamnézu a udělala vstupní 

kineziologické vyšetření, následovala každodenní terapie. Na základě informací 

získaných z anamnézy a vstupního kineziologického rozboru byl sestaven krátkodobý a 

dlouhodobý plán fyzioterapie. Při poslední terapii byl proveden výstupní kineziologický 

rozbor, který posloužil jako podklad ke zhodnocení efektu provedené terapie. Během 

terapie nedošlo k žádným komplikacím. 

 

Vzor informovaného souhlasu pacienta a žádost o vyjádření etické komise UK 

FTVS, schválenou pod jednacím číslem 046/2015, jsou přiloženy v příloze. 

 

Pro vyšetření a terapii jsem používala níže uvedené pomůcky a terapeutické 

postupy. Prováděné techniky plně korespondují s náplní tříletého studia bakalářského 

oboru fyzioterapie na FTVS UK. 

Pomůcky: goniometr, krejčovský metr, neurologické kladívko, osobní váhy, 

molitanový míček, thera-band, overball, gymball, měkká podložka, posturomed, bosu, 

popruh pro protažení dolních končetin. 

Terapeutické postupy: technika měkkých tkání dle Lewita, „míčkování“ dle 

Jebavé, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, postizometrická relaxace dle 

Lewita, technika AGR dle Zbojana, mobilizace dle Lewita, individuální LTV. 
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3.2 Anamnéza 
 

 

Iniciály: M. R.  

Pohlaví: žena  

Ročník: 1983 

Výška: 168 cm  

Váha: 60 kg  

BMI: 21,26 (norma)  

 

Diagnóza:  M2556 bolest v kloubu, bérec 

St.p. lux.patellae, mus intraartic.duas, chondropathie patellae genus I.sin 

Operace: 10.12.2014 13:00 Operační protokol – AS, extractio muris 2x, 

shaving patellae, later.release, op.sec Madigan  

 

Status praesens:  

Pacientka je při vědomí, orientována časem, místem i osobou, aktivně 

spolupracuje. Nyní pacientka udává pocit mírné bolesti a tah při jakémkoliv pohybu 

v kolenním kloubu levé dolní končetiny. Přetrvává výrazný otok L kolenního kloubu, 

pacientka koleno leduje, analgetika neužívá. 

 

 

RA: Ortopedicky bezvýznamná, jiné dědičné choroby (kardiovaskulární, nádorová, DM 

a jiné) neguje.  

OA:  

Předchozí onemocnění:  

Operace: neguje  

Úrazy: v 6. třídě základní školy pád na L koleno při tělocviku (na 3 týdny sádra, 

berle, RHB), opakované luxace se objevili před 10ti lety, při chůzi (často na nestabilním 

povrchu např. sníh), od té doby cca 5x luxace pately laterálně – začala nosit ortézu na 

sport 

Nynější onemocnění: 

V květnu 2014 uklouzla pacientka na dovolené, kdy šla přes kluzké kameny, při 

pádu si podvrtla levé koleno a došlo luxaci pately laterálně, pacientka si ji sama 



33 

 

zreponovala zpět. Zbývající tři dny dovolené chodila s ortézou, koleno bylo oteklé. Po 

návratu do ČR navštívila lékaře, který ji doporučil pro potíže a nestabilitu pately 

k operaci. U pacientky neproběhla žádná předoperační rehabilitace. Operace byla 

provedena 10. 12. 2014, poté měla pacientka ortézu na L koleno nastavenou na 20st do 

flexe, používala dvě francouzské hole a operovanou DK odlehčovala na 50%. Po měsíci 

a půl od operace byla na kontrole, ortéza nastavena na 60st do flexe, LDK stále 

v odlehčení, pacientka stále používá francouzské hole, nyní doporučena k rehabilitaci. 

 

FA: hormonální antikoncepce 

AA: pyly, prach, trávy, lékovou alergii neguje 

GA: první menstruace ve 13ti letech, bezproblémový průběh, nyní užívá hormonální 

antikoncepci, gynekologické operace, porody a potraty neguje 

Abusus: nekouří, pije 1 šálek kávy denně, alkohol příležitostně 

SpA: rekreační sporty  

PA: obchodní zástupce 

SA: pacientka žije s přítelem v přízemním bytě, bez výtahu 

Předchozí RHB: žádná rehabilitace dříve neproběhla 

Indikace k RHB: stav po AS release laterálních struktur L kolene 

 

Diferenciální rozvaha:  

Pacientka je po artroskopii L kolenního kloubu, očekáváme tak snížený rozsah 

pohybu v L kolenním kloubu, popřípadě i v L hlezenním kloubu. Dále můžeme očekávat 

snížení svalové síly stehenních a hýžďových svalů a zkrácení lýtkových svalů LDK. Dá 

se předpokládat bolestivost a zvýšená citlivost v okolí pooperačních jizev nebo přímo 

jizev samotných, horší protažitelnost a posunlivost jizev, jejich okolí, kůže, podkoží i 

fascií, otok v oblasti L kolenního kloubu a reflexní změny měkkých tkání celé LDK. Dále 

se může objevit patologická joint play pately, hlavičky fibuly i drobných kloubů L nohy. 

Pravděpodobný je špatný stereotyp chůze, snížená stabilita a propriocepce LDK, svalové 

dysbalance, přestavba pohybových stereotypů. Můžeme také očekávat změnu těžiště 

kvůli odlehčení LDK a větší zátěži na PDK. 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor  

 

26. 1. 2015  

Při vyšetření má pacient stále LDK v odlehčení na 50%. Vyšetřeno ve spodním prádle, 

ortéza sundaná.   

 

Vyšetření stoje aspekcí  

Pohled zepředu: stoj s větší zátěží na PDK, mírný náklon celého trupu vpravo, 

báze fyziologická, nožní klenba vytvarovaná, otok levého kolenního kloubu, levé stehno 

viditelně užší, thoracobrachiální trojúhelník vlevo více vykrojený, levé rameno výš než 

pravé, klíční kosti symetrické, hlava v ose.  

Pohled zboku: nožní klenba vytvarovaná, lýtka symetrická, váha na přední části 

nohy, pánev v anteverzi, břicho prominuje minimálně, bederní lordóza, horní končetiny 

v ose, hlava v mírném předsunu. 

Pohled zezadu: stoj s větší zátěží na PDK, mírný náklon celého trupu vpravo, obě 

nohy v mírné zevní rotaci, achillovy šlachy symetrické, lýtka symetrická, asymetrické 

kontury stehen, intergluteální rýhy symetrické, thoracobrachiální trojúhelníky 

asymetrické, levé rameno i lopatka výše než pravé, hlava v ose.  

 

Stoj na dvou vahách:  

Celková hmotnost: 60 kg  

LDK – 25kg  

PDK – 35kg 

 

Rombergova zkouška:  

I. BPN  

II. BPN  

III. BPN  

 

Véleho test  

Volný stoj a následné pomalé přenášení váhy směrem před a zpět do středového 

postavení bez pokrčení kolen. Bez souhry šlach bilaterálně. 
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Trendelenburgova zkouška:  

Tato zkouška provedena pouze jednostranně.  

PDK – negativní (LDK nebyla v úplných 90st flexe kolenního kloubu) 

 

Thomayerova zkouška: dotkne se země celými prsty  

 

Vyšetření pánve palpací:  

SIAS – vlevo výše 

SIPS – vlevo výše 

Crista iliaca – vlevo výše 

 

Vyšetření chůze:  

Pacientka chodí o dvou francouzských holích, jedná se o chůzi dvoudobou (berle 

a LDK, poté PDK) s odlehčením LDK na 50%. Báze fyziologická, odvíjení chodidla PDK 

fyziologické, chodidlo LDK se neodvíjí, délka kroku a rytmus chůze mírně asymetrický, 

LDK dělá krok menší a pomalejší. Největší pohyb je v kolenním kloubu PDK, LDK dělá 

pohyb v kolenním kloubu menší, patrná extenze v kyčelním kloubu, souhra horních 

končetin s berlemi je bezproblémová. Stereotyp chůze po schodech je správný (ze 

schodů-berle a LDK, poté PDK, do schodů-PDK, poté berle a LDK). 

 

Modifikace chůze:  

Vzhledem k chůzi o berlích vyšetření chůze pozadu, po špičkách a po patách 

neprovedeno. 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

 

Vyšetření kůže a podkoží:  

Zvýšená teplota v oblasti L kolenního kloubu, výrazný otok, pooperační oblast palpačně 

nebolestivá, jizvy po artroskopii jsou začervenalé, na pohmat citlivé, ale téměř volné. 

LDK – snížená protažitelnost a posunlivost kůže a podkoží na lýtku směrem 

kraniokaudálním i do rotace, na stehně fyziologická protažitelnost i posunlivost kůže a 

podkoží do všech směrů  

PDK – fyziologická protažitelnost a posunlivost kůže a podkoží kraniokaudálním směrem 

i do rotace jak na lýtku, tak na stehně 
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Vyšetření fascií:  

LDK – snížená protažitelnost a posunlivost fascií kraniokaudálním směrem i do rotace na 

lýtku, na stehně fyziologická protažitelnost i posunlivost fascií kraniokaudálním směrem 

i do rotace  

PDK – fyziologická protažitelnost i posunlivost fascií kraniokaudálním směrem i do 

rotace jak na lýtku, tak na stehně 

 

Vyšetření svalů: 

m. vastus medialis – L –hypotonus, P - normotonus  

m. vastus lateralis – L – hypotonus, P - normotonus  

m. rectus femoris – L – hypotonus, P- normotonus 

m. quadratus lumborum – hypertonus  oboustranně 

m. biceps femoris – L-normotonus, P - normotonus 

„hamstringy“ – L- normotonus, P- normotonus 

adduktory kyčelního kloubu – L- hypertonus, P-normotonus  

m. tensor fasciae latae- hypertonus oboustranně 

m. triceps surae – L- triggerpoint P-hypertonus  

m. gluteus maximus – L-hypotonus, P-hypotonus 

 

Vyšetření periostových bodů:  

Hlavička fibuly – bolestivost oboustranně 

Horní okraj pately – bez bolesti oboustranně 

SI skloubení – bez bolesti oboustranně 

 

Neurologické vyšetření  

Vyšetření čití (LDK a PDK ve všech dermatomech):  

Povrchové čití:  

Taktilní: BPN oboustranně  

Algické: BPN oboustranně  

Termické: BPN oboustranně  

Nenalezeny rozdíly v dermatomech.  

Hluboké čití:  

Polohocit: BPN oboustranně  

Pohybocit: BPN oboustranně  
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Reflexy: 

Patelární: LDK- normoreflexie, PDK- normoreflexie 

Achillovy šlachy: LDK- normoreflexie, PDK- normoreflexie 

Medio-plantární: LDK- normoreflexie, PDK- normoreflexie 

 

Antropometrické vyšetření 

 

Tabulka č. 1: Délky dolních končetin 

Délky dolních končetin L P 

Funkční délka 91cm 91cm 

Anatomická délka 88cm 88cm 

Stehno 48cm 48cm 

Bérec 43cm 43cm 

 

Tabulka č. 2: Obvody dolních končetin 

Obvody dolních končetin L P 

Stehno 15cm nad patelou 44cm 49cm 

Stehno nad kolenním kloubem 41cm 40cm 

Koleno (přes patelu) 41cm 39cm 

Tuberositas tibiae 41cm 39cm 

Lýtko 35,5cm 35cm 

 

 

Goniometrické vyšetření - SFTR metoda (Janda, 1993)  

Vyšetření provedeno při aktivních pohybech dvouramenným goniometrem. 

 

Tabulka č. 3: Goniometrické vyšetření kloubů dolních končetin  

Testovaný kloub L P 

Kyčelní kloub S 10°-0°-90° S 10°-0°-90° (s extenzí 

kol.) 

 S 10°-0°-120° S 10°-0°-130° (s flexí kol.) 

 F 40°-0°-20° F 40°-0°-20° 

 R 45°-0°-40° R 45°-0°-40° 

Kolenní kloub S 5°-0°-40° S 5°-0°-130° 

Hlezenní kloub S 20°-0°-45° S 20°-0°-45° 

 R 20°-0°-30° R 20°-0°-30° 
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Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy  

Extenze v kyčelním kloubu:  

LDK: první se zapojí m. gluteus maximus, poté velmi slabě „hamstringy“, dále 

paravertebrální svaly na kontralaterální straně, poté na homolaterální, výše se zapojují 

paravertebrální svaly na obou stranách současně, bez aktivity svalů pletence ramenního  

PDK: stejné provedení jako vlevo 

Abdukce v kyčelním kloubu:  

LDK: „tensorový mechanismus“  PDK: fyziologické provedení 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

OP: v L kolenním kloubu flexe 40st 

 

Tabulka č. 4: Vyšetření svalové síly svalů dolních končetin 

Testovaný sval L P 

M. iliopsoas 4 5 

M. gluteus maximus 4 5 

Abduktory kyčelního kloubu  4 5 

Adduktory kyčelního kloubu 4 5 

M. quadriceps femoris 3 5 

Flexory kolenního kloubu  4 5 

M. triceps surae 5 5 

M. tibialis anterior 4+ 5 

 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

0-nejde o zkrácení 1-malé zkrácení 2-velké zkrácení 

Tabulka č. 5: Vyšetření zkrácených svalů dolních končetin 

Testovaný sval L P 

M. triceps surae - gastrocnemius 0 0 

M. triceps surae – soleus 0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

M. iliopsoas 0 0 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. rectus femoris 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

M. piriformis 0 0 

M. quadratus lumborum 1 1 

 



39 

 

Vyšetření joint play dle Lewita  

SI skloubení: volné bilaterálně  

Patela: kraniokaudálně: menší pružení vlevo než vpravo  

laterolaterálně: menší pružení vlevo než vpravo  

kroužení: menší pružení vlevo než vpravo  

Hlavička fibuly: dorzoventrálně: bez pružení vlevo, vpravo bez omezení 

Talokrurální kloub: dorzálně: bez pružení vlevo, vpravo bez omezení 

Calcaneus: fibulotibiálně: oboustranně bez omezení 

       rotace: oboustranně bez pružení  

       ventrálně: bez pružení vlevo, vpravo bez omezení  

Lisfrankův kloub: dorzoplantární posun: bez pružení vlevo, vpravo bez omezení 

       rotace: bez pružení vlevo, vpravo bez omezení 

MTP klouby: dorzoplantárně: oboustranně bez omezení  

Hlavičky MT kloubů: oboustranně bez omezení 

 

 

Vyšetření hypermobility dle Jandy  

Oboustranně:  

Zkouška sepjatých prstů - hypermobilní  

Zkouška sepjatých rukou - hypermobilní  

Zkouška šály - hypermobilní  

Zkouška zapažených paží - hypermobilní  

Zkouška úklonu - hypermobilní 

Zkouška předklonu – hypermobilní  

 

 

Vyšetření hypermobility dle Sachseho  

Záklon trupu (bederní páteře) - B 

Rotace trupu (hrudní páteře) - B 

Hyperextenze kolenního kloubu – B 

Kyčelní kloub (rotace) – A 

 

 

 



40 

 

Závěr vyšetření  

Z výše uvedeného vyšetření jsem zjistila omezený rozsah pohybu v kolenním 

kloubu LDK, toto omezení má vliv na špatný stereotyp chůze. Dále byl zjištěn otok L 

kolenního kloubu, který byl potvrzen antropometrickým vyšetřením. Po operaci je 

snížená svalová síla svalů LDK a to především m. quadriceps femoris. Byly nalezeny 

rozdíly ve svalovém tonu, mm. vasti LDK jsou hypotonické, adduktory stehna LDK v 

hypertonu. V oblasti levého kolenního kloubu se nacházejí reflexní změny (zhoršená 

protažitelnost a posunlivost měkkých tkání, bolestivé periostové body). Byla zjištěna 

blokáda hlavičky fibuly LDK. Mírné asymetrie při vyšetření stoje bych přikládala 

k předepsanému stálému odlehčení LDK. Pacientka operovanou nohu odlehčuje, což 

potvrdilo vyšetření stoje na dvou vahách. 

 

 

3.4 Krátkodobý fyzioterapeutický plán  

- snížení otoku v oblasti L kolenního kloubu 

- zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání a jizev LDK 

- normalizace svalového napětí na LDK 

- zvýšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu 

- zvýšení svalové síly především u stehenních svalů LDK 

- protažení zkrácených svalů 

- zlepšení joint play 

- senzomotorická stimulace pro stabilizaci L kolenního kloubu 

- nácvik správného stereotypu chůze 

 

 

3.5 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán  

Z dlouhodobého hlediska je důležité instruovat pacientku k autoterapii, aby co 

nejdříve zvládla každodenní činnosti bez omezení a bez bolesti. Podstatné je nadále 

pokračovat v posilovacích cvicích zejména na oslabené svaly LDK a pečovat o jizvy. 

Zvýšení svalové síly a rozsahu pohybu je důležité pro návrat ke sportovní aktivitě 

pacientky. Pacientka ve svém zaměstnání převážně chodí, tudíž je velmi důležité nacvičit 

správný stereotyp chůze.  

 



41 

 

3.6 Průběh terapie  
 

 

3.6.1 1. Terapeutická jednotka (26. 1. 2015)  

 

Status praesens  

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, udává bolest při pohybu LDK.  

Objektivně: Pacientka se na terapii dostavila s ortézou (60st do flexe) a s francouzskými 

holemi.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

- Vstupní kineziologický rozbor  

- Ovlivnění otoku L kolenního kloubu  

- Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK  

- Obnovení joint-play kolenního kloubu na LDK  

 

Návrh terapie  

- TMT na oblast jizev a okolní měkké tkáně LDK  

- Mobilizace dle Lewita pately LDK  

 

Provedení  

 

Techniky měkkých tkání  

- Tlaková masáž jizev, protažení do tvaru písmene „C“ a „S“  

- Míčkování od hlezenního kloubu až po kyčelní kloub pro ovlivnění otoku  

- Ovlivnění kůže, podkoží a fascií LDK směrem do rotace a kraniokaudálně  

 

Mobilizace dle Lewita pro obnovení joint-play  

- Šetrná mobilizace pately na LDK směrem latero-laterálně, kranio-kaudálně, kroužení  

 

Autoterapie  

Pacientka byla zainstruována k péči o jizvu. Dále byla pacientka poučena o 

technikách ke snížení otoku – elevace LDK, kryoterapie, Priessnitzovy zábaly.  
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Výsledek terapie  

Subjektivní: Pacientka udávala mírnou palpační bolestivost jizev a bolest při 

pohybu LDK v kolenním kloubu, dále pociťuje zmírnění napětí v oblasti kolenního 

kloubu LDK. 

Objektivní: Většinu terapeutické jednotky zabral vstupní kineziologický rozbor, 

tudíž nenastala výrazná změna ve stavu pacientky. Došlo k uvolnění jizvy od podkoží a 

zlepšila se protažitelnost a posunlivost fascií LDK.  

 

Závěr  

V dnešní terapeutické jednotce byly splněny všechny plánované postupy v terapii. 

 

 

3.6.2 2. Terapeutická jednotka (28. 1. 2015)  

 

Status praesens  

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, stále udává mírnou bolest při pohybu LDK.  

Objektivně: Stále přetrvává výrazný otok v oblasti L kolenního kloubu, palpační citlivost 

jizev, L koleno je palpačně teplejší než P koleno.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

- Ovlivnění otoku L kolenního kloubu  

- Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK 

- Ovlivnění hypertonických svalů a trigger pointů  

- Obnovení joint-play kloubů nohy LDK 

- Zvýšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu  

- Zvýšení svalové síly oslabených svalů LDK  

- Zvýšení propriocepce a zlepšení stability L kolenního kloubu  

 

Návrh terapie  

- TMT na oblast jizev a okolní měkké tkáně LDK  

- PIR dle Lewita na trigger point L m. triceps surae a normalizaci svalového tonu  

- Mobilizace dle Lewita - obnovení fyziologické joint play L pately, hlavičky fibuly  

- LTV – izometrie m. quadriceps femoris a m. gluteus maximus 

- Nácvik senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové  
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Provedení  

 

Techniky měkkých tkání  

- Tlaková masáž jizev, protažení do tvaru písmene „C“ a „S“  

- Míčkování od hlezenního kloubu až po kyčelní kloub pro ovlivnění otoku  

- Ovlivnění kůže, podkoží a fascií LDK do rotace a kraniokaudálně  

 

PIR dle Lewita  

- Technika postizometrické relaxace dle Lewita na adduktory L kyčelního kloubu, m. 

triceps surae, m.rectus femoris a m. tensor fasciae latae oboustranně  

 

Mobilizace dle Lewita pro obnovení joint-play  

- Šetrná mobilizace pately na LDK latero-laterálně, kranio-kaudálně, kroužení  

- Mobilizace hlavičky fibuly vlevo dorzoventrálně  

 

LTV  

- izometrická kontrakce m. quadriceps femoris vleže na zádech s použitím overballu 

- izometrická kontrakce m. gluteus maximus vleže na zádech  

- posílení adduktorů kyčelního kloubu stisknutím overballu mezi stehny  

- posílení abduktorů kyčelního kloubu s pomocí thera-bandu  

- overball pod patou LDK, pohyb L kolenního kloubu do flexe a extenze, cvičení pro 

zvětšení rozsahu pohybu  

- 2 série po 10 opakováních  

 

Senzomotorický trénink dle Jandy a Vávrové  

- Stimulace plosek obou DKK šlapáním na „vroubkované“ podložce  

- „Nácvik malé nohy“ a tříbodové opory vsedě - pasivně, aktivně s dopomocí a poté 

aktivně  

 

Autoterapie  

Pacientka pokračuje v péči o jizvu a v technikách ke snížení otoku. Dále si 

pacientka cvičí izometrické posilování na m. quadriceps femoris a m. gluteus maximus. 

Opakování ,,nácviku malé nohy“ a tříbodové opory.  
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Výsledek terapie  

Subjektivní: Pacientka udávala mírnou palpační bolestivost jizev a tah při 

pokrčení kolene. 

Objektivní: Došlo k uvolnění jizvy od podkoží a zlepšila se protažitelnost a 

posunlivost fascií LDK. Zvětšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu. 

Závěr  

V dnešní terapeutické jednotce byly splněny všechny plánované postupy v terapii. 

 

3.6.3 3. Terapeutická jednotka (30. 1. 2015)  

 

Status praesens  

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, udává mírnou bolest při pohybu LDK.  

Objektivně: Přetrvává otok v oblasti L kolenního kloubu, palpační citlivost jizev, L 

koleno je palpačně teplejší než P koleno, viditelná asymetrie obou stehen.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

- Ovlivnění otoku L kolenního kloubu  

- Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK 

- Ovlivnění hypertonických svalů a trigger pointů  

- Obnovení joint-play kloubů nohy LDK 

- Protažení zkrácených svalů 

- Zvýšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu  

- Zvýšení svalové síly oslabených svalů LDK  

- Zvýšení propriocepce a zlepšení stability L kolenního kloubu  

 

Návrh terapie  

- TMT na oblast jizev a okolní měkké tkáně  

- PIR dle Lewita a AGR dle Zbojana na trigger point a normalizaci svalového tonu  

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly  

- Mobilizace dle Lewita - obnovení fyziologické joint play L pately, hlavičky fibuly, 

talokrurálního kloubu a calcaneu  

- LTV – izometrie m. quadriceps femoris a m. gluteus maximus 

- Nácvik senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 
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Provedení  

 

Techniky měkkých tkání  

- Tlaková masáž jizev, protažení do tvaru písmene „C“ a „S“  

- Míčkování od hlezenního kloubu až po kyčelní kloub pro ovlivnění otoku  

- Ovlivnění kůže, podkoží a fascií LDK do rotace a kraniokaudálně  

 

Relaxační techniky  

- Technika postizometrické relaxace dle Lewita na adduktory L kyčelního kloubu, m. 

triceps surae, m.rectus femoris a m. tensor fasciae latae oboustranně  

- Technika AGR dle Zbojana na m. quadratus lumborum oboustranně  

 

PIR s protažením dle Jandy  

- Postizometrická relaxace s protažením dle Jandy na m. rectus femoris PDK i LDK  

 

Mobilizace dle Lewita pro obnovení joint-play  

- Mobilizace pately na LDK latero-laterálně, kranio-kaudálně, kroužení  

- Mobilizace hlavičky fibuly vlevo dorzoventrálně  

- Mobilizace talokrurálního kloubu vlevo dorzálně  

- Mobilizace calcaneu ventrálně vlevo a oboustranně do rotace  

 

LTV  

- izometrická kontrakce m. quadriceps femoris vleže na zádech s použitím overballu 

- izometrická kontrakce m. gluteus maximus vleže na zádech  

- posílení adduktorů kyčelního kloubu stisknutím overballu mezi stehny  

- posílení abduktorů kyčelního kloubu s pomocí thera-bandu  

- overball pod patou LDK, pohyb L kolenního kloubu do flexe a extenze, cvičení pro 

zvětšení rozsahu pohybu  

- 3 série po 10 opakováních  

 

Senzomotorický trénink dle Jandy a Vávrové  

- Stimulace plosek obou DKK šlapáním na „vroubkované“ podložce  

- ,,Nácvik malé nohy“ a tříbodové opory aktivně ve stoji, a to se stálým odlehčením LDK   

- Nácvik korigovaného stoje s tříbodovou oporou, LDK je stále v odlehčení 
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- Trénování korigovaného stoje na PDK, pokrčená LDK je přibližně v 60st flexe v 

kolenním kloubu a 90st kyčelním kloubu 

 

Autoterapie  

Stále opakovat techniky měkkých tkání na jizvu, pokračování v elevaci DK, 

kryoterapii a přikládání Priessnitzových zábalů kvůli otoku. Izometrické posilování m. 

quadriceps femoris, m. gluteus maximus a posílení adduktorů a abduktorů kyčelního 

kloubu. Opakování nácviku tříbodové opory. Zařazení do autoterapie relaxační techniky 

na m. quadratus lumborum. 

  

Výsledek terapie  

Subjektivní: pacientka pociťuje mírné napětí v operované oblasti.  

Objektivní: Došlo k uvolnění jizvy od podkoží a zlepšila se protažitelnost a 

posunlivost fascií LDK. Svalová síla oslabených svalů zůstává stejná. Rozsah pohybu v 

kolenním kloubu LDK se zvyšuje. 

 

Závěr  

V dnešní terapeutické jednotce byly splněny všechny plánované postupy v terapii. 

 

 

3.6.4 4. Terapeutická jednotka (2. 2. 2015)  

 

Status praesens  

Subjektivně: Pacientka je mírně unavená. 

Objektivně: Otok v oblasti L kolenního kloubu, palpační citlivost jizev, L koleno je stejně 

teplé jako P koleno.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

- Ovlivnění otoku L kolenního kloubu  

- Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK 

- Ovlivnění hypertonických svalů a trigger pointů  

- Obnovení joint-play kloubů LDK 

- Protažení zkrácených svalů 

- Zvýšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu  
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- Zvýšení svalové síly oslabených svalů LDK  

- Zvýšení propriocepce a zlepšení stability L kolenního kloubu  

 

Návrh terapie  

- TMT na oblast jizev a okolní měkké tkáně  

- Relaxační techniky na m. triceps surae, adduktory kyč.kloubu., m. tensor fasciae latae, 

m. rectus femoris, m. quadratus lumborum  

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly  

- Mobilizace dle Lewita - obnovení fyziologické joint play L pately, hlavičky fibuly, 

talokrurálního kloubu, calcaneu a Lisfrankova kloubu 

- LTV – pro zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu LDK a pro posílení oslabených 

svalů  

- Nácvik senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

 

Provedení  

 

Techniky měkkých tkání  

- Tlaková masáž jizev, protažení do tvaru písmene „C“ a „S“  

- Míčkování od hlezenního kloubu až po kyčelní kloub pro ovlivnění otoku  

- Ovlivnění kůže, podkoží a fascií LDK do rotace a kraniokaudálně  

 

Relaxační techniky  

- Technika postizometrické relaxace dle Lewita na adduktory L kyčelního kloubu, m. 

triceps surae, m.rectus femoris a m. tensor fasciae latae oboustranně  

- Technika AGR dle Zbojana na m. quadratus lumborum oboustranně  

 

PIR s protažením dle Jandy  

- Postizometrická relaxace s protažením dle Jandy na m. rectus femoris PDK i LDK  

 

Mobilizace dle Lewita pro obnovení joint-play  

- Mobilizace pately na LDK latero-laterálně, kranio-kaudálně, kroužení  

- Mobilizace hlavičky fibuly vlevo dorzoventrálně  

- Mobilizace talokrurálního kloubu vlevo dorzálně  

- Mobilizace calcaneu ventrálně vlevo a oboustranně do rotace  
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- Mobilizace Lisfrankova kloubu vlevo dorzoplantárně a do rotace  

 

LTV  

- Izometrická kontrakce m.quadriceps femoris, m.gluteus maximus 

- Posilování adduktorů kyčelního kloubu a m.quadriceps femoris pomocí overballu 

- Posilování abduktorů kyčelního kloubu vleže na boku  

- overball pod patou LDK, pohyb L kolenního kloubu do flexe a extenze, cvičení pro 

zvětšení rozsahu pohybu  

- 3 série po 10 opakováních na každou DK  

- strečink extenzorů kolenního kloubu pomocí popruhu vleže na břiše; 3x na obě DKK 

 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové  

- Zlepšení propriocepce DKK šlapáním na „vroubkované“ podložce  

- Nácvik korigovaného stoje s tříbodovou oporou, LDK je stále v odlehčení 

- Korigované nákroky na posturomed čelem k přístroji, posturomed s opěrnou konstrukcí 

pro HKK, pacient se přidržuje a nadlehčuje tak LDK, 3 série po 8 opakováních 

- Korigovaný stoj na posturomedu s rozhoupáváním ventrodorsálně, laterolaterálně a 

následným zastavením pohybu (stále posturomed s opěrnou konstrukcí) 

 

Autoterapie  

Pacientka stále opakuje techniky měkkých tkání na jizvu, pokračování v elevaci 

DK, kryoterapii a přikládání Priessnitzových zábalů kvůli otoku. Posilování oslabených 

svalů. Opakování nácviku tříbodové opory. Relaxační techniky na m.triceps surae, 

m.tensor fascie latae a m.quadratus lumborum. 

 

Výsledek terapie  

Subjektivní: pacientka pociťuje mírné napětí v operované oblasti.  

Objektivní: Došlo k uvolnění jizvy od podkoží a zlepšila se protažitelnost a 

posunlivost fascií LDK. Svalová síla oslabených svalů zůstává stejná. Po terapii došlo ke 

zlepšení pohybu do flexe v L kolenním kloubu. Zlepšila se jistota při provádění 

senzomotorické stimulace. 

Závěr  

V dnešní terapeutické jednotce byly splněny všechny plánované postupy v terapii. 
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3.6.5 5. Terapeutická jednotka (4. 2. 2015)  

 

Status praesens  

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, udává mírné bolesti nad kolenem. 

Objektivně: Otok v oblasti L kolenního kloubu se zmenšil, je lokalizován do oblasti nad 

kolenním kloubem., palpační citlivost jizev menší, L koleno má stejnou teplotu jako P 

koleno. Snížil se hypertonus m. tensor fasciae latae oboustranně, povolila blokáda 

hlavičky fibuly LDK a pohyblivost pately na LDK je volnější.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

- Ovlivnění otoku L kolenního kloubu  

- Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK 

- Ovlivnění hypertonických svalů a trigger pointů  

- Zvýšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu 

- Obnovení joint-play kolenního kloubu na LDK 

- Protažení zkrácených svalů 

- Zvýšení svalové síly oslabených svalů LDK  

- Zvýšení propriocepce a zlepšení stability L kolenního kloubu  

 

Návrh terapie  

- TMT na oblast jizev a okolní měkké tkáně  

- Relaxační techniky na m. triceps surae, adduktory kyč.kloubu., m. tensor fasciae latae, 

m. rectus femoris, m. quadratus lumborum  

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly  

- Mobilizace dle Lewita - obnovení fyziologické joint play L pately, talokrurálního 

kloubu, calcaneu a Lisfrankova kloubu 

- LTV – pro zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu LDK a pro posílení oslabených 

svalů  

- Nácvik senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

 

Provedení  

 

Techniky měkkých tkání  

- Tlaková masáž jizev, protažení do tvaru písmene „C“ a „S“  
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- Míčkování od hlezenního kloubu až po kyčelní kloub pro ovlivnění otoku  

- Ovlivnění kůže, podkoží a fascií LDK do rotace a kraniokaudálně  

 

Relaxační techniky  

- Technika postizometrické relaxace dle Lewita na adduktory L kyčelního kloubu, m. 

triceps surae, m.rectus femoris a m. tensor fasciae latae oboustranně  

- Technika AGR dle Zbojana na m. quadratus lumborum oboustranně  

 

PIR s protažením dle Jandy  

- Technika PIR s protažením dle Jandy na m. rectus femoris oboustranně 

- Technika PIR s protažením dle Jandy na m. quadratus lumborum oboustranně  

 

Mobilizace dle Lewita pro obnovení joint-play  

- Mobilizace pately na LDK latero-laterálně, kranio-kaudálně, kroužení  

- Mobilizace hlavičky fibuly vlevo dorzoventrálně  

- Mobilizace talokrurálního kloubu vlevo dorzálně  

- Mobilizace calcaneu ventrálně vlevo a oboustranně do rotace  

- Mobilizace Lisfrankova kloubu vlevo dorzoplantárně a do rotace  

 

LTV  

- Izometrie m. gluteus maximus vleže na břiše s flexí a poté s extenzí v kolenním kloubu  

- Posílení m. quadriceps femoris vsedě s použitím thera-bandu  

- Posilování adduktorů kyčelního kloubu a m.quadriceps femoris pomocí overballu 

- overball pod patou LDK, pohyb L kolenního kloubu do flexe a extenze, cvičení pro 

zvětšení rozsahu pohybu  

- 3 série po 10 opakováních na každou DK  

- stoj před zrcadlem, HKK se přidržují tyče, střídání stoje na špičkách a na patách, 20x 

- strečink extenzorů kolenního kloubu pomocí popruhu vleže na břiše; 3x na obě DKK 

 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové  

- Zlepšení propriocepce DKK šlapáním na „vroubkované“ podložce  

- Nácvik korigovaného stoje s tříbodovou oporou, LDK je stále v odlehčení 

- Korigované nákroky na posturomed čelem k přístroji, posturomed s opěrnou konstrukcí 

pro HKK, pacient se přidržuje a nadlehčuje tak LDK, 3 série po 8 opakováních 
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- Korigovaný stoj na posturomedu s rozhoupáváním ventrodorsálně, laterolaterálně a 

následným zastavením pohybu (stále posturomed s opěrnou konstrukcí) 

- Korigovaný nášlap PDK na posturomed, druhá DK jde z opory až do flexe v kyčelním 

kloubu, výdrž v tomto stoji na 1 DK, 2 série po 6 opakování 

- Korigovaný stoj na bosu před zrcadlem, přešlapávání na místě (LDK stále v mírném 

odlehčení) 

 

Autoterapie  

Techniky měkkých tkání na jizvu, pokračování v elevaci DK a kryoterapii. 

Relaxační techniky na m.triceps surae, m.tensor fascie latae a m.quadratus lumborum. 

Stále posilování oslabených svalů. Opakování nácviku tříbodové opory.  

 

Výsledek terapie  

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bez zvýšené citlivosti v operované oblasti.  

Objektivní: Došlo k uvolnění jizvy od podkoží a zlepšila se protažitelnost a 

posunlivost fascií LDK. Svalová síla oslabených svalů se zvýšila. Rozsah pohybu v 

kolenním kloubu LDK se zvětšil. 

 

Závěr  

V dnešní terapeutické jednotce byly splněny všechny plánované postupy v terapii. 

 

 

 

3.6.6 6. Terapeutická jednotka (6. 2. 2015)  

 

Status praesens  

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, udává zlepšení otoku.  

Objektivně: Otok v oblasti L kolenního kloubu je menší, ustala palpační bolestivost jizev. 

Snížení hypertonu m. tensor fasciae latae a m. triceps surae, pohyblivost pately vlevo se 

zlepšuje, obnoveno pružení calcaneu směrem vetrálním i do rotace. Pacientka je po 

kontrole u svého doktora, který povolil odložení berlí a plnou zátěž na LDK. Ortéza stále 

zůstává, ale je nově nastavena na úhel 90st do flexe kolenního kloubu. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky  

- Ovlivnění otoku L kolenního kloubu  

- Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK 

- Ovlivnění hypertonických svalů a trigger pointů  

- Zvýšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu 

- Obnovení joint-play kolenního kloubu na LDK 

- Protažení zkrácených svalů 

- Zvýšení svalové síly oslabených svalů LDK  

- Zvýšení propriocepce a zlepšení stability L kolenního kloubu  

- Nácvik správného stereotypu chůze  

 

Návrh terapie  

- TMT na oblast jizev a okolní měkké tkáně  

- Relaxační techniky na m. triceps surae, adduktory kyč.kloubu., m. tensor fasciae latae, 

m. rectus femoris 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly  

- Mobilizace dle Lewita - obnovení fyziologické joint play L pately, talokrurálního 

kloubu a Lisfrankova kloubu 

- LTV – pro zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu LDK a pro posílení oslabených 

svalů  

- Nácvik senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

- Nácvik chůze  

 

Provedení  

 

Techniky měkkých tkání  

- Tlaková masáž jizev, protažení do tvaru písmene „C“ a „S“  

- Míčkování od hlezenního kloubu až po kyčelní kloub pro ovlivnění otoku  

- Ovlivnění kůže, podkoží a fascií LDK do rotace a kraniokaudálně  

 

Relaxační techniky  

- Technika postizometrické relaxace dle Lewita na adduktory L kyčelního kloubu, m. 

triceps surae, m.rectus femoris a m. tensor fasciae latae oboustranně  
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PIR s protažením dle Jandy  

- Technika PIR s protažením dle Jandy na m. quadriceps femoris oboustranně  

- Technika PIR s protažením dle Jandy na m. quadratus lumborum oboustranně  

 

Mobilizace dle Lewita pro obnovení joint-play  

- Mobilizace pately na LDK latero-laterálně, kranio-kaudálně, kroužení  

- Mobilizace talokrurálního kloubu vlevo dorzálně  

- Mobilizace Lisfrankova kloubu vlevo dorzoplantárně a do rotace  

 

LTV  

- Izometrie m. gluteus maximus vleže na břiše s flexí a poté s extenzí v kolenním kloubu  

- Posílení m. quadriceps femoris vsedě s použitím thera-bandu  

- Posilování adduktorů kyčelního kloubu a m.quadriceps femoris pomocí overballu 

- overball pod patou LDK, pohyb L kolenního kloubu do flexe a extenze, cvičení pro 

zvětšení rozsahu pohybu  

- 3 série po 10 opakováních na každou DK  

- stoj před zrcadlem, HKK se přidržují tyče, střídání stoje na špičkách a na patách, 20x 

- strečink extenzorů kolenního kloubu pomocí popruhu vleže na břiše; 3x na obě DKK 

 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové  

- Zlepšení propriocepce DKK šlapáním na „vroubkované“ podložce  

- Nácvik korigovaného stoje s tříbodovou oporou 

- Korigované nákroky na posturomed čelem k přístroji, 3 série po 6 opakováních na obě 

DKK 

- Korigovaný stoj na posturomedu s rozhoupáváním ventrodorsálně, laterolaterálně a 

následným zastavením pohybu  

- Korigovaný stoj na bosu před zrcadlem, přešlapávání na místě  

- Chůze po měkké podložce, po patách, po špičkách, „čapí“ chůze se zdůrazněnou 

flexí v kolenním a kyčelním kloubu 

 

Nácvik chůze  

- Nácvik chůze po patách a po špičkách  

- Nácvik chůze do strany se zvýrazněnou flexí v kyčelním a kolenním kloubu  
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Autoterapie  

Techniky měkkých tkání na jizvu, stále ledovat levé koleno kvůli otoku. Relaxační 

techniky na m.triceps surae, m.tensor fascie latae a m.quadratus lumborum. Posilování 

oslabených svalů. Opakování nácviku tříbodové opory ve stoji. Nácvik správného 

stereotypu chůze. 

 

Výsledek terapie  

Subjektivní: Pacientka již nepociťuje napětí v operované oblasti, ale po terapii a 

cvičení je mírně unavená. 

Objektivní: Došlo k uvolnění jizvy od podkoží a zlepšila se protažitelnost a 

posunlivost fascií LDK. Svalová síla oslabených svalů je vyšší. Rozsah pohybu v 

kolenním kloubu LDK se stále zvyšuje. Po přeměření goniometrem aktivní flexe v 

kolenním kloubu LDK je nyní 70st.   

 

Závěr  

Všechny postupy plánované v této terapeutické jednotce byly splněny. 

 

 

3.6.7 7. Terapeutická jednotka (9. 2. 2015)  

 

Status praesens  

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, neudává bolesti. 

Objektivně: Otok v oblasti L kolenního kloubu se zmenšil. Normotonus  m. triceps surae, 

snížení hypertonu u m.tensor fascie latae i adduktorů kyčle. Pohyblivost pately vlevo se 

zlepšuje, pružení talokrurálního kloubu vlevo dorzálně obnoveno.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

- Ovlivnění otoku L kolenního kloubu  

- Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK 

- Ovlivnění hypertonických svalů  

- Zvýšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu 

- Obnovení joint-play kolenního kloubu na LDK 

- Protažení zkrácených svalů 

- Zvýšení svalové síly oslabených svalů LDK  
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- Zvýšení propriocepce a zlepšení stability L kolenního kloubu  

- Nácvik správného stereotypu chůze  

 

Návrh terapie  

- TMT na oblast jizev a okolní měkké tkáně  

- Relaxační techniky na adduktory kyč.kloubu., m. tensor fasciae latae, m. rectus femoris 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly  

- Mobilizace dle Lewita - obnovení fyziologické joint play L pately a Lisfrankova kloubu 

- LTV – pro zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu LDK a pro posílení oslabených 

svalů  

- Nácvik senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

- Nácvik chůze  

 

Provedení  

 

Techniky měkkých tkání  

- Tlaková masáž jizev, protažení do tvaru písmene „C“ a „S“  

- Míčkování od hlezenního kloubu až po kyčelní kloub pro ovlivnění otoku  

- Ovlivnění kůže, podkoží a fascií LDK do rotace a kraniokaudálně  

 

Relaxační techniky  

- Technika postizometrické relaxace dle Lewita na adduktory L kyčelního kloubu, 

m.rectus femoris a m. tensor fasciae latae oboustranně  

 

PIR s protažením dle Jandy  

- Technika PIR s protažením dle Jandy na m. quadriceps femoris oboustranně  

- Technika PIR s protažením dle Jandy na m. quadratus lumborum oboustranně  

 

Mobilizace dle Lewita pro obnovení joint-play  

- Mobilizace pately na LDK latero-laterálně, kranio-kaudálně, kroužení  

- Mobilizace Lisfrankova kloubu vlevo dorzoplantárně a do rotace  

 

LTV  

- Izometrie m. gluteus maximus vleže na břiše s flexí a poté s extenzí v kolenním kloubu  
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- Posilování adduktorů kyčelního kloubu a m.quadriceps femoris pomocí overballu 

- overball pod patou LDK, pohyb L kolenního kloubu do flexe a extenze, cvičení pro 

zvětšení rozsahu pohybu  

- 3 série po 10 opakováních na každou DK  

- stoj před zrcadlem, HKK se přidržují tyče, střídání stoje na špičkách a na patách, 20x 

- strečink extenzorů kolenního kloubu pomocí popruhu vleže na břiše; 3x na obě DKK 

 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové  

- Zlepšení propriocepce DKK šlapáním na „vroubkované“ podložce  

- Nácvik korigovaného stoje s tříbodovou oporou 

- Korigované nákroky na posturomed čelem k přístroji, 3 série po 6 opakováních na obě 

DKK 

- Korigovaný stoj na posturomedu s rozhoupáváním ventrodorsálně, laterolaterálně a 

následným zastavením pohybu  

- Korigovaný stoj na bosu před zrcadlem, přešlapávání na místě  

- Chůze po měkké podložce, po patách, po špičkách, „čapí“ chůze se zdůrazněnou 

flexí v kolenním a kyčelním kloubu 

 

Nácvik chůze  

- Nácvik chůze po patách a po špičkách  

- Nácvik chůze do strany se zvýrazněnou flexí v kyčelním a kolenním kloubu  

 

Autoterapie  

Péče o jizvu, kryoterapie na levé koleno kvůli otoku. Relaxační techniky na 

m.tensor fascie latae, m.rectus femoris a m.quadratus lumborum. Posilování oslabených 

svalů. Opakování nácviku tříbodové opory ve stoji. Nácvik správného stereotypu chůze. 

 

Výsledek terapie  

Subjektivní: Pacientka po terapii cítí větší stabilitu ve stoji i při chůzi. 

Objektivní: Došlo k uvolnění jizvy od podkoží a zlepšila se protažitelnost a 

posunlivost fascií LDK. Svalová síla oslabených svalů a rozsah pohybu v kolenním 

kloubu LDK se stále zvyšuje.  

Závěr  

Všechny postupy plánované v této terapeutické jednotce byly splněny. 
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3.6.8 8. Terapeutická jednotka (11. 2. 2015)  

 

Status praesens  

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, bolest ustala. 

Objektivně: Otok v oblasti L kolenního kloubu je menší, hypertonus m. tensor fasciae 

latae a adduktorů kyčle zůstává snížen, stabilita LDK se nadále zvyšuje.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

- Ovlivnění otoku L kolenního kloubu  

- Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK 

- Ovlivnění hypertonických svalů  

- Zvýšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu 

- Obnovení joint-play kolenního kloubu na LDK 

- Protažení zkrácených svalů 

- Zvýšení svalové síly oslabených svalů LDK  

- Zvýšení propriocepce a zlepšení stability L kolenního kloubu  

- Nácvik správného stereotypu chůze  

 

Návrh terapie  

- TMT na oblast jizev a okolní měkké tkáně  

- PIR dle Lewita na m. rectus femoris, „hamstringy“ a AGR dle Zbojana na m. quadratus 

lumborum 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly  

- Mobilizace dle Lewita - obnovení fyziologické joint play L pately a Lisfrankova kloubu 

vlevo 

- LTV – pro zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu LDK a pro posílení oslabených 

svalů  

- Nácvik senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

- Nácvik chůze  

 

Provedení  

 

Techniky měkkých tkání  

- Tlaková masáž jizev, protažení do tvaru písmene „C“ a „S“  
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- Míčkování od hlezenního kloubu až po kyčelní kloub pro ovlivnění otoku  

- Ovlivnění kůže, podkoží a fascií LDK do rotace a kraniokaudálně  

 

Relaxační techniky  

- Technika postizometrické relaxace dle Lewita na m. rectus femoris a „hamstringy“ 

oboustranně 

- Technika AGR dle Zbojana na m. quadratus lumborum oboustranně  

 

PIR s protažením dle Jandy  

- Technika PIR s protažením dle Jandy na m. quadriceps femoris oboustranně  

 

Mobilizace dle Lewita pro obnovení joint-play  

- Mobilizace pately na LDK latero-laterálně, kranio-kaudálně, do rotace  

- Mobilizace Lisfrankova kloubu dorzoplantárně a do rotace vlevo  

 

LTV  

- Izometrie m. gluteus maximus vleže na břiše s flexí a poté s extenzí v kolenním kloubu  

- Posilování adduktorů kyčelního kloubu a m.quadriceps femoris pomocí overballu 

- Stoj u stěny, bedra opřít o gymball, overball mezi koleny, podřep do 90° flexe v 

kolenních i kyčelních kloubech, v krajní poloze opakované stisknutí overballu koleny 

- overball pod patou LDK, pohyb L kolenního kloubu do flexe a extenze, cvičení pro 

zvětšení rozsahu pohybu  

- 3 série po 10 opakováních na každou DK 

- strečink extenzorů kolenního kloubu pomocí popruhu vleže na břiše; 3x na obě DKK  

 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové  

- Zlepšení propriocepce DKK šlapáním na „vroubkované“ podložce  

- Korigované nákroky na posturomed čelem k přístroji, 3 série po 8 opakováních na obě 

DKK 

- Korigovaný nášlap přes patu a vnější hranu chodidla na posturomed, druhá DK jde z 

opory až do flexe v kolenním i kyčelním kloubu, výdrž v tomto stoji na 1 DK, 2 série po 

6 opakování na obě DKK 

- Korigovaný stoj na posturomedu s vychylováním těžiště ventrodorsálně a laterolaterálně 

a následným zastavením, ztíženo podáváním si míče přes upažení a vzpažení 
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- Korigovaný stoj na bosu před zrcadlem, přešlapávání na místě  

- Chůze po měkké podložce, po patách, po špičkách, „čapí“ chůze se zdůrazněnou 

flexí v kolenním a kyčelním kloubu 

 

Nácvik chůze  

- Nácvik chůze po patách a po špičkách  

- Nácvik chůze do strany se zvýrazněnou flexí v kyčelním a kolenním kloubu  

 

Autoterapie  

Pacientka pokračuje v péči o jizvu. Posilování oslabených svalů. Relaxační 

techniky na m. quadratus lumborum. Nácvik korigovaného stoje a správného stereotypu 

chůze.  

 

Výsledek terapie  

Subjektivní: Pacientka již nepociťuje napětí v operované oblasti, cvičí se jí dobře. 

Objektivní: Došlo k uvolnění jizvy od podkoží a zlepšila se protažitelnost a 

posunlivost fascií LDK. Svalová síla oslabených svalů a rozsah pohybu v kolenním 

kloubu LDK se stále zvyšuje. Zlepšení stability L kolenního kloubu. Zlepšení odvíjení 

chodidla LDK.  

 

Závěr  

Všechny postupy plánované v této terapeutické jednotce byly splněny.  

 

 

3.6.9 9. Terapeutická jednotka (12. 2. 2015)  

 

Status praesens  

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře. 

Objektivně: Otok v oblasti L kolenního kloubu je minimální, m.quadratus lumborum 

volný oboustranně, uvolnění Lisfrankova kloubu vlevo všemi směry, uvolnění kůže, 

podkoží a fascií na lýtku LDK.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

- Ovlivnění otoku L kolenního kloubu  
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- Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK 

- Ovlivnění hypertonických svalů  

- Zvýšení rozsahu pohybu v L kolenním kloubu 

- Obnovení joint-play kolenního kloubu na LDK 

- Protažení zkrácených svalů 

- Zvýšení svalové síly oslabených svalů LDK  

- Zvýšení propriocepce a zlepšení stability L kolenního kloubu  

- Nácvik správného stereotypu chůze  

 

Návrh terapie  

- TMT na oblast jizev a okolní měkké tkáně  

- PIR dle Lewita na m. rectus femoris, „hamstringy“  

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly  

- Mobilizace dle Lewita L pately 

 - LTV – pro zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu LDK a pro posílení oslabených 

svalů  

- Nácvik senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

- Nácvik chůze  

 

Provedení  

Techniky měkkých tkání  

- Tlaková masáž jizev, protažení do tvaru písmene „C“ a „S“  

- Míčkování od hlezenního kloubu až po kyčelní kloub pro ovlivnění otoku  

- Ovlivnění kůže, podkoží a fascií LDK do rotace a kraniokaudálně  

 

Relaxační techniky  

- Technika postizometrické relaxace dle Lewita na m. rectus femoris a „hamstringy“ 

oboustranně 

 

PIR s protažením dle Jandy  

- Technika PIR s protažením dle Jandy na m. quadriceps femoris oboustranně  

 

Mobilizace dle Lewita pro obnovení joint-play  

- Mobilizace pately na LDK latero-laterálně, kranio-kaudálně, do rotace  
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LTV  

- Izometrie m. gluteus maximus vleže na břiše s flexí a poté s extenzí v kolenním kloubu  

- Posilování adduktorů kyčelního kloubu a m.quadriceps femoris pomocí overballu 

- Stoj u stěny, bedra opřít o gymball, overball mezi koleny, podřep do 90° flexe v 

kolenních i kyčelních kloubech, v krajní poloze opakované stisknutí overballu koleny 

- overball pod patou LDK, pohyb L kolenního kloubu do flexe a extenze, cvičení pro 

zvětšení rozsahu pohybu  

- 3 série po 10 opakováních na každou DK  

- strečink extenzorů kolenního kloubu pomocí popruhu vleže na břiše; 3x na obě DKK 

 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové  

- Zlepšení propriocepce DKK šlapáním na „vroubkované“ podložce  

- Korigované nákroky na posturomed čelem k přístroji, 3 série po 8 opakováních na obě 

DKK 

- Korigovaný nášlap přes patu a vnější hranu chodidla na posturomed, druhá DK jde z 

opory až do flexe v kolenním i kyčelním kloubu, výdrž v tomto stoji na 1 DK, 2 série po 

6 opakování na obě DKK 

- Pomalý korigovaný nášlap na plochu posturomedu vpřed přes patu a vnější hranu 

chodidla, druhá dolní končetina se po vyrovnání rovnováhy přinoží do 90° flexe v 

kolenním a kyčelním kloubu, poté pacient dokončí krok přes posturomed na druhou 

stranu, 2 série po 6 opakování na obě DKK 

- Korigovaný stoj na posturomedu s vychylováním těžiště ventrodorsálně a laterolaterálně 

a následným zastavením, ztíženo podáváním si míče přes upažení a vzpažení 

- Korigovaný stoj na bosu před zrcadlem, přešlapávání na místě  

- Chůze po měkké podložce, po patách, po špičkách, „čapí“ chůze se zdůrazněnou 

flexí v kolenním a kyčelním kloubu 

 

Nácvik chůze  

- Nácvik chůze po patách, po špičkách, v podřepu 

- Nácvik chůze do strany se zvýrazněnou flexí v kyčelním a kolenním kloubu  

 

Autoterapie  

Pacientka pokračuje v péči o jizvu. Posilování oslabených svalů, protažení 

zkrácených svalů. Nácvik korigovaného stoje a správného stereotypu chůze.  
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Výsledek terapie  

Subjektivní: Pacientka při cvičení nepociťuje napětí ani bolest v operované 

oblasti. Udává lepší stabilitu L kolene.  

Objektivní: Svalová síla oslabených svalů se zvyšuje. Po terapii se rozsah pohybu 

v kolenním kloubu LDK opět zvýšil. Zlepšení stability při stoji i chůzi. Zlepšení odvíjení 

chodidla LDK.  

 

Závěr  

Všechny postupy plánované v této terapeutické jednotce byly splněny.  

 

 

 

 

3.7 Výstupní kineziologický rozbor 
 

13. 2. 2015 

 

 

Vyšetření stoje aspekcí  

Pohled zepředu: báze fyziologická, nožní klenba vytvarovaná, mírný otok levého 

kolenního kloubu, levé stehno nepatrně užší, thoracobrachiální trojúhelníky symetrické, 

ramena symetrická, klíční kosti symetrické, hlava v ose.  

Pohled zboku: nožní klenba vytvarovaná, lýtka symetrická, váha na přední části 

nohy, pánev v anteverzi, břicho prominuje minimálně, bederní lordóza, horní končetiny 

v ose, hlava v mírném předsunu. 

Pohled zezadu: obě nohy v mírné zevní rotaci, Achillovy šlachy symetrické, lýtka 

symetrická, mírné asymetrické kontury stehen, intergluteální rýhy symetrické, 

thoracobrachiální trojúhelníky symetrické, ramena i lopatky symetrické, hlava v ose.  

 

Stoj na dvou vahách:  

Celková hmotnost: 60 kg  

LDK – 28kg  

PDK – 32kg 

= fyziologická odchylka  
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Rombergova zkouška:  

I. BPN  

II. BPN  

III. BPN  

 

Véleho test  

Volný stoj a následné pomalé přenášení váhy směrem před a zpět do středového 

postavení bez pokrčení kolen. Bez souhry šlach bilaterálně. 

 

Trendelenburgova zkouška:  

PDK – negativní  

LDK – negativní 

 

Thomayerova zkouška: dotkne se země celými prsty  

 

Vyšetření pánve palpací:  

SIAS – symetrické  

SIPS – symetrické  

Crista iliaca – symetrické  

 

Vyšetření chůze:  

Báze fyziologická, odvíjení chodidla PDK fyziologické, chodidlo LDK se odvíjí 

lépe než na začátku rehabilitace, délka kroku a rytmus chůze symetrické, nášlap na DK 

stále opatrný. Největší pohyb je v kolenním kloubu, flexe v kolenním kloubu LDK je 

stále menší než PDK, patrná extenze v kyčelním kloubu, pohyb horních končetin vychází 

z ramenních kloubů. 

 

Modifikace chůze:  

Chůze pozadu: zvládne  

Chůze po špičkách: zvládne 

Chůze po patách: zvládne   
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

 

Vyšetření kůže a podkoží:  

Teplota oblasti kolenního kloubu LDK stejná jako na PDK, otok snížený, pooperační 

oblast palpačně nebolestivá. Jizvy po artroskopii jsou dobře zhojené, bez začervenání, 

palpačně bez bolesti, jizvy jsou volné, k povrchu nepřisedlé, dobře protažitelné i 

posunlivé . 

LDK – fyziologická protažitelnost a posunlivost kůže a podkoží kraniokaudálním směrem 

i do rotace na lýtku i na stehně  

PDK – fyziologická protažitelnost a posunlivost kůže a podkoží kraniokaudálním směrem 

i do rotace na lýtku i na stehně  

 

Vyšetření fascií:  

LDK – fyziologická protažitelnost a posunlivost fascií kraniokaudálním směrem i do 

rotace na celé DK  

PDK – fyziologická protažitelnost a posunlivost fascií kraniokaudálním směrem i do 

rotace na celé DK 

 

Vyšetření svalů: 

m. vastus medialis – L – normotonus, P - normotonus  

m. vastus lateralis – L – normotonus, P - normotonus  

m. rectus femoris – L – normotonus, P- normotonus 

m. quadratus lumborum – normotonus oboustranně 

m. biceps femoris – L-normotonus, P - normotonus 

„hamstringy“ – L- normotonus, P- normotonus 

adduktory kyčelního kloubu – L- normotonus, P-normotonus  

m. tensor fasciae latae- normotonus oboustranně 

m. triceps surae – L- normotonus  P- normotonus 

m. gluteus maximus – L- normotonus, P- normotonus 

 

Vyšetření periostových bodů:  

Hlavička fibuly – bez bolesti oboustranně 

Horní okraj pately – bez bolesti oboustranně 

SI skloubení – bez bolesti oboustranně 
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Neurologické vyšetření  

Vyšetření čití (LDK a PDK ve všech dermatomech):  

 

Povrchové čití:  

Taktilní: BPN oboustranně  

Algické: BPN oboustranně  

Termické: BPN oboustranně  

Nenalezeny rozdíly v dermatomech.  

 

Hluboké čití:  

Polohocit: BPN oboustranně  

Pohybocit: BPN oboustranně  

 

Reflexy: 

Patelární: LDK- normoreflexie, PDK- normoreflexie 

Achillovy šlachy: LDK- normoreflexie, PDK- normoreflexie 

Medio-plantární: LDK- normoreflexie, PDK- normoreflexie 

 

Antropometrické vyšetření 

 

Tabulka č. 6: Délky dolních končetin 

Délky dolních končetin L P 

Funkční délka 91cm 91cm 

Anatomická délka 88cm 88cm 

Stehno 48cm 48cm 

Bérec 43cm 43cm 

 

 

Tabulka č. 7: Obvody dolních končetin 

Obvody dolních končetin L P 

Stehno 15cm nad patelou 47cm 49cm 

Stehno nad kolenním kloubem 40cm 40cm 

Koleno (přes patelu) 40cm 39cm 

Tuberositas tibiae 39cm 39cm 

Lýtko 35cm 35cm 
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Goniometrické vyšetření - SFTR metoda (Janda, 1993)  

Vyšetření provedeno při aktivních pohybech dvouramenným goniometrem. 

 

Tabulka č. 8: Goniometrické vyšetření kloubů dolních končetin  

Testovaný kloub L P 

Kyčelní kloub S 10°-0°-90° S 10°-0°-90° (s extenzí 

kol.) 

 S 10°-0°-120° S 10°-0°-130° (s flexí kol.) 

 F 40°-0°-20° F 40°-0°-20° 

 R 45°-0°-40° R 45°-0°-40° 

Kolenní kloub S 5°-0°-85° S 5°-0°-130° 

Hlezenní kloub S 20°-0°-45° S 20°-0°-45° 

 R 20°-0°-30° R 20°-0°-30° 

 

Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy  

Extenze v kyčelním kloubu:  

LDK: první se zapojí m. gluteus maximus, poté „hamstringy“, dále paravertebrální svaly 

na kontralaterální straně, poté na homolaterální, výše se zapojují paravertebrální svaly 

současně na kontralaterální i homolaterální straně, bez aktivity svalů pletence ramenního 

PDK: první se zapojí m. gluteus maximus, poté „hamstringy“, dále paravertebrální svaly 

na kontralaterální straně, poté na homolaterální, výše se zapojují paravertebrální svaly 

současně na kontralaterální i homolaterální straně, bez aktivity svalů pletence ramenního  

Abdukce v kyčelním kloubu:  

LDK: fyziologické provedení PDK: fyziologické provedení 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

OP: v L kolenní kloubu flexe 85st 

Tabulka č. 9: Vyšetření svalové síly svalů dolních končetin 

Testovaný sval L P 

M. iliopsoas 5 5 

M. gluteus maximus 4+ 5 

Abduktory kyčelního kloubu  4+ 5 

Adduktory kyčelního kloubu 4+ 5 

M. quadriceps femoris 4 5 

Flexory kolenního kloubu  4+ 5 

M. triceps surae 5 5 

M. tibialis anterior 5 5 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

0-nejde o zkrácení 1-malé zkrácení 2-velké zkrácení 

Tabulka č. 10: Vyšetření zkrácených svalů dolních končetin 

Testovaný sval L P 

M. triceps surae - gastrocnemius 0 0 

M. triceps surae – soleus 0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

M. iliopsoas 0 0 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. rectus femoris 0 0 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

M. piriformis 0 0 

M. quadratus lumborum 0 0 

 

 

Vyšetření joint play dle Lewita  

SI skloubení: volné bilaterálně  

Patela: kraniokaudálně: menší pružení vlevo než vpravo  

laterolaterálně: menší pružení vlevo než vpravo  

kroužení: menší pružení vlevo než vpravo  

Hlavička fibuly: dorzoventrálně: oboustranně fyziologické  

Talokrurální kloub: dorzálně: oboustranně bez omezení 

Calcaneus: fibulotibiálně: oboustranně bez omezení 

       rotace: oboustranně bez omezení 

       ventrálně: oboustranně bez omezení  

Lisfrankův kloub: dorzoplantární posun: oboustranně bez omezení 

       rotace: oboustranně bez omezení 

MTP klouby: dorzoplantárně: oboustranně bez omezení  

Hlavičky MT kloubů: oboustranně bez omezení 

 

Vyšetření hypermobility dle Jandy  

Oboustranně:  

Zkouška sepjatých prstů - hypermobilní  

Zkouška sepjatých rukou - hypermobilní  

Zkouška šály - hypermobilní  

Zkouška zapažených paží - hypermobilní  
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Zkouška úklonu - hypermobilní 

Zkouška předklonu – hypermobilní  

 

Vyšetření hypermobility dle Sachseho  

Záklon trupu (bederní páteře) - B 

Rotace trupu (hrudní páteře) - B 

Hyperextenze kolenního kloubu – B 

Kyčelní kloub (rotace) – A 

 

Závěr vyšetření  

Porovnání výstupního a vstupního kineziologického rozboru dokazuje snížení 

otoku LDK, zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání LDK, normalizaci 

svalového tonu na obou DKK, zvýšení rozsahu do flexe v kolenním kloubu a zvýšení 

svalové síly LDK. V průběhu terapie byli také odstraněny kloubní blokády u kloubů 

dolních končetin. Jizva je volná. Taktéž došlo ke zlepšení stereotypu chůze.  

Při vyšetření stoje došlo k vyrovnání těla do osy, to je také dáno tím, že pacientka 

při závěrečném vyšetření již mohla zatěžovat obě DKK stejně. Větší zatížení LDK nám 

také dokazuje vyšetření stoje na dvou vahách, kde je v momentálních hodnotách rozdíl 

pouze 5kg. Pokrok v provedení pohybových stereotypů jsem zaznamenala pouze u 

abdukce v kyčelním kloubu, kde už tento pohyb není prováděn „tensorovým“ 

mechanismem. Došlo k celkovému zlepšení stability LDK.  

Největší rozdíl mezi vstupním a výstupním vyšetřením jsem zaznamenala 

v rozsahu pohybu kolenního kloubu LDK do flexe, kde na začátku pacientka dosahovala 

pouhých 40°, nyní naměřená hodnota dosahuje 85°. 

 

3.8 Zhodnocení efektu terapie 
 

Z hlediska dosažených výsledků byla terapie pro pacientku velmi přínosná a 

celkový výsledek hodnotím jako velmi kladný.  Během docházení na terapie podstoupila 

pacientka několik kontrol u svého doktora, který postupně dovolil odložení berlí a plnou 

zátěž LDK v ortéze nastavené na 90st do flexe v koleni. Velké pokroky zaznamenáváme 

v rozsahu pohybu, ve zvýšení svalové síly či v celkovém zlepšení stability LDK. 

Pacientka po celou dobu ochotně spolupracovala. Veškeré cviky zvládala bez obtíží 

a poctivě cvičila i doma. Stav pacientky se po dobu mé terapie postupně lepšil. Objektivně 
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nám to dokazují hodnoty, které můžeme mezi sebou porovnat a subjektivní pocity 

pacientky byly taktéž pozitivní.  

Stav pacientky se tedy v rámci možností zlepšil, ale stále nedosahujeme stavu, který 

byl před úrazem. To je také ovlivněno tím, že pacientka má od svého doktora stále 

nařízenou chůzi s ortézou.  

Níže uvádím tabulky s údaji, které nám slouží pro porovnání a zhodnocení efektu 

terapie. Porovnávám zde hodnoty z vyšetření vstupního a výstupního kineziologického 

rozboru, jedná se vždy o vyšetření LDK. 

 

Stoj na dvou vahách 

Tabulka č. 11: Zhodnocení stoje na dvou vahách 

 26. 1. 2015 13. 2. 2015 

Hodnoty PDK/LDK 35kg/25kg 32kg/28kg 

 

Antropometrie 

Tabulka č. 12: Zhodnocení obvodů dolních končetin 

 26. 1. 2015 13. 2. 2015 

Stehno 15cm nad patelou 44cm 47cm 

Stehno nad kolenním kloubem 41cm 40cm 

Koleno (přes patelu) 41cm 40cm 

Tuberositas tibiae 41cm 39cm 

Lýtko 35,5cm 35cm 

 

Goniometrie 

Tabulka č. 13: Zhodnocení goniometrického vyšetření kolenního kloubu 

 26. 1. 2015 13. 2. 2015 

Kolenní kloub S 5°-0°-40° S 5°-0°-85° 

 

Svalová síla dle Jandy 

Tabulka č. 14: Zhodnocení svalové síly dle Jandy 

 26. 1. 2015 13. 2. 2015 

M. iliopsoas 4 5 

M. gluteus maximus 4 4+ 

Abduktory kyčelního kloubu 4 4+ 

Adduktory kyčelního kloubu 4 4+ 

M. quadriceps femoris 3 4 

Flexory kolenního kloubu 4 4+ 
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Zkrácené svaly dle Jandy 

Tabulka č. 15: Zhodnocení zkrácených svalů dle Jandy 

 26. 1. 2015 13. 2. 2015 

M. rectus femoris 1 0 

M. quadratus lumborum 1 0 
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4 Závěr 
 

 

Cílem této práce bylo zpracování kazuistiky pacientky po laterální luxaci pately a 

následné artroskopické operaci, seznámení se s touto problematikou jak teoreticky, tak 

prakticky. Tento cíl byl splněn.  

Z hodnocení efektu terapie vyplývá, že terapie proběhla úspěšně. Velký podíl na tom 

měla i osobní motivace pacientky vrátit se zpět do běžného života, aniž by jí levé koleno 

limitovalo. Dosáhlo se velkého zlepšení jak ve zvýšení svalové síly, zlepšení stability či 

zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu, který sice ještě nedosahuje plného 

rozsahu jako na pravé dolní končetině, ale pokud pacientka bude s fyzioterapií 

pokračovat, může těchto výsledků brzy dosáhnout. Pacientka velmi ochotně 

spolupracovala jak po celý průběh terapií, tak byla velmi aktivní i samostatně v rámci 

autoterapií. 

Dle mého názoru, byla pro mě tato souvislá odborná praxe velmi přínosná. Pod 

odborným dohledem supervizora Mgr. Jakuba Hoskovce jsem měla tu možnost vést 

pacienta samostatně a veškeré nejasnosti mi byli obratem objasněny. Spolupráce a 

samostatné vedení pacienta při terapii mě bavilo, taktéž jsem si řádně procvičila 

komunikaci s pacientem, která je v praxi velmi důležitá. Zajímavé pro mě bylo taktéž 

sledování průběžného zlepšování stavu pacientky. Na této praxi jsem si procvičila hlavně 

praktické dovednosti, které jsem získala během tříletého studia fyzioterapie. S výběrem 

diagnózy jsem byla spokojena. 

Během této souvislé odborné praxe v Centru léčby pohybového aparátu v Praze 

Vysočanech jsem měla možnost pracovat jak na ambulanci, tak na lůžkových odděleních 

– ortopedie, rehabilitace. Na všech odděleních jsem se setkala s výborným kolektivem 

složený z kvalitních fyzioterapeutů, kteří se mi snažili předat co nejvíce zkušeností 

z dlouholeté praxe. 
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Příloha I.  

Žádost o vyjádření etické komise 

 

  



 

 

Příloha II.  

 

Informovaný souhlas 

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

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

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

osobou, získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické 

výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce Fakulty tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Osobní data v této práce nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byl/a odborným pracovníkem poučen/a o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným podpisem stvrzuji, že 

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

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na které 

mi bylo řádně odpovězeno. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následné terapie. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce. 

 

Datum:………………………………………………………………………………… 

Osoba, která provedla poučení:………………………………………………………. 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………………………….. 

Vlastnoruční podpis pacienta:………………………………………………………… 
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