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poranění menisků kolenního kloubu a následné léčbě, především pak o artroskopii 

kolenního kloubu a následné rehabilitaci. 

 

Metoda: 

 Speciální část bakalářské práce je zpracována formou kazuistiky pacienta po 

artroskopii kolenního kloubu pro lézi menisků. Skládá se ze vstupního a výstupního 

vyšetření a terapeutických jednotek. Tato část vznikla na podkladě bakalářské praxe v 
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Thesis goals:  

 The goal of this bachelor thesis is a summary of theoretical knowledge about 

meniscus wounds and following treatment. Especially I focus on arthroscopy of knee 

joint and following rehabilitation. 

 

Methods: 

 Special part of the bachelor thesis is presented in the form of case interpretation 

of the patient after arthroscopy of knee joint for meniscal lesions. It consists of entry 

and leaving examination and therapeutic units. This part was created during bachelors 

practice in Centrum léčby pohybového aparátu v Praze Vysočanech (Center for 

treatment of motion apparatus in Prague Vysočany) between January 2nd 2017 and 

January 27th 2017 under the supervision of Mgr. Jakub Hoskovec. 

 

Results:  

 During the measured timing the patient condition significantly improved 

therefore I conclude that the selected therapy methods were effective. 
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1.  Úvod 
Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky je 

ročně ošetřeno kolem 1,8 milionu úrazů, z toho sportovních je kolem 400 tisíc. To 

znamená, že ze všech úrazů v České republice připadá přibližně 22 % na úrazy, ke 

kterým došlo při organizované i neorganizované tělovýchovné činnosti. I proto je 

poranění měkkých struktur kolenního kloubu v dnešní době velice aktuálním tématem. 

Nejčastěji dochází k poranění kolenního kloubu právě při sportovních aktivitách.  

Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a speciální části. Cílem teoretické 

části bakalářské práce je shrnutí teoretických znalostí o anatomii a biomechanice 

kolenního kloub. V této části je dále popsána traumatologie kolenního kloubu, 

především postižení menisků, a vyšetření kolenního kloubu. V neposlední řadě je také 

věnována pozornost léčbě meniskeálních lézí, především pak artroskopii kolenního 

kloubu a následné rehabilitační péči. Speciální část bakalářské práce je tvořena 

kazuistikou pacienta po artroskopii kolenního kloubu pro lézi menisku. Tato část 

vznikla na podkladě vyšetření a vedení fyzioterapeutické péče v Centru léčby 

pohybového aparátu v Praze Vysočanech v období od 2. 1. 2017 do 27. 1. 2017. 
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2.  Obecná část 
 

2.1  Anatomie Kolenního kloubu 

 Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem v lidském těle. Jedná se o bikondylární 

složený kloub. [3] Na stavbě se podílejí artikulující kosti, menisky, kloubní pouzdro, 

vazy a svaly. [6] Artikulujícími kostmi jsou femur, tibie a patella. Mezi styčné plochy 

femuru a tibie jsou vsunuty dva kloubní menisky, které vyrovnávají inkogruenci 

kloubních ploch. [2] Artikulující kosti mezi sebou vytvářejí dva klouby: kloub 

femoropatelární a kloub femorotibiální, který lze dále dělit na laterální a mediální. [1] 

Jelikož se v kolenním kloubu stýkají dvě nejdelší kosti a tedy i páky v lidském těle, síly, 

které zde působí, jsou značné. Stabilitu zde zajišťuje především mohutný vazivový 

aparát a svaly v okolí kolenního kloubu. Tvar kloubních ploch se na stabilitě kloubu 

podílí minimálně. [1]  

  

2.1.1  Kloubní plochy 

 Kolenní kloub je složený z articulatio femoropatellaris a articulatio 

femorotibialis. 

 Femoropatelární kloub je dle tvaru kloub plochý. Hlavici tvoří facies patellaris 

femoris a jamku facies articularis patellae. 

 Femorotibiální kloub je dle tvaru kombinací kladkového a válcového kloubu. [3] 

Kontakt kloubních ploch je v horizontále, tibie míří svisle distálně, zatímco tělo femuru 

je od vertikální osy odkloněno a svírá s osou tibie fyziologický abdukční úhel. [2] 

 Hlavici tvoří mediální a laterální kondyly femuru, které jsou odděleny širokým 

zářezem, fossa intercondylaris femoris. V předozadním pohledu je patrné, že laterální 

kondyl stojí v ose diafýzy femuru a mediální kondyl vyčnívá mediálně. [1] V bočním 

pohledu se zakřivení kondylů spirálovitě stupňuje. Laterální kondyl stojí sagitálně, 

zatímco mediální kondyl se k laterálnímu svou přední částí stáčí do mírného oblouku. 

[1,2]  

 Jamku tvoří kondyly tibie. Mediální plocha je předozadně protáhlá, laterální 

plocha je kruhovitá a menší. [2] 
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2.1.2  Menisky 

 Jelikož kloubní plochy tibie jsou téměř ploché a zakřivení kondylů femuru 

neodpovídá tvarem a velikostí kondylům tibie, dotýkají se kloubní plochy navzájem 

velmi malou plochou. Inkogruence kloubních ploch je vyrovnávána chrupavčitými 

menisky, které tvoří většinu styčné plochy. [2,4] Mimo to mají menisky i řadu dalších 

funkcí. Zvyšují pohybové možnosti kloubu. Při pohybech kloubu se menisky posunují 

ze základní polohy, přičemž současně mění tvar. [5,2] Rozdělení kloubní štěrbiny 

menisky mění směr proudění synoviální tekutiny a tím zlepšuje distribuci a zabraňuje 

turbulenci, která by zhoršovala její lubrikační schopnosti. [5] Dále působí jako tlumiče 

nárazů a podílí se na stabilitě kolenního kloubu. Prokrvená je pouze periferní část 

menisku, zbývající část je vyživována synoviální tekutinou. [6] 

 Menisky jsou tvořeny pevnou vazivovou chrupavkou. Chrupavka převažuje 

v centru těchto útvarů, periferie menisků je tvořena z hustého kolagenního vaziva, které 

přechází do vaziva kloubního pouzdra. [5] Kolagenní vlákna vazivové chrupavky 

probíhají v meniscích dvojím směrem: na obvodu (obloukovitě) a radiálně. Při tlakovém 

zatížení menisků se obloukovitá vlákna napínají a radiální vlákna je táhnou zpět. 

Menisky jsou vystaveny značné zátěži. Při extendovaném kolenním kloubu absorbují 

50 % a při flexi až 90 % tlaku působícího na kloub. Nejvíce tlakově zatíženy jsou přední 

cípy obou menisků, čemuž odpovídá i chemická stavba. [4] 

 V kolenním kloubu rozeznáváme meniskus mediální a laterální. Na průřezu mají 

menisky klínovitý tvar. Směrem ke kloubnímu pouzdru roste jejich výška. [7] 

 Meniscus medialis je díky kloubní ploše mediálního kondylu tibie větší a má 

poloměsíčitý tvar. Jeho cípy se upínají na přední a zadní interkondylární plochu. 

Meniskus je fixován i ve středu, kde je pevně srostlý částí vnitřního kolaterálního vazu. 

Je proto méně pohyblivý. Mediální meniskus bývá kvůli své menší pohyblivosti častěji 

poškozen. [4,9] 
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Obrázek 1 horizontální řez pravým kolenním kloubem pohled shora [1] 

 Meniscus lateralis má kruhovitý tvar. Jeho přední cíp se upíná v blízkosti 

předního zkříženého vazu. Zadní cíp se upíná na zadní interkondylární plochu. 

Vzhledem ke svému tvaru je upevněn prakticky pouze v jednom bodě, jelikož přední a 

zadní cípy se téměř dotýkají. Proto je laterální meniskus i značně pohyblivý. [4,9] 

 

1 – lig. patellae, 2 – lig. transversum genus, 3 – meniskus medialis, 4 – lig. collaterale mediale, 

5 – lig. cruciatum posterius, 6 – šlacha m. semimembranosus, 7- a. poplitea, 8 – n. tibialis, 9 – v. 

poplitea, 10 – lig. meniscofemorale post., 11 – lig. meniscofemorale ant., 12 – šlacha 

m. popliteus, 13 – lig. collaterale laterále, 14 – meniskus lateralis, 15 – lig. cruciatum ant. 

 

 Podle cévního zásobení, můžeme rozdělit meniskus na 3 zóny: I. periferní „red-

red“ zóna s dobrým cévním zásobením, II. střední „red-white“ zóna s proměnlivým 

cévním zásobením a III. centrální bílá „white-white“ zóna, která je avaskulární. [7] 
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2.1.3  Vazivový aparát 

 Vazivový aparát kolenního kloubu je nejmohutnější a nejkomplikovanější ze 

všech končetinových kloubů. [1] 

 

2.1.3.1  Kloubní pouzdro 

 Dutina kolenního kloubu je největším synoviálním prostorem v lidském těle. [1] 

Pouzdro kolenního kloubu je rozdílně členité ve své vazivové i v synoviální vrstvě. [4] 

Zkřížené vazy, vyvýšenina a plošky mezihrbolové jsou uloženy mezi oběma těmito 

vrstvami. [10] 

 Fibrózní vrstva kloubního pouzdra začíná na femuru 1-1,5cm od okrajů 

kloubních ploch. Na přední straně se vychlipuje proximálně pod šlachou m. quadriceps 

femoris a vytváří výchlipku variabilní velikosti, reccessus suprapatellaris. Na tibii se 

pouzdro upíná v těsné blízkosti kloubních ploch a připíná se k bázi středních úseků 

obou menisků. Na patele, která je vsazena do přední části pouzdra, jeho úpon těsně 

lemuje kloubní chrupavku. Přední část kloubního pouzdra je velmi slabá. V úrovni obou 

postranních vazů se pouzdro zesiluje. V dorzální části tvoří doslova mohutné vazivové 

slupky. [4,1] 

 

2.1.3.2  Ligamenta kloubního pouzdra 

 Ligamenta kloubního pouzdra můžeme rozdělit na přední, postranní a zadní. [2] 

 V přední části zpevňuje kolenní kloub šlacha m. quadriceps femoris, která je 

připojená na patelu, ligamentum patellae a retinacula patellae. Ligamentum patellae je 

pokračování šlachy m. quadriceps femoris od pately na tuberositas tibiae. V ligamentum 

patellae je zanořen hrot pately. Retinacula patellae jsou pruhy ligament, jdoucí po obou 

stranách pately od m. quadriceps k tibii. [2] 

 Postranní vazy ligamentum collaterale tibiale et fibulare jdou od příslušného 

epikondylu femuru na tibii (mediální vaz) a na hlavici fibuly (laterální vaz). Postranní 

vazy zajišťují stabilitu kolena při extensi kloubu, kdy jsou maximálně napjaty, a při 

průběhu pohybu do částečné flexe. [2] 
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Obrázek 2 stavba kolenního kloubu [8] 

 Na zadní straně přispívají ke stabilitě kolenního kloubu dva vazy. Ligamentum 

poplite a ligamentum popliteum arcuatum. [2] 

 

2.1.3.3  Nitrokloubní vazy 

 Nejmohutnějšími stabilizátory kolenního kloubu jsou nitrokloubní zkřížené 

vazy. Zkřížené vazy zajišťují pevnost kolenního kloubu při flexi, kdy se napínají. 

Omezují též vnitřní rotaci kolenního kloubu. Dále mezi nitrokloubní vazy patří 

ligamentum transversum genus, které propojuje vpředu napříč menisky, ligamentum 

meniskofemoralis posterius a ligamentum meniscofemorale anterius. [2] 

 Přední zkřížený vaz (lig. cruciatum anterius) začíná na vnitřní ploše laterálního 

kondylu femuru a upíná se do area intercondylaris aneterior tibiae. [2] Nejvíce zatížen 

je při vnitřní rotaci bérce. [4] 

 Zadní zkřížený vaz (lig. cruciatum posterius) začíná na zevní ploše mediálního 

kondylu femuru a upíná se do area intercondylaris posterior tibiae a zadem kříží přední 

vaz. [2] Zadní vaz je nejsilnějším vazem kolenního kloubu. Je přibližné o třetinu silnější 

než přední. [4] 
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2.1.4  Burzy  

 V okolí kolenního kloubu je popisováno více než 20 burz. Vyskytují se 

v místech tlaku a tření. Některé obvykle komunikují s kloubní dutinou. Mezi ně patří 

například bursa suprapatellaris, která se nachází mezi m. quadriceps femoris a femurem. 

Z burz, které nejsou ve spojení s kloubní dutinou, jsou nejdůležitější bursae 

praepattelares, které oddělující jednotlivé vrstvy tkání na přední ploše čéšky. [2, 6, 12]  

 

2.1.5  Svaly  

 Svaly ovládající kolenní kloub můžeme rozdělit do několika skupin: 

posteromediální skupina, posterolaterální komplex m. biceps femoris a anteromediálně-

anterolaterální komplex m. quadriceps. [8] 

 Do posteromediální skupiny patří tyto svaly: m. semimembranosus, m. 

semitendinosus, m. gracilis a m. sartorius. Všechny tyto svaly se podílejí na flexi 

v kolenním kloubu a některé i na jeho rotaci. [8] 

 Hlavní svalovou strukturou m. semimembranosus, který začíná na tuber 

ischiadicum a upíná se silnou šlachou k tibiální straně proximálního konce tibie. Zde se 

dělí ve tři pruhy. Přední pruh jde pod ligamentum collaterale tibiale a končí v blízkosti 

tuberositas tibiae, střední pruh se upíná na vnitřní kondyl tibie, zadní pruh přechází v 

ligamentum obliquum. [8] 

 M. semitendinosus, začíná na tuber ischiadicum a upíná se prostřednictvím pes 

anserinus na mediální stranu tibie pod kolenním kloubem. [2] 

 M. gracilis, začíná při symfýze os pubis a upíná se spolu s m. sartorius a m. 

semitendinosus na tibii společnou úponovou šlachou označovanou jako pes anserinus. 

[2] 

 M. sartorius začíná od spina iliaca anterior superior, probíhá na přední straně 

stehna a upíná se do pes anserinus. [8] 

 Posterolaterální komplex je tvořen pouze jedním svalem. M. biceps femoris je 

uložen na fibulární straně stehna. Skládá se ze dvou hlav: caput longum a caput brevis. 

Caput longum začíná na tuber ischiadicum, caput brevis na labium laterale lineae 
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asperae. Obě hlavy se spojují ve šlachu a upínají se caput fibulae. Sval se podílí na flexi 

v kolenním kloubu, zevní rotaci bérce při flektovaném kolenu. [8,2] 

 Poslední skupinou je anteromediálně. anterolaterální komplex m. quadriceps 

femoris. Jde o mohutnou skupinu extenzorů. Hlavním svalem této skupiny je m. 

quadriceps femoris, který se skládá ze čtyř hlav: m. rectus femoris, m. vastus 

intermedius, m. vastus medialis a m. vastus lateralis. [8] 

 M. quadriceps femoris společně s čéškou, ligamentum patellae a systémem 

retinakul pately tvoří extenzní aparát kolenního kloubu. [1]  

 M. rectus femoris začíná na spina iliaca anterior inferior a nad acetabulem. Proto 

je m. rectus femoris i pomocným flexorem kolenního kloubu. Jeho svalové bříško 

přechází v aponeurózu, která se zužuje ve šlachu splývající se šlachou m. vastus 

intermedius. Spolu s ní zabírá do sebe čéšku a jako ligamentum patellae se upíná na 

tuberositas tibiae. M. vastus intermedius, začíná na přední a laterální části femuru a je 

uložen pod předešlým svalem, m. vastus medialis probíhá na mediální straně stehna a 

m. vastus lateralis na jeho zevní straně. [8, 2]  

 

2.2  Biomechanika kolenního kloubu 

 V kolenním kloubu se stýkají dvě nejdelší kosti a tedy i páky v lidském těle, 

proto jsou na tento kloub kladeny vysoké nároky na stabilitu. [1] Kolenní kloub je 

lokalizován uprostřed dolní končetiny. Umožnuje přizpůsobovat délku končetiny 

potřebám lokomoce, měnit vzdálenost trupu od povrchu, po kterém se pohybujeme. 

Kolenní kloub plní dva protichůdné požadavky, jelikož umožňuje stabilitu při současné 

mobilitě. Pohyb v kolenním kloubu zajišťují skupiny flexorů a extenzorů kolena 

společně s m. popliteus. [21] 

 

2.2.1  Stabilizátory kolenního kloubu 

 Z funkčního hlediska dělíme stabilizátory na pasivní neboli statické a na aktivní 

neboli dynamické. Mezi statické stabilizátory řadíme vazy a menisky a mezi dynamické 

kolemkloubní svaly a jejich úpony. [6] Základem statických stabilizátorů je kloubní 

pouzdro zesílené řadou vazivových pruhů, z nichž některé jsou samostatnými 

ligamenty, jiné slouží jen jako vazivové zesílení kloubního pouzdra. [7] 
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2.2.2  Kinetika kolenního kloubu 

 Pohyby v kolenním kloubu se dějí ve dvou rovinách. V rovině sagitální flexe a 

extenze a v rovině transverzální zevní a vnitřní rotace. Fyziologické rozsahy pohybů se 

dle různých autorů liší. Dle profesora Dylevského jsou rozsahy do flexe 130-160 

stupňů, extenze 0 stupňů, vnitřní rotace 5-7 stupňů a zevní rotace 21 stupňů. [9]  

 Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze. Při extenzi dochází 

k napnutí postranních vazů a všech vazivových útvarů na zadní straně kloubu. 

Artikulující kosti s menisky pevně naléhají a mluvíme o takzvaném uzamknutém 

koleni. [2] 

 Odemknutí kolena je vyvoláno malou rotací, při které dojde k uvolnění 

postranních vazů a lig. cruciatum anterius. Při volné noze je rotace způsobena rotací 

tibie dovnitř, při fixované noze dochází k rotaci femuru zevně. Odemknutí kolena 

předchází flexi v kolenním kloubu. [9] 

 Geometrické poměry kloubních ploch, vazů a menisků automaticky přidružují 

k flexi a extenzi další souhyby. Proto můžeme tento pohyb rozdělit do několika bodů: 

počáteční rotace, valivý pohyb a posuvný pohyb. [2] 

 Počáteční rotace, při níž se tibie točí dovnitř je spojena s flexí v prvních 5° 

pohybu. Osa této rotace jde z hlavice femuru do středu laterálního kondylu, takže 

laterální kondyl se otáčí a mediální kondyl se posouvá. Dochází k odemknutí kolena. [2] 

 Valivý pohyb následuje po počáteční rotaci a uskutečňuje flexi kolenního 

kloubu. Tento pohyb probíhá v meniskofemorálních kloubech, kde se femur valí po 

plochách tvořených tibií a menisky. [2] 

 Flexi dokončuje klouzavý pohyb kondylů femuru po tibii. V konečné fázi flexe, 

kdy pro stále větší zakřivení zadních částí kondylů femuru je zmenšena plocha jejich 

styku s tibií, mění menisky kolem femuru svůj tvar a spolu s kondyly se posunují po 

tibii dorzálním směrem. Konečná fáze flexe je tedy spojena s posuvným pohybem 

v meniskotibiálním kloubu. [2] 

 Při extenzi jde celý děj opačně. Extenze začíná posuvným pohybem vpřed, 

následuje valivý pohyb a končí závěrečnou rotací, která způsobí uzamčení kloubu. [2] 

 Patella při flexi klouže distálně, při extenzi proximálně. [2] 
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 Rozsah rotací se mírně zvětšuje s rostoucí flexí. Největších rozsahu pohybu je 

dosaženo při flexích mezi 45-90 stupni. Velký vliv na rozsah rotace má i zatížení 

kloubu. [9] 

 Samostatná vnitřní a zevní rotace je možná pouze při současné flexi v kolenním 

kloubu, kdy je kloub odemknutý. Rotace probíhají hlavně v meniskotibiálním 

skloubení, za současného posunu menisků. Rozsah posunu je větší u menisku 

laterálního. [2] 

 

2.2.3  Kinematika kolenního kloubu 

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

semimembranosus. Pomocnými svaly jsou m. gracilis, m. sartorius, m. gastrocnemius a 

m. popliteus. Pohyb stabilizují m. iliopsoas, m. pectineus a m. rectus femoris. 

Neutralizačními svaly jsou pro tento pohyb m. biceps jedné strany a m. 

semimembranosus a m. semitendinosus druhé strany. [9] 

 Celková síla flexorů je cca 15 kg, což je asi třetina síly extenzorové skupiny. 

Účinnost flexorů kolena je závislá na poloze kyčelního kloubu. Se zvyšující se flexí 

v kyčelním kloubu roste účinnost flexorů kolene. Flexory kolenního kloubu jeví 

výraznou tendenci ke zkrácení. [21] 

 Extenzi provádí m. quadriceps femoris. Pomocnými svaly jsou m. tensor fasciae 

latae a m. glutaeus maximus. Pohyb stabilizují břišní svaly, m. erector trunci a m. 

quadratus lumborum. Neutralizačními svaly pro extenzi jsou m. glutaeus maximus, m. 

biceps femoris (caput longum), m. semimembranosus a m. semitendinosus. [9] 

 M. quadriceps femoris jako celek vyvine moment síly přes 40 kg, což je 

dvojnásobek skupiny flexorové. Z toho jenom asi 1/5 síly připadá na m. rectus femoris. 

Mm. vasti jsou důležité pro stabilizaci kolena. Největší tendenci k poruchám má m. 

vastus medialis, který velmi snadno atrofuje např. při bolestech kolenního kloubu při 

poranění menisků. Jelikož je m. rectus femoris dvoukloubový sval, je jeho účinnost 

závislá na postavení kyčelního kloubu. Při flektovaná kyčli je jeho extenční účinek 

v kolenním kloubu menší než při extenzi v kyčli. M. quadriceps femoris je jako celek 

důležitým svalem pro chůzi. Při švihové fázi kroku provádí flexi v kyčelním kloubu 

s navázanou extenzí kloubu kolenního. Mm. vasti zajišťují stabilitu oporné nohy při 
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přenosu váhy. Při oslabení funkce m. quadriceps femoris je chůze možná, jsou-li 

zachovány flexory kolena. Je však ohrožena stabilita oporné nohy, která musí být 

nahrazena funkcí flexorů pracujících v rekurvačním postavení kolenního kloubu. [21] 

 Patela je vzhledem k úponům různě směřovaných částí m. quadriceps femoris 

dost komplikovaně stabilizovaná systémem různých vazivových poutek a vazů. Značný 

vliv má i osové uspořádání tzv. extenzního aparátu kolenního kloubu, který je tvořen m. 

quadriceps femoris, lig. patellae a vazivovými poutky. [9]  

 Osové uspořádání extenzního aparátu kolenního kloubu závisí na vzájemném 

vztahu jednotlivých složek. Osa tahu kontrahujícího se čtyřhlavého svalu směřuje na 

bérci lehce mediálně. Osa ligamentum patelae je odkloněna mírně laterálně. Tyto dvě 

osy mezi sebou svírají tzv. Q úhel, který má rozsah do 10-15°. Můžeme ho měřit 

pomocí tří hmatných bodů: spina iliaca anterior inferior, střed pately a tuberositas tibiae. 

[9] 

 Patela má při kontrakci m. quadriceps femoris tendenci k laterálnímu posunu. 

Popsané struktury fixující čéšku této lateralizaci zabraňují. Je-li Q-úhel větší než 20°, 

k čemuž dochází při svalové dysbalanci m. quadriceps femoris při atrofii m. vastus 

medialis, je patela tažena silou překračující možnost stabilizátoru čéšky a dochází 

k subluxaci ve femoropatelárním skloubení. [9] 

 Vnitřní rotaci v kolenním kloubu provádějí m. biceps femoris a m. tensor fasciae 

latae. [9] 

 Zevní rotaci v kolenním kloubu provádějí m. semitendinosus a m. 

semimembranosus. Pomocnými svaly jsou m. sartorius, m. gracilis a m. popliteus. [9] 

 M. popliteus funguje jako mediální rotátor a působí při odemknutí a zamknutí 

kolenního zámku. [21] 

 

2.3  Traumatologie kolenního kloubu 

 Ke zraněním kolenního kloubu dochází nejčastěji při sportu. V dnešní době se 

neustále rozšiřuje nabídka sportovních aktivit. Velmi rizikovými sporty pro úrazy 

kolenního kloubu jsou především sporty kontaktní, dále pak lyžování, lehká atletika, 

tenis, volejbal, squash, bojové sporty, cyklistika, snowboard, apod. [13] 
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 Druhou velkou skupinou poranění jsou úrazy dopravní. Počet těchto zranění 

neustále roste. Zpravidla se jedná o závažnější zranění než při úrazech sportovních. 

Další skupiny poranění představují domácí a pracovní úrazy. Mívají většinou společnou 

příčinu, protože se jedná o pády na kluzké podlaze, z výšky, či na schodech. 

U pracovních úrazů bývá příčinou nedodržování bezpečnostních předpisů. [14] 

  

2.3.1  Traumatologie měkkého kolena 

 Traumata kolenního kloubu patří vzhledem ke složitosti a zátěži kolenního 

kloubu mezi nejčastější traumatické stavy. Mezi traumata měkkých tkání kolenního 

kloubu řadíme poranění menisků, vazů, kloubního pouzdra, svalů a šlach podílejících se 

na stabilitě kolene. Patří sem i poranění kožního krytu a podkoží v rámci otevřených 

poranění kolenního kloubu. K nejčastějším zraněním patří distorze kolenního kloubu, 

poranění zkřížených vazů, ruptury menisků, poškození kolaterálních ligament a také 

kombinovaná poranění. [15] 

 Klinickými příznaky poranění kolenního kloubu jsou: otok, náplň, bolestivost, 

omezení funkce, nestabilita. [14] 

 

2.3.1.1  Poranění menisků 

 Poranění menisků kolenního kloubu je z hlediska poměrného zastoupení 

v celkovém počtu úrazů velmi časté. Důvodem může být vzrůstající zájem populace o 

pohybové aktivity. [15]  

Poranění mediálního menisku je osmkrát častější, než poranění menisku 

laterálního. Převážně dochází k poškození zadního rohu menisku, přední roh bývá 

poškozen zřídka. Poškození laterálního menisku nalézáme při chronických nestabilitách 

kolenního kloubu. [7] 

 Při extrémní traumatizující síle může dojít k poranění více struktur najednou. Za 

závažné a poměrně časté poškození se dá považovat tzv. nešťastná triáda, kdy dochází k 

poranění mediálního menisku, vnitřního postranního vazu a předního zkříženého vazu. 

Dalším sdruženým poraněním je Trillatova pentáda, kdy dochází k poranění všech 

struktur kromě vnitřního postranního vazu. [14] 

 Podle etiologie vzniku dělíme ruptury menisků na traumatické a degenerativní. 

[7] 



21 

 

 Mechanismus poranění bývá u těchto úrazů téměř vždy nepřímý a je dán 

patologickou rotací bérce při zafixovaném stehnu. Rotačním mechanismem dochází 

k odtržení menisku od kloubního pouzdra při jeho bazi, nebo roztržením menisku v jeho 

středu. Průvodním jevem může být náplň kolenního kloubu. Pacient často udává 

v anamnéze rotační pohyb, pocit „lupnutí“ v kolenním kloubu, tlak a bolestivost 

mediální, či laterální kloubní štěrbiny. [14] 

 

2.4  Vyšetření kolenního kloubu 

 

2.4.1  Anamnéza 

 Anamnézou od pacienta zjišťujeme informace o vzniku poranění. Zajímá nás, 

kdy k úrazu, či poranění došlo, mechanismus vzniku, intenzita a lokalizace bolesti, 

schopnost zátěže poraněného kolenního kloubu ihned po poranění, pocit nestability a na 

dobu vzniku náplně kloubu. Podle směru a velikosti násilí lze usuzovat na závažnosti 

poranění. Důležité je se anamnesticky seznámit i s případnými dřívějšími úrazy, nebo 

operačními zákroky vyšetřovaného kolena. [7]  

 U čerstvých poranění se cíleně ptáme na mechanismus vzniku, zda byl přímí, či 

nepřímí a odkud násilí působilo, na intenzitu a lokalizaci bolesti, schopnost zátěže ihned 

po poranění. Dále je důležitá rychlost vzniku otoku. Rychle vzniklý otok svědčí pro 

hemartros, naopak pomalu narůstající přesně lokalizovaný otok v postranní části kloubu 

odpovídá lézi postranních vazů. V neposlední řadě se ptáme na vzhled kloubu těsně po 

úrazu, kvůli případným luxacím. [7] 

 U chronických obtíží se cíleně ptáme na omezení funkce kloubu, bolest při 

pohybu, blokádu, pocity nestability, která se může projevit např. neschopností běhu, 

skoku, chůzí do a ze schodů, či chůzí po nerovném povrchu. Dále nás zajímají pocity 

napětí v kloubu s častým omezením funkce, pocity lupnutí, či nepravidelnost tvaru 

kloubu. [7] 

 Bolestivé zablokování hybnosti v kolenním kloubu je nejčastěji způsobeno 

poraněním menisků, volnými nitrokloubními tělísky, nebo uskřinutím přetrženého 

zkříženého vazu v kloubu. [7,8] 
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2.4.2  Aspekce 

 S pozorováním pacienta začínáme již při vstupu pacienta do ordinace. Všímáme 

si charakteru chůze, pohybového chování, výrazu obličeje a bolestivých grimas. 

Aspekčně vyšetřujeme pacienta zásadně s obnaženými dolními končetinami. [17] Při 

aspekčním vyšetření porovnáváme tvar a postavení obou kolenních kloubů. Hledáme 

případné otoky a podkožní hematomy. Sledujeme změny barvy kůže, jizvy, edémy 

měkkých tkání, burzitidy. [7] Vestoje posuzujeme osové postavení kolenního kloubu 

zepředu i z boční strany. Pokračujeme zhodnocením trofiky okolního svalstva a 

kontrolujeme případné asymetrie. [17] 

  

2.4.3  Palpace 

 Palpačně vyšetřujeme nejprve extendovanou končetinu pacienta a posuzujeme 

kožní teplotu, prosáknutí kůže i její citlivost. [7] Všímáme si kontur kostí, reliéfů svalů 

a zhodnotíme jejich symetrii. [17] Posléze vyšetřujeme kolenní kloub v 90°flexi, kde 

palpujeme kloubní štěrbiny, vnitřní a zevní postranní vaz, čéšku a ligamentum patelae. 

[7] 

 Palpací lze odlišit povrchový otok a hematomy od nitrokloubní náplně. 

Bolestivost a otok v místě poranění bývá při poranění povrchových vazivových struktur. 

Hledáme místa maximální palpační bolestivosti. [7] 

 Palpační bolestivost mediálního průběhu kloubní štěrbiny může signalizovat 

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

poškození kloubní chrupavky, kolaterálního vazu, nebo fibuly. [8] 

 Důležité je i hodnocení kožní citlivosti pro vyloučení poúrazové, či pooperační 

léze periferních nervů. [7] 

 

2.4.4  Antropometrické vyšetření  

 Antropometrickým měřením získáváme informace o délkách a obvodech 

končetin a trupu. Měření se standardně provádí tak, že se měří patřičný rozměr mezi 

určitými antropometrickými body. Při antropometrickém měření horních a dolních 

končetin je důležité vyšetřit a vzájemně porovnat obvody a délky obou končetin. [17] 



23 

 

 

2.4.5  Vyšetření pohyblivosti kloubu 

 Vyšetřujeme aktivní a pasivní pohyblivost. Rozsah pohybu hodnotíme ve 

stupních a zapisujeme tzv. metodou SFTR. [18] 

 

2.4.5.1 Vyšetření aktivních pohybů 

 Při vyšetření aktivní pohyblivosti kolenního kloubu testujeme dva základní 

pohyby, a to flexi, extenzi. Provedení těchto pohybů v plném rozsahu je možná pouze 

za současné rotace tibie. Vnitřní a zevní rotaci bérce testujeme při 90°flexi v kolenním 

kloubu. [17] 

 

2.4.5.2 Vyšetření pasivních pohybů 

 Vyšetření pasivní pohyblivosti rozdělujeme na vyšetření funkčních pohybů a 

vyšetření přídatných pohybů. [17] 

 Vyšetření funkčních pohybů je vyšetření pohybů v základních rovinách, které 

mohou být vykonávány i aktivně. [17] 

 Vyšetření přídatných pohybů, tzv. joint play, je vyšetření translačních pohybů, 

které aktivně provést nelze. Vyšetřujeme kloubní vůli nejdříve trakcí, dále vyšetřujeme 

posun tibie ventrálním, dorzálním, mediální a laterální směrem. Nakonec hodnotíme 

pohyblivost pately. [17]  

 Pomocí těchto testů je možné rozlišit, zdali jsou příčinou problémů pacienta 

nekontraktilní či kontraktilní struktury. [17] 

 

2.4.6  Vyšetření svalové síly 

 Svalovou sílu hodnotíme dle standardizovaného svalového testu dle Jandy. [19] 
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2.4.7  Vyšetření menisků 

 Tyto testy používáme k vyšetření klinických příznaků poškození nebo poranění 

menisků. Diagnosticky nejcennější testy jsou ty, které odkrývají bolestivé místo v určité 

části menisku. Princip testů spočívá v aplikaci tlaku na kolenní kloub nacházející se 

v určitém postavení, který vyvolá bolest v oblasti kloubní štěrbiny, nebo lupnutí. [7,17] 

 

2.4.7.1 McMurrayův test 

 Tímto testem vyšetřujeme poškození zadních rohů menisků. Pacient leží na 

zádech. Terapeut stojí na testované straně. Při vyšetřování pravého kolenního kloubu 

fixujeme levou rukou suprakondylickou krajinu pravého femuru [8], případně můžeme 

přiložit levou ruku na kolenní kloub tak, že palec a ukazovák leží podél kloubní štěrbiny 

[17], a pravou rukou držíme patu vyšetřovaná končetiny. Provedeme maximální flexi 

v kolenním kloubu a provedeme zevní rotaci a abdukci bérce. Z této polohy provádíme 

pohyb bérce do vnitřní rotace a addukce, aniž by se změnil úhel flexe v kolenním 

kloubu. Bolestivé lupání při vnější rotaci a abdukci může znamenat poranění přechodu 

těla do zadního rohu mediálního menisku. Lupnutí při vnitřní rotaci tibie a addukci 

bérce znamená poranění zadního rohu laterálního menisku. [8,17] 

 Tento test lze provést i s převáděním kolenního kloubu do 90° flexe, protože se 

zvětšující se extenzí v kolenním kloubu jsou postupně testovány jednotlivé části 

menisku, a to ventrálním směrem. [17,7]  

 

2.4.7.2 Bounce home test 

 Cílem tohoto testu je vyšetření blokování kolenního kloubu v extenzi. Pacient 

leží na zádech. Terapeut provede pasivně maximální flexi v kolenním kloubu a následně 

extenzi. Jestliže nelze dosáhnout plného protažení testované končetiny, nebo 

zaznamenáme gumovitý konečný pocit, znamená to blokování extenze a test hodnotíme 

jako pozitivní. [17] 
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2.4.7.3 Apleyův test 

 Apleyův test slouží jako diagnostický prostředek k rozlišení, zda je příčinnou 

bolesti v oblasti mediální či laterální kloubní štěrbiny poranění menisků, nebo 

postranních vazů kolenního kloubu. Test provádíme v poloze vleže na břiše, testovaná 

dolní končetina je v 90° flexi. Tlakem ruky, či jemným přikleknutím terapeut fixuje 

stehno v distální části. Test má dvě části: kompresivní a distrakční. Nejdříve se provádí 

kompresivní fáze, kdy provádíme úchopem za chodidlo rotace do obou směrů za 

současné komprese v ose bérce. Bolest v této fázi testu znamená poškození menisků. 

V distrakční fázi provádíme rotace bérce za současné distrakce v ose bérce. Bolestivost 

při distrakci svědčí pro poranění postranních vazů kolenního kloubu. [7,17]  

 

2.4.7.4 Payerův test 

 Payerův test svědčí pro poškození zadního rohu mediálního menisku. Je 

pozitivní, když pacient v poloze tureckého sedu, případně lze přitlačit kolenní klouby až 

k podložce, pociťuje bolest v zadní části mediální kloubní štěrbiny. [7] 

 

2.4.7.5 Steinmannův I. příznak 

 Provádíme v sedu na lehátku, bérce směřují dolů přes okraj lehátka. Terapeut 

uchopí nohu za nárt a patu a provádí vnitřní a zevní rotaci bérce. Pokud dojde při 

maximální vnější rotaci k vyvolání bolesti na vnitřní straně kloubní štěrbiny, je manévr 

pozitivní na mediální meniskus. Pokud maximální vnitřní rotací pacient popisuje bolest 

na vnější straně kloubní štěrbiny, je pravděpodobně poraněn meniskus laterální. [7,8] 

 

2.4.7.6 Steinmannův II. příznak 

 Manévr provádíme v případě, zjistíme-li palpační bolestivost podél mediální 

kloubní štěrbiny kolenního kloubu. Výchozí poloha testu je leh na zádech, vyšetřovaná 

dolní končetina je extendovaná v kolenním kloubu. Palpujeme bolestivé místo v kloubní 

štěrbině a současně provádíme flexi v kolenním kloubu. Pokud zjistíme, že bolestivé 
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místo mění zvětšováním flexe svoji polohu, můžeme hodnotit manévr jako pozitivní pro 

lézi menisku. [7,8] 

 

2.4.7.7 Böhlerův příznak 

 Test provádíme v lehu na zádech, vyšetřovaný kolenní kloub je v extenzi. 

Provádíme tlak na bérec směrem do addukce. Test hodnotíme jako pozitivní, když se při 

tlaku objeví bolestivost v mediální kloubní štěrbině. [7] 

 

2.4.7.8 Childressův příznak (chůze v dřepu) 

 Při chůzi v dřepu dochází ke zvýšení tlaku v oblasti zadních rohů menisků. Při 

lézi menisku není pacient schopen chůzi v podřepu zvládnout. Test hodnotíme rovněž 

jako pozitivní, když pacient zaznamená bolest, nebo lupnutí v kloubu. [17] 

 

2.4.8  Vyšetření stability kolenního kloubu 

 Stabilita femorotibiálního kloubu je zajišťována souhrou statických a 

dynamických stabilizátorů. Ve snaze vyšetřit stabilitu kolenního kloubu v různých 

rovinách a testovat tím poranění příslušných vazů, bylo vytvořeno značné množství 

testů. Přesnost a objektivita těchto testů je značně problematická, protože je zatížena 

subjektivní chybou. [17] Testy může ovlivnit variabilita laxity vazivového aparátu 

kolena v populaci, stejně jako individuální rozdíly vykovávaných tlaků a tahů 

vyšetřujícím při jednotlivých manévrech. Přesto však správně provedená vyšetření 

poranění vazivového aparátu kolena má pro diagnostiku a léčbu zásadní význam. [8] 

 Nejčastěji používanými klinickými testy jsou abdukční a addukční testy v 0°a 

30° flexi, které ozřejmují poranění postranních vazů kolenního kloubu. Lachmanův test, 

kterým zjišťujeme případnou lézi předního zkříženého vazu. Přední a zadní zásuvkový 

příznak testuje přední a zadní zkřížený vaz. Další testy ozřejmující poranění předního 

zkříženého vazu jsou např. pivot shift test a jerk test. [7] 

 U těchto testů posuzujeme rozevření kloubní štěrbiny kolenního kloubu, nebo 

posun tibie vůči femuru. Vždy nutno srovnat s druhostranným kolenním kloubem. [7] 
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2.4.9  Zobrazovací metody 

 

2.4.9.1  Rentgenové vyšetření 

 Nativní rtg snímek se pokládá stále za základní zobrazovací vyšetření kolenního 

kloubu. Snímek se provádí ve dvou na sebe kolmých projekcích: předozadní a boční. 

Pro lehký dorzální sklon kloubní štěrbiny je vhodné v předozadní projekci podložit 

podkolenní jamku tak, aby úhel ohnutí byl asi 170°. [8] 

  

2.4.9.2  Ultrasonografické vyšetření 

 Použití ultrazvuku se zvyšuje, protože se jedná o relativně levnou, neinvazivní 

metodu, která nezahrnuje ozáření ionizujícím zářením, a v proto může být u stejného 

pacienta použita opakovaně. Proto má potenciál pro použití při posuzování míry 

synovitidy a změny synoviálního objemu v průběhu času. [20]  

V současné době můžeme pomocí ultrazvuku zobrazit téměř všechny struktury 

kolenního kloubu. Uvnitř kloubu máme však omezené možnosti, obzvláště v místech 

ultrazvukového zastínění okolními kostmi. Ultrasonografickým vyšetřením můžeme 

zachytit tekutinu v kloubu, kostní povrchy i měkké tkáně, jako jsou menisky, 

ligamentózní aparát, či paraartikulární svalovina. [8] 

 

2.4.9.3  Magnetická rezonance 

 Magnetická rezonance je neinvazivní zobrazovací metoda. Využívá 

magnetického chování vodíkových jader ke zhotovení obrazů, které mají nejvyšší 

rozlišovací schopnost kontrastu měkkých tkání ze všech v současnosti používaných 

zobrazovacích technik. Dosud nebyl prokázán žádný negativní vliv magnetického pole, 

či radiofrekvenčních pulsů na lidský organismus. Na druhou stranu nevýhodou této 

metody je omezený vyšetřovací prostor a delší doba vyšetření, ve srovnání například 

s výpočetní tomografií. Zcela zásadní kontraindikací MR vyšetření je přítomnost 

magnetických kovových implantátů v těle vyšetřovaného. [8] 
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2.4.9.4  Artroskopie 

 Atroskopie je endoskopická metoda umožňující z minimálního přístupu vizuální 

diagnostiku, případně i operační řešení nitrokloubních poranění a dalších patologických 

stavů zejména u velkých končetinových kloubů. Největší diagnostickou i terapeutickou 

cenu má artroskopie právě u kolenního kloubu. Metoda umožnuje provádět operační 

techniky jako jsou např. parciální menisektomie, sutury menisků, rekonstrukci 

poraněných zkřížených vazů, či výkony na kloubní chrupavce. [8] 

 Výhody artroskopie daleko přesahují její nevýhody. Díky malé invazivitě 

dochází ke snížení pooperačních komplikací, jako je například pooperační zánětlivá 

reakce, nebo k absenci sekundárních efektů jako jsou bolestivé nefunkční jizvy, 

pooperační neurinom, či funkční dysbalance extenzorového aparátu. Výhodou je také 

velmi rychlé navrácení pacienta do zaměstnání či ke sportovní aktivitě. [8] 

 Nevýhody artroskopie jsou vyšší pořizovací náklady na technické vybavení a 

větší nároky na zručnost a zkušenosti operatéra. Komplikace u artroskopie se vyskytují 

zřídka. U velkých operačních souborů komplikace nepřesahují 0,60 %. Jedná se o 

pooperační hemartros, infekt, tromboembolickou nemoc, komplikace spojené 

s anestezií, selhání operačního nástroje, vzácně pak poranění intraartikulárních nebo 

extraartikulárních vazivových, cévních nebo nervových struktur. [8] 

 

2.5  Terapeutické postupy po poranění menisků 

 Léčbu poranění menisků můžeme rozdělit na konzervativní a operační. Při 

nejasné diagnóze léze menisků, může být pacient odeslán k rehabilitaci a fyzikální 

terapii. Případně může být proveden obstřik kloubu lokálním anestetikem, Při 

neúspěchu konzervativní léčby je indikována artroskopická operace a revize kloubu. [7] 

 Poranění menisků je poměrně přesně diagnostikováno již v raném stadiu po 

traumatu, a může tedy být i časně operačně léčeno. S tímto stavem souvisí nutně i 

změna rehabilitačních postupů. V konečné fázi to znamená přínos pro pacienta ve 

smyslu urychlení léčby a brzkého navrácení pacienta k pracovním či sportovním 

aktivitám. [15] 
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2.5.1  Konzervativní léčba 

 Léčbu meniskeálních lézí můžeme rozdělit na konzervativní a operační. 

Konzervativně se většinou vystačí s fixační ortézou na čtyři týdny. [16] 

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

spontánně. Krátké radiální trhliny a inkompletní trhliny jsou klinicky asymptomatické a 

většinou nevyžadují chirurgickou léčbu. [6] 

 Důležitou kapitolou je také předoperační rehabilitace, která připravuje pacienta 

na stav po artroskopické operaci. Důležitou součástí je nácvik chůze o dvou 

francouzských holích a chůze do schodů s plným odlehčením postižené dolní končetiny. 

Cílem je zvýšení fyzické kondice pacienta a edukace pacienta o způsobu lokomoce po 

operaci. 

 

2.5.2  Operační léčba 

Pokud obtíže přetrvávají, volí se ošetření operační – artroskopicky. Způsob 

ošetření závisí jak na typu léze menisku, tak na hloubce ranné plochy. [16] 

Léze menisku patří mezi nejčastější poškození kolenního kloubu. Rozlišujeme 

dva základní způsoby artroskopického ošetření menisku a tím je odstranění poškozené 

části, takzvaná menisektomie, a rekonstrukce, neboli sutura, menisku. [6] 

 Při operačním ošetření se snažíme ponechat co nejvíce neporušené meniskeální 

tkáně v kolenním kloubu, abychom předešli poměrně častým pozdním komplikacím ve 

smyslu poúrazové artrózy. Toho můžeme dosáhnout tzv. parciální menisektomií 

artroskopickou cestou. Kolenní kloub se naplní sterilní kapalinou a v celkové, nebo 

svodné anestezii za bezkreví končetiny se zavádí endoskopická technika do kolenního 

kloubu, kde pod různými úhly jsme schopni vyšetřit celý kolenní kloub a jasně určit 

druh postižení. Za asistence artroskopu se poté speciálním instrumentem odstraňuje 

postižená část meniskeální tkáně. Další technikou je sutura menisku. Tato technika se 

používá zejména u léze laterálního menisku, který je oproti menisku mediálnímu 

silnější a pevnější. Dalším kritériem pro suturu menisku je úroveň místa ruptury. Pokud 

je postižena cévní partie při bazi, pak lze operovat s možností sutury menisku. 

U bezcévné partie jsme nuceni odstranit vlající zbytek volné meniskeální tkáně, 
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abychom předešli chronickým obtížím kolenního kloubu s tzv. hydrospy, hypertrofii 

synovia v důsledku chronického dráždění. [14] 

 

2.6 Rehabilitační postupy po artroskopii kolenního kloubu pro lézi menisku 

 V současné době se z ortopedického pohledu léčí poranění menisků časným 

artroskopickým zásahem, proto je pozornost rehabilitace při tomto typu poranění 

přesunuta na pooperační péči. Rehabilitační postupy u pacientů po artroskopii kolenního 

kloubu vycházejí z rehabilitačních postupů aplikovaných u pacientů s postižením LCA. 

Program rehabilitační péče, který se používá nejčastěji, je tvoře pěti funkčními fázemi. 

Délka programu je variabilní a závisí na typu úrazu, operační technice a motivaci 

pacienta. Jednotlivé fáze nejsou stejně dlouhé, plynule na sebe navazují a jejich náplň je 

individuální. [15]  

 

2.6.1  I. fáze – časná ochranná mobilizace 

 Tato fáze začíná bezprostředně po artroskopickém výkonu. Cílem je prevence 

adhezí měkkých tkání v okolí kolenního kloubu, udržení kapsulární mobility a výživy 

kloubních struktur. Nutnou podmínkou je snížení pooperačního otoku a bolestivosti, 

protože bolest a otok inhibuje svalovou aktivitu. Jedná se především o reflexní oslabení 

m. quadriceps femoris. [22] Důsledkem otoku také může dojít ke zvýšenému napětí 

kloubního pouzdra a následně reflexní cestou ke snížení aktivity celé dolní končetiny. 

[15] 

 V časné pooperační fázi je vhodné využít prostředků fyzikální terapie. 

Magnetoterapii pro podporu hojivých procesů v měkkých tkáních. Pro snížení otoku a 

bolesti je vhodná kryoterapie. Z elektroterapie jsou využívány interferenční (IF), 

diadynamické (DD) nebo TENS proudy, které mají analgetický účinek. [15] 

K ovlivnění otoku lze využít končetinová galvanická koupel, nebo případně u 

přetrvávajících otoků pulzní UZ. [23] Důležitou součástí je ošetření měkkých tkání v 

okolí kolenního kloubu, masáž stehenní oblasti, eventuálně manuální lymfodrenáž. [15, 

23] 

 Dále používáme cvičení na udržení kloubní pohyblivosti. Cvičení mohou být 

prováděna aktivně, pasivně nebo s dopomocí. Můžeme využít například motodlahy. 
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Snažíme se aktivovat periferii dolní končetiny pro udržení proprioceptivní signalizace 

z oblasti a udržení svalové aktivity. Výchozí polohu pro cvičení volíme dle možnosti 

zatížení dolní končetiny. Progrese z částečného do plného zatížení záleží na zvoleném 

chirurgickém postupu a na stupni nutné ochrany. Fyzioterapeut se řídí pokyny 

operatéra. Nejrychlejší progrese je u pacientů po parciální menisektomii. Zde se 

doporučuje okamžité částečné zatížení, přibližně 50 %, s rychlou progresí do plného 

zatížení během jednoho týdne. Mnohem pomaleji musíme postupovat u pacientů se 

suturou menisku. Během fáze hojení je doporučené zatížení pouze na kontakt s 

podložkou. Asi za 4 týdny se doporučuje krok s částečným zatížením, přibližně 50 %, a 

plné zatížení následuje asi po 6 týdnech. Tyto termíny je třeba dodržovat, jelikož 

předčasné, či nepřiměřené zatížení tlakem vede k tvorbě výpotku, který má negativní 

vliv na hojivé procesy v kloubu. Proto v těchto případech je vhodnější volit cvičení v 

horizontální poloze, následně po čtyřech týdnech stabilizační sedu, nebo cvičení ve 

vodě s částečným odlehčením. [15]  

Důležitou součástí cvičení je jízda na rotopedu. Cyklický pohyb uvolňuje měkké 

tkáně v oblasti kolenního kloubu, stimuluje synoviální část kloubního pouzdra a tím 

zajišťuje výživu menisků a kloubních chrupavek. Nutným předpokladem pro zařazení 

rotopedu do terapie je však dostatečný rozsah pohybu v kolenním kloubu do flexe, 

minimálně 100°. Volíme minimální zátěž a relativně vysokou frekvenci šlapání. 

Kritérium pro ukončení této fáze je nebolestivý kloub bez otoku a možnost plného 

zatížení dolní končetiny. [15, 29] 

 

2.6.2  II. fáze – neuromuskulární proprioceptivní trénink 

 Neuromuskulární proprioceptivní trénink je nedílnou součástí rehabilitačního 

programu u pacientů s poškozením menisků. Funkce menisků je biomechanicky 

podporována jejich vztahem s m. quadriceps femoris, m. semimembranosus a m. 

popliteus. [15] 

 Menisky jsou funkčně spojeny s dynamickými stabilizátory. To znamená, že při 

extenzi v kolenním kloubu jsou menisky taženy meniskopatelárními vlákny ventrálně a 

během flexe m. semimembranosus dorzálně. Je tedy důležité pro znovuobnovení funkce 

a prevenci dalších poranění obnovit flexibilitu měkkých tkání spolu s neuromuskulární 

propriocepcí. [25] 
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Neuromuskulární proprioceptivní trénink u pacientů po poranění menisků 

provádíme pomocí různých cvičení na pevné zemi, balančních plochách, jako jsou 

například kulové a válcové úseče, balanční sandály, točna, fitter, posturomed, 

minitrampolína atd. Cvičení jsou prováděna ve vertikálním postavení. Samotnému 

cvičení by měly vždy předcházet postupy, upravující funkci periferních struktur, jako 

jsou kůže, podkoží, vazy, nebo klouby, u kterých je nutno zajistit jejich správnou 

funkci. [15, 24, 26]  

Tato cvičení doporučujeme zahájit i bez dosažení plného rozsahu pohybu. 

Cvičení způsobují změny v kloubním postavení a tlaku na nitrokloubní měkké struktury 

a stimulují tak kloubní neuroreceptory k aferentaci do CNS, který následně vytváří 

kontrolu svalové kontrakce. Terapeut stimuluje pacienta k udržování konstantního 

stupně kokontrakce m. quadriceps femoris a ischiokrurálních svalů během cvičení v 

různých polohách končetiny. Tato cvičení zvyšují dynamickou kontrolu kolenního 

kloubu, ale také motivují pacienta k další spolupráci s terapeutem. [15,24] 

 

2.6.3  III. fáze – posilování dynamických stabilizátorů 

 Podmínkou pro zahájení třetí fáze je plný a nebolestivý rozsah pohybu v 

kolenním kloubu, nepřítomnost otoku, pružné extraartikulární měkké tkáně, 

kontrolované kokontrakce dynamických stabilizátorů a bezproblémové zvládnutí 

neuromuskulárního proprioceptivního programu. Výhodné je využití cvičení v 

uzavřeném kinematickém řetězci s vyloučením maximální flexe kolenního kloubu. Tyto 

zásady doporučujeme dodržovat po co nejdelší dobu. Je velmi důležité vyvarovat se 

poškození měkkých struktur přebytečnými střihovými a kompresními silami a zbytečně 

nepřetěžovat femoropatelární skloubení. [15] 

 

2.6.4  IV. fáze – trénink funkční aktivity 

 Podmínkou pro přechod do IV. fáze rehabilitačního programu je nebolestivý 

pohyb v plném rozsahu, síla postižené DK při 20 opakováních cvičení v uzavřeném 

kinematickém řetězci se sníží maximálně o 10 % a dobrá dynamická kontrola při stoji 

na jedné dolní končetině na balanční ploše. [15] 
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 V této fázi končí řízená rehabilitační péče. Pacient by měl být instruován o 

následné autoterapii, pro udržení nebo zvýšení nezbytné svalové síly, vytrvalosti a 

neuromuskulární proprioceptivní schopnosti pro standardní denní aktivity. Doporučuje 

se minimalizovat opakované pohyby s velkou zátěží. V této fázi je důležitá spolupráce 

mezi všemi členy rehabilitačního týmu, který tvoří lékař, terapeut, pacient a případně 

trenér. V případě, že se znovu objeví bolesti a otoky, je třeba tento stav konzultovat 

s lékařem. [15] 

 

2.6.5  V. fáze – návrat k běžným aktivitám, udržovací program 

 V této fázi je možný návrat k plnému zatížení kolenního kloubu jako v době 

před úrazem. Současně je třeba dbát prevence nových úrazů. Důležité je udržování 

dostatečné svalové síly v okolí kolenního kloubu, což výrazně přispívá k dynamické 

stabilizace kolene. Pacienti jsou instruováni o správném ochranném držení těla, jelikož 

postura hraje výraznou roli v prevenci poranění kolenního kloubu během všech 

pohybových aktivit. [15]  

Pacientům můžeme doporučit jako vhodnou aktivitu plavání, či cvičení ve 

vodním prostředí. Nicméně významným omezením pro vodní terapii je pooperační 

hojení ran. Léčba pod vodou nemůže začít, dokud rány nejsou řádně uzavřeny, aby se 

zabránilo zvýšenému riziku infekce. [28,29] 

Obecně platí, že v této fázi by měl pacient rozumět rehabilitačnímu programu a 

jeho principům a měl by tyto principy samostatně dodržovat v rutinních činnostech. [15] 
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3.  Speciální část 
 

3.1  Metodika práce: 

 Speciální část této bakalářské práce vznikla během souvislé odborné praxe v 

Centru léčby pohybového aparátu v Praze Vysočanech v období od 2. 1. 2017 do 27. 1. 

2017 pod odborným vedením Mgr. Jakuba Hoskovce.  

 Obsahem této práce je kazuistika pacienta po artroskopii pravého kolenního 

kloubu pro lézi menisků. Pacient docházel na individuální fyzioterapii ambulantně 

dvakrát týdně. Během tohoto období absolvoval pacient osm cvičebních jednotek. 

Pacient souhlasil se zpracováním osobních údajů pro účely vypracování bakalářské 

práce a byl seznámen s návrhem průběhu terapie. Při první cvičební jednotce byla 

odebrána anamnéza a proveden vstupní kineziologický rozbor, kódem: 21001 Vstupní 

kineziologické vyšetření – 45 min, na jehož podkladě byl vytvořen krátkodobý a 

dlouhodobý terapeutický plán. Vyšetření stoje na dvou vahách a vyšetření stoje bylo 

provedeno 3. cvičební jednotku 10. 1. 2017 po dovolení plné zátěže operované dolní 

končetiny. Osmá cvičební jednotka byla věnována výstupnímu kineziologickému 

rozboru, kódem: 21001 Výstupní kineziologické vyšetření – 45 min, kde došlo 

k porovnání dat ze vstupního vyšetření a zhodnocení efektu terapie. 

 Při vyšetření byly použity následující pomůcky: analogové váhy, krejčovský 

metr, kovový dvouramenný goniometr. A následující vyšetřovací metody: aspekce, 

vyšetření chůze, antropometrie [31], vyšetření svalové síly dle Jandy [19], vyšetření 

zkrácených svalů dle Jandy [19], goniometrie dle Jandy a Pavlů [18], povrchového a 

hlubokého čití [32] a vyšetření kloubní vůle dle Lewita [27]. 

 Při terapiích byly použity následující metody: Techniky měkkých tkání, PIR dle 

Lewita [27], PIR s protažením dle Jandy, mobilizace periferních kloubů dle Lewita [27], 

analytická posilování dle Svalového testu dle Jandy [19], metoda senzomotorické 

stimulace dle Jandy a Vávrové [24], míčkování dle Jebavé [30], cvičení na přístrojích. 

 Terapie byly složeny kombinací těchto výkonů: 21413 Techniky měkkých tkání 

včetně předehřátí – 15 min, 21415 Mobilizace periferních kloubů a páteře – 15 min, 

21221 Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě – 45 min, 21225 LTV 

kondiční a analytické metody – 15 min, 21510 Měkké a mobilizační techniky – 15 min, 

21219 Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na přístrojích – 15 min. 
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3.2  Anamnéza: 

 Anamnéza byla odebrána 3. 1. 2017. 

 

Vyšetřovaná osoba:  M. T.     Ročník: 1978 

Diagnóza: St. p. artroskopické operaci pro lézi mediálního menisku pravého 

kolenního kloubu. 

Status praesens:  

a) objektivní:  Pacient je orientovaný časem i místem, spolupráce dobrá.  

   Přichází o 2 francouzských holích. 

b) subjektivní:  Pacient se cítí dobře, udává mírné bolesti na mediálním 

epikondylu tibie vpravo. 

NO:  St. p. artroskopické operaci pro lézi menisku pravého (dále jen P) kolenního 

kloubu 17. 12. 2016. 

OA:  Operace levé (dále jen L) Achillovy šlachy – resekce osteofytů, 17. 12. 2016 

– artroskopická operace pro lézi mediálního menisku pravého kolenního 

kloubu. Pacient neprodělal žádná závažnější onemocnění. 

SPA:  Trenér badmintonu. Žije v domě s manželkou, 1 patro schodů. 

RA:  Otec: myopatie, diabetes mellitus, rakovina žaludku. 

AA:  Neguje. 

FA:  Dobírá léky na ředění krve po operaci. 

Abusus: Pacient nyní již 4 roky nekouří. Dříve kouřil dvacet let. Alkohol 

příležitostně, káva 2/den. 

Předchozí rehabilitace: Pravidelně navštěvuje jedenkrát za 14 dní fyzioterapeuta.  

Prevence, občasné bolesti zad, protahování zkrácených svalů. 

Indikace k RHB: St. p. artroskopii kolenního kloubu dx. 
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Diferenciální rozvaha:  

• Omezený rozsah pohyb v P kolenním kloubu do flexe a extenze 

• Oslabení svalů DK především m. quadriceps femoris, mm. gluteii 

• Zkrácené svaly: m. rectus femoris, m. triceps surae, hamstringy, m. illiopsoas, 

adduktory kyčelního kloubu, m piriformis 

• Otok P kolenního kloubu 

• Omezení kloubní pohyblivosti SI, caput fibulae, pately 

• Reflexní změny měkkých tkání v oblasti jizvy 

• Porucha čití na DKK 

• Změněný stereotyp chůze 

 

3.3  Vstupní kineziologický rozbor 3. 1. 2017 

 

3.3.1  Vyšetření fyzioterapeutem:  

 

Vyšetření chůze:  

Pacient chodí o dvou francouzských holích. Nevhodný stereotyp chůze s berlemi 

(skákání po neoperované noze, operovaná noha ve flexi v kolenním kloubu) – nutná 

korekce. Chůze stabilní. 

 

Vyšetření stoje:  

Dovyšetřeno 10. 1. 2017 po dovolení plné zátěže PDK. Stoj stabilní. Osa těla 

neprobíhá středovou linií, těžiště posunuto k LDK, osa těla ukloněná k L straně, 

úklon trupu k levé straně, hlava v ose. 

Zezadu:  

- stojná baze optimální na šířku pánve 

- paty kulovité, symetrické 

- Achillovy šlachy symetrické 

- kontury lýtek – asymetrické – hypotrofie P lýtka 
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- podkolenní rýhy – levá podkolenní rýha výraznější 

- kontury stehen symetrické 

- subgluteální rýhy symetrické 

- paravertebrální valy – výraznější bederní lordóza 

- lopatky symetrické 

- výrazný reliéf trapézů  

- ramena asymetrická, P nepatrně výš 

- hlava v ose těla 

 

Z pravého boku:  

- postavení v hlez. a kyč. kl. V ose nad sebou 

- postavení v kol. kl. plná extenze 

- pánev v mírné anteverzi  

- ramenní kloub v protrakci 

- hlava v mírném předsunu 

 

Z levého boku: 

 - postavení v hlez., kol. a kyč. kl. v ose nad sebou 

- pánev v mírné anteverzi   

- páteř - zvětšená bederní lordóza, hrudní páteř oploštělá 

- ramenní kloub v protrakci 

- hlava v mírném předsunu 

 

Zepředu:  

- podélné klenby symetrické, ploché příčné klenby 

- kontury lýtek asymetrické, hypotrofie P lýtka 

- pately symetrické, mírně vytočeny laterálně 

- kolenní klouby – mírný otok P kolenního kloubu  

- kontury stehen symetrické 
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Vyšetření pánve: 

Pánev vodorovná, cristae illiacae stejně vysoko, SIAS stejně vysoko 

Spin sign: v L pozitivní 

 

Stoj na dvou vahách: 

Váha: 83 kg 

LDK: 43 kg 

PDK: 40 kg 

 

Vyšetření oblasti P kolenního kloubu: 

Aspekcí: 

 Na pohled je patrný mírný otok, který se potvrdil antropometrickým 

měřením. Na kaudální části pately, med. od laterální jizvy, změna barvy, do žluta, a 

vzhledu oblasti kůže přibližně 3 cm dlouhá a 2 cm široká. Hematom na mediálním 

epikondylu tibie, modrofialové barvy. Pacient udává bolestivost tohoto místa.  

Palpací: 

 Kůže pružná, posunlivá do všech směrů. Na kaudální části pately, med. od 

laterální jizvy, ztvrdlá necitlivá oblast kůže přibližně 3 cm dlouhá a 2 cm široká. 

Hypotonus m. quadriceps femoris, hypretonus adduktorů kyč. kl. 

 

Vyšetření jizvy: 

Dvě jizvy, obě přibližně 1 cm dlouhé do tvaru kříže. 

• Subjektivně: Lat. jizva palpačně bolestivá. 

• Objektivně: 

o Aspekce -  Jizvy se strupy, asi 1 cm dlouhé, narůžovělá. 

o Palpace – Jizvy neposunlivé do všech směrů. 
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Antropometrické vyšetření: 

DKK L P 

Délky:   

Anatomická délka 88 cm 88 cm 

Funkční délka   93 cm 93 cm 

Obvody:   

15 cm nad patelou  55 cm 55 cm 

10 cm nad patelou  51 cm 51,5 cm 

Horní okraj pately 42 cm 43 cm 

Přes patelu 38 cm 38,5 cm 

Přes tuberositas tibiae 35 cm 36 cm 

Nejširší část lýtka 38 cm 36,5 cm 

Přes malleoly  25 cm 26,5 cm 

Přes nárt a patu 32 cm 32 cm 

Přes hlavičky metatarsů 23 cm 23 cm 

Tabulka 1: Vstupní antropometrické vyšetření 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů: 

Aktivně L P 

Kyčelní kloub  S (flx.): 10-0-110 S: 10-0-110 

S (ext): 10-0-90 S: 10-0-90 

F: 40-0-20 F: 30-0-20 

R: 30-0-30 R: 30-0-30 

Kolenní kloub: S: 0-0-120 S: 0-0-90 

Hlezenní kloub S: 20-0-50 S: 20-0-50 

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

Tabulka 2: Vstupní Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů – aktivně 

 

Pasivně L P 

Kyčelní kloub  S (flx.): 10-0-130 S: 10-0-130 

S (ext): 10-0-90 S: 10-0-90 

F: 40-0-20 F: 30-0-20 
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R: 30-0-30 R: 30-0-30 

Kolenní kloub: S: 0-0-120 S: 0-0-90 

Hlezenní kloub  S: 20-0-50 S: 20-0-50 

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

Tabulka 3:Vstupní Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů - pasivně 

       

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

 L P 

Flexory kyčelního kl.   5 5 

Extenzory kyč. kl. (ext. DK) 5 5 

Extenzory kyč. kl. (flx. DK)  5 5 

Abduktory kyč. kl. 5 5 

Adduktory kyč. kl. 5 5 

Flexory kolenního kl. 5 4 

Extenzory kolenního kl. 5 4 

Zevní rotátory kyč. kl. 3 3 

Vnitřní rotátory kyč. kl. 3 3 

Tabulka 4: Vstupní vyšetření svalové síly dle Jandy 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:  

 L P 

M. triceps surae   

• m. gastrocnemius 0 0 

• m. soleus 0 0 

Flexory kyčelního kloubu   

• m. iliopsoas  1 1 

• m. rectus femoris 1 2 

• m. tensor fasciae latae 0 0 

Flexory kolenního kloubu  0 0 

• m. biceps femoris   

• m. semitendinosus    
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 L P 

• m. semimembranosus   

Adduktory kyčelního kloubu  0 1 

• m. pectineus   

• m. adductor brevis   

• m. adductor magnus   

• m. adductor longus   

• m. semitendinosus   

• m. semimembranosus   

• m. gracilis   

M. piriformis 1 1 

Tabulka 5: Vstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

 L P 

Caput fibulae:   

• ventrodorsální posun:  BPN omezení kloubní vůle 

dorzálně 

SI kloub: blokáda BPN 

Patela:   

• kraniokaudální posun: BPN Bolestivost kraniálně 

• laterolaterální posun: BPN omezení kloubní vůle 

mediálně 

Tibiofibulární kloub:   

• funkční vyš. vnitřní 

rotace:  

BPN BPN 

• funkční vyš. zevní 

rotace:  

BPN BPN 

Talokrurální kloub:   

• dorsální posun: omezení kloubní vůle bilat. 
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 L P 

Lisfrancův kloub:  

 
  

• dorsální posun: omezení kloubní vůle bilat. 

• ventrální posun: omezení kloubní vůle bilat. 

• rotace:  BPN BPN 

Tabulka 6: Vstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 

Vyšetření čití: 

 DKK 

• Povrchové 

o Taktilní: Neporušeno. Citlivost symetrická na obou DKK ve všech 

dermatomech. 

• Hluboké 

o Polohocit: Prováděno na prstech DKK. BPN. 

o Pohybocit: Prováděno na palcích a kolenních kloubech DKK. Vše 

BPN. 

 

3.3.2  Závěr vyšetření:  

 Pacient je orientovaný časem i místem, spolupráce dobrá. Pacient chodí o 

dvou francouzských holích. Nevhodný stereotyp chůze s berlemi. Pacient skáče po 

neoperované noze, operovaná noha v semiflexi. Chůze i stoj stabilní. Antropometrií 

jsme ozřejmili mírný otok PDK od stehna, až po malleoly a hypotrofie P lýtkového 

svalu. Goniometrické vyšetření DKK odhalilo snížení rozsahu pohybu do ZR 

v kyčelních kloubech bilat., ABD v P kyčelním kloubu, everse v obou hlezenních 

kloubech a flexe P kolenního kloubu. Omezení rozsahu pohybu bude zřejmě 

způsobeno zkrácením mm. rectus femoris bilat., vpravo více, mm. piriformis bilat. a 

adduktorů kyčelního kloubu v P, jak vidíme z vyšetření zkrácených svalů. Mírné 

zkrácení i mm. illiopsoas bilat.. Svalovým testem dle Jandy jsme zjistili oslabení 

svalové síly flexorů a extenzorů P kolenního kloubu. Pacientovi dělalo velké potíže 

izolované zapojení zevních i vnitřních rotátorů kyčelního kloubu. I po snaze o 

edukaci pohybu byly výrazné souhyby okolních svalových skupin. S odporem nebylo 
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možné izolovaný pohyb bez souhybů provést, proto jsem svalovou sílu bilat. 

hodnotila stupněm 3. Přítomna je blokáda SI skloubení v L, omezení kloubní vůle 

hlavičky fibuly a pately v P. Obě jizvy jsou přibližně 1 cm dlouhé, narůžovělé se 

strupy. Laterální jizva palpačně bolestivá. Obě jizvy jsou přisedlé. Povrchové ani 

hluboké čití neporušeno. 

 

3.4  Krátkodobý a dlouhodobý plán 

 

3.4.1  Cíle krátkodobého terapeutického plánu:  

 

• Zvýšení rozsahu pohybu v P kolenním kloubu do flexe 

• Protažení zkrácených svalů 

• Obnovení kloubní vůle u omezených kloubů DKK 

• Zvýšení svalové síly oslabených svalových skupin 

• Zlepšení stereotypu chůze 

• Snížení otoku P kolenního kloubu 

• Snížení bolestivosti P kolenního kloubu 

• Zvýšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí jizev na P 

kolenním kloubu 

• Symetrické zatížení obou DKK 

• Dosažení stabilizace P kolenního kloubu 

 

3.4.2  Cíle dlouhodobého terapeutického plánu:  

 

• Obnovení pohyblivosti P kolenního kloubu  

• Vyrovnání svalových dysbalancí 

• Správný stereotyp chůze bez pomůcky 

• Protažení zkrácených svalů 

• Obnovení kloubní vůle u omezených kloubů DKK 

• Dosažení symetrického zatížení obou DKK ve stoji i při chůzi 
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• Dosažení stability P kolenního kloubu 

• Plné navrácení pacienta ke sportovním aktivitám 

 

3.5  Průběh a provedení terapie 

 

3.5.1  1.Terapeutická jednotka 3. 1. 2017  

 

 Proveden vstupní kineziologický rozbor. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• Získání potřebných informací o pacientově zdravotním stavu. Dle získaných 

informací stanovit krátkodobý a dlouhodobý plán terapie.  

• Zvýšení rozsahu pohybu v P kolenním kloubu 

• Protažení zkrácených svalů 

• Obnovení kloubní vůle u omezených kloubů DKK 

• Snížení otoku PDK 

• Dosažení fyziologické posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí 

jizev na P kolenním kloubu 

• Zvýšení svalové síly m. quadriceps femoris, především mediálního vastu 

• Zlepšení stereotypu chůze s francouzskými holemi 

 

Návrh terapie:  

 PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, míčkování dle Jebavé 

PDK pro ovlivnění otoku, techniky měkkých tkání – péče o jizvu, edukace pacienta, 

mobilizace omezených klubů DKK dle Lewita analytické posilování, edukace 

dvoudobé chůze s francouzskými holemi. 

 

Provedení terapie:  

 PIR na m. rectus femoris v P, PIR na m. popliteus, PIR na HMS, PIR 

s následným protažením na m. piriformis, PIR s následným protažením na mm. 
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iliopsoas, míčkování dle Jebavé PDK se zaměřením na oblast kolenního kloubu, 

mobilizace kloubů nohy, mobilizace pately, mobilizace caput fibulae, mobilizace SI, 

techniky měkkých tkání v oblasti jizev, izometrické posilování m. guadriceps 

femoris v leže s overballem. Edukace pacienta a nácvik dvoudobé chůze se 2 

francouzskými holemi. 

 

Autoterapie:  

 PIR na m. rectus femoris v leže na břiše, péče o jizvu – mazání, TMT – 

tlaková masáž jizev. 

 

Výsledek terapie: 

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře a těší se na další spolupráci. 

Objektivně: Mírné zvýšení rozsahu pohybu v P kolenním kloubu do flexe 

orientačně o 5°. Došlo ke zlepšení stereotypu chůze o dvou 

francouzských holích. Pacient zvládá dvoudobou chůzi, s plným 

odlehčením PDK. Naznačuje  odval chodidla. 

 

3.5.2  2. Terapeutická jednotka 5. 1. 2017 

 

Status praesens:  

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře, udává bolesti na mediálním epikondylu tibie v P. 

  Od minulé terapie cítí zlepšení rozsahu pohybu v P kolenním kloubu. 

  Stěžuje si na časté zasekávání kolenního kloubu při pokusu o flexi. 

Objektivně:  Pacient přichází o dvou francouzských holích. Orientovaný časem i 

  místem. Aspekcí otok P kolenního kloubu, palpačně potvrzeno. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• Zvýšení rozsahu pohybu v P kolenním kloubu 

• Protažení zkrácených svalů 

• Obnovení kloubní vůle u omezených kloubů DKK 

• Snížení otoku PDK 
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• Zvýšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí jizev na P 

kolenním kloubu 

• Zvýšení svalové síly m. quadriceps femoris, především m. vastus medialis 

• Posílení m. triceps surae v P 

• Zlepšení stability P kolenního kloubu 

• Zvýšení aferentace z DKK 

 

Návrh terapie: 

 PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, techniky měkkých 

tkání – péče o jizvu, míčkování dle Jebavé, mobilizace omezených klubů DKK dle 

Lewita, analytické posilování, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové. 

 

Provedení terapie:  

 PIR na m. rectus femoris, PIR na HMS, PIR na m. popliteus, PIR 

s protažením na m. piriformis, PIR s protažením na m. iliopsoas, PIR s protažením na 

adduktory kyčelního kloubu, techniky měkkých tkání v oblasti jizev – tlaková masáž, 

míčkování dle Jebavé PDK se zaměřením na oblast kolenního kloubu, mobilizace 

kloubů nohy, mobilizace pately, mobilizace caput fibulae, mobilizace SI, izometrické 

posilování m. guadriceps femoris v leže s overballem, analytické posilování m. 

triceps surae dle svalového testu v sedě (pro st. 4), senzomotorická stimulace – 

stimulace plosek, nášlapy na posturomed v odlehčení vzepřením o HKK - nácvik 

první poloviny kroku, nášlap přes patu, trojbodá opora. 

 

Výsledek terapie: 

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře. Cítí zlepšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

  do flexe. 

Objektivně:  Pacient spolupracuje. Došlo ke zvýšení rozsahu pohybu do flexe 

v kolenním kloubu. Orientačně 100°. Patela laterolaterálně 

pohyblivější, stále je cítit odpor hlavně distální části pately, vázne 

pohyb pately kraniálně, nebolestivé.  
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Autoterapie:  

 Přidat k již zadané autoterapii, izometrické posilování m. quadriceps femoris, 

se zaměřením na m. vastus medialis s overballem a posilování m. triceps surae dle 

svalového testu pro stupeň 4. 

 

3.5.3  3. Terapeutická jednotka 10. 1. 2017 

 

Status praesens:  

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře.  

Objektivně:  Pacient je orientovaný časem i místem. Dnes již dovolené plné 

zatížení PDK. Dovyšetřen stoj na dvou vahách, vyšetření stoje, viz 

vstupní kineziologický rozbor. Pacient chodí již bez francouzských 

holí. Při chůzi výrazně napadá na LDK, chybí odval chodidla a flexe 

v kolenním kloubu PDK. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• Zvýšení rozsahu pohybu v P kolenním kloubu 

• Protažení zkrácených svalů 

• Obnovení kloubní vůle u omezených kloubů DKK 

• Zvýšení svalové síly oslabených svalů PDK 

• Zlepšení stability P kolenního kloubu 

• Zlepšení stereotypu chůze  

• Zvýšení aferentace z DKK 

• Zlepšení držení těla 

 

Návrh terapie: 

 PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, techniky měkkých 

tkání – péče o jizvu, mobilizace omezených klubů DKK dle Lewita, analytické 

posilování, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, jízda na rotopedu. 
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Provedení terapie: 

 PIR na m. rectus femoris, PIR na HMS, PIR s protažením na m. piriformis, 

PIR s protažením na m. iliopsoas, PIR s protažením na adduktory kyčelního kloubu, 

mobilizace kloubů nohy, mobilizace pately, mobilizace SI, izometrické posilování m. 

guadriceps femoris v leže s overballem, posilovací cvičení dle svalového testu 

zaměřené na extenzi v P kolenním kloubu, vnitřní a zevní rotátory kloubů kyčelních, 

senzomotorická stimulace – stimulace plosek na podložce s bodlinkami, korigovaný 

stoj, nášlapy na posturomed – nácvik první poloviny kroku, nášlap přes patu, dbáme 

na trojbodou oporu, cvičení na posturomedu zaměřené na zlepšení stability kolenního 

kloubu (přecházení posturomedu, korigovaný stoj na posturomedu, rozkmitání 

posturomedu ventro-dorzálně a latero-laterálně), rotoped 5 minut bez zátěže 

 

Výsledek terapie: 

Subjektivně:  Pacient se cítí v chůzi nejistý. Cítí zlepšení v pohyblivosti P kolenního 

  kloubu, již se tak často nezasekává. 

Objektivně:  Pacient nadále při chůzi výrazně napadává na LDK, při korekci 

flektuje kolenní kloub PDK, odval chodidla stále chybí. Došlo 

k mírnému zvětšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu. 

 

3.5.4  4. Terapeutická jednotka 12. 1. 2017 

 

Status praesens:  

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře, udává bolesti svalů PDK. Údajně z přetížení. 

Doma zkoušel nášlapy na schody, izometrické posilování m. 

quadriceps femoris s overballem, izotonické posilování m. triceps 

surae dle svalového testu dle Jandy. 

Objektivně: Pacient přichází bez pomůcky. Je orientovaný časem i místem. Při 

chůzi napadá na LDK, vázne flexe P kolenního kloubu a odval 

chodidla. Aspekcí je patrný mírný otok pravého kolenního kloubu, 

palpačně potvrzeno. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• Zvýšení rozsahu pohybu v P kolenním kloubu 

• Protažení zkrácených svalů 

• Zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí jizev na P 

kolenním kloubu 

• Obnovení kloubní vůle u omezených kloubů DKK 

• Ovlivnění otoku P kolenního kloubu 

• Zvýšení svalové síly oslabených svalů PDK 

• Zlepšení stability P kolenního kloubu 

• Zlepšení stereotypu chůze  

• Zvýšení aferentace z DKK 

• Zlepšení držení těla 

 

Návrh terapie: 

 PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, techniky měkkých 

tkání péče o jizvu, mobilizace omezených klubů DKK dle Lewita, míčkování dle 

Jebavé, analytické posilování, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, 

nácvik chůze na elektrickém chodníku s oporou i bez opory HKK a korekcí 

fyzioterapeuta. 

 

Provedení terapie:  

 PIR na m. rectus femoris, PIR na HMS, PIR s protažením na m. piriformis, 

PIR s protažením na m. iliopsoas, PIR s protažením na adduktory kyčelního kloubu, 

mobilizace kloubů nohy, TMT – tlaková masáž jizev, míčkování oblasti P kolenního 

kloubu, senzomotorická stimulace – stimulace plosek na podložce s bodlinkami, 

korigovaný stoj, nášlapy na posturomed – nácvik první poloviny kroku, důraz na 

nášlap na patu, trojbodá opora, nácvik přenášení váhy z jedné DK na druhou na 

posturomedu, rozkmitání posturomedu antero-posteriorně a latero-laterálně, 

izometrické posilování m. quadriceps femoris s overballem, izotonické posilování m. 

triceps surae proti odporu, dle svalového testu dle Jandy. Nácvik chůze na 

elektrickém chodníku s oporou i bez opory HKK – nášlap na patu, odvalování 

chodidla, odraz od palce, plná extenze v kolenním kloubu při kroku, stejně dlouhá 

délka kroků. 
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Výsledek terapie: 

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře. Cítí zlepšení ve stabilitě PDK, více jí věří. 

Objektivně:  Došlo ke zlepšení stability pacienta, pacient zvládá obtížnější cviky. 

Při chůzi na elektrickém chodníku s oporou HKK, je pacient schopen, 

při neustálé korekci fyzioterapeuta, dosáhnout optimálního stereotypu 

 chůze – odval chodidla, plná extenze, stejně dlouhé kroky oběma 

DKK. Bez opory HKK je patrná nestabilita PDK, pacient napadá na 

LDK, délka kroků je nesymetrická, chůze není rytmická. 

  

3.5.5  5. Terapeutická jednotka 17. 1. 2017 

 

Status praesens:  

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře, udává občasné otoky P kolenního kloubu 

 z přetížení, údajně doma hodně cvičil. (nášlapy a chůze do schodů, 

 izometrie m. quadriceps femoris, izotonické posilování m. triceps 

surae  dle svalového testu, PIR na m. rectus femoris) Pacient cítí 

zlepšení při flexi P kolenního kloubu – nezasekává se. 

Objektivně:  Pacient přichází bez pomůcky, napadá na LDK. Při chůzi chybí odval 

chodidla PDK a flexe v kolenním kloubu. Jizvy již bez strupů, 

nebolestivé, měkké, posunlivé. Koleno aspekcí otok, palpačně 

 potvrzeno. Fibula volná, patela trochu hůře pohyblivá kraniokaudálně. 

 Hůře pohyblivý hlezenní kloub do inverze a everze. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• Zvýšení rozsahu pohybu v P kolenním kloubu 

• Protažení zkrácených svalů 

• Zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí jizev na P 

kolenním kloubu 

• Obnovení kloubní vůle u omezených kloubů DKK 

• Zvýšení svalové síly oslabených svalů PDK 

• Vyrovnání svalových dysbalancí 

• Zlepšení stability P kolenního kloubu 
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• Zlepšení stereotypu chůze  

• Zvýšení aferentace z DKK 

• Zlepšení držení těla 

 

Návrh terapie: 

 PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, techniky měkkých 

tkání – péče o jizvu, mobilizace omezených klubů DKK dle Lewita, analytické 

posilování, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, jízda na rotopedu, nácvik 

chůze na elektrickém chodníku bez opory HKK. 

 

Provedení terapie:  

 PIR na m. rectus femoris PDK, PIR na HMS, PIR s protažením na m. 

iliopsoas, PIR s protažením na adduktory kyčelního kloubu, mobilizace kloubů nohy, 

mobilizace pately, TMT – tlaková masáž jizev, senzomotorická stimulace – 

stimulace plosky na podložce s bodlinkami, cvičení na posturomedu: nášlapy – první 

polovina kroku, nášlap na posturomed s výdrží na jedné DK (volná DK v trojflexi) – 

zaměření na odval chodidla, odraz od palce a pokrčení kolenního kloubu. Cvičení na 

posílení svalů DKK a zlepšení stability P kolenního kloubu – „most“ – VP: leh na 

zádech, DKK pokrčené, chodidla na nafukovacím válci. Pacient zvedá pánev nahoru. 

Nácvik chůze na elektrickém chodníku – důraz na odvalování chodidla, odraz od 

palce, flexe v P kolenním kloubu při kroku. Rotoped bez zátěže 6 min. 

 

 

Výsledek terapie: 

Subjektivně: Pacient se cítí v chůzi jistější. Pociťuje zlepšení stability při cvičení na 

  posturomedu. 

Objektivně: Došlo ke zlepšení stability pacienta. Na posturomedu pacient zvládá 

  obtížnější cviky. Došlo ke zlepšení stereotypu chůze. Zlepšil se odval 

  chodidla PDK a flexe P kolenního kloubu. Délka kroků je symetrická, 

  ale pacient stále lehce napadá na LDK. 
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3.5.6  6. Terapeutická jednotka 19. 1. 2017 

 

Status praesens:  

Subjektivně:  Pacient si stěžuje na bolesti a otok P kolenního kloubu. Kolenní kloub 

  se opět začal zasekávat do flexe. Pacient udává, že doma moc cvičil. 

Objektivně:  Pacient přichází bez pomůcky, kulhá, napadá na LDK, na PDK vázne 

  flexe a odval chodidla. Aspekcí otok P kolenního kloubu, palpačně 

  potvrzeno.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• Zvýšení rozsahu pohybu v P kolenním kloubu 

• Protažení zkrácených svalů 

• Zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí jizev na P 

kolenním kloubu 

• Obnovení kloubní vůle u omezených kloubů DKK 

• Snížení otoku PDK 

• Zlepšení stability P kolenního kloubu 

• Vyrovnání svalových dysbalancí 

• Zlepšení stereotypu chůze  

• Zvýšení aferentace z DKK 

 

Návrh terapie: 

 PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, techniky měkkých 

tkání – péče o jizvu, mobilizace omezených klubů DKK dle Lewita, míčkování dle 

Jebavé, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, strečink. 

 

Provedení terapie:  

 PIR na m. rectus femoris PDK, PIR na HMS, PIR na m. popliteus, PIR 

s protažením na m. iliopsoas, PIR s protažením na adduktory kyčelního kloubu, 

mobilizace kloubů nohy, mobilizace pately, TMT – tlaková masáž jizev. 

Míčkování PDK, ke snížení otoku. Senzomotorická stimulace – stimulace plosky, 

cvičení na posturomedu: nášlapy – první polovina kroku, nášlap na posturomed 

s výdrží na jedné DK (volná DK v trojflexi), přecházení postudomedu (pacienta trápí 
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zasekávání kolenního kloubu do flexe). Protahování HMS, m. rectus femoris, 

adduktorů a m. triceps surae pomocí popruhu. 

 

Autoterapie:  

 Protahování s popruhem, PIR na m. rectus femoris, ledovat P kolenní kloub. 

 

Výsledek terapie: 

Subjektivně:  Pacient pociťuje protažení více svalových skupin. 

Objektivně: Pacienta při cvičení limitoval otok a zasekávání P kolenního kloubu 

při pohybu do flexe, proto senzomotorické cvičení bylo zkráceno a 

více času jsem věnovala ovlivnění otoku PDK a relaxaci svalů v okolí 

kolenního kloubu. 

 

3.5.7  7. Terapeutická jednotka 24. 1. 2017 

 

Status praesens:  

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře, neudává žádné bolesti. Kolenní kloub se už prý 

  nezasekává. 

 

Objektivně:  Pacient přichází bez pomůcky, chvílemi napadá na LDK. P kolenní 

  kloub bez výrazného otoku. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• Dosažení plného rozsahu pohybu v P kolenním kloubu 

• Protažení zkrácených svalů 

• Dosažení fyziologické posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v okolí 

jizev na P kolenním kloubu 

• Obnovení kloubní vůle u omezených kloubů DKK 

• Zvýšení svalové síly oslabených svalů PDK 

• Zlepšení stability P kolenního kloubu 

• Vyrovnání svalových dysbalancí 

• Zlepšení stereotypu chůze  
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• Zvýšení aferentace z DKK 

• Zlepšení držení těla 

 

Návrh terapie: 

 PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Jandy, techniky měkkých 

tkání – péče o jizvu, mobilizace omezených klubů DKK dle Lewita, analytické 

posilování, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, nácvik chůze na 

elektrickém chodníku bez opory HKK a korekcí fyzioterapeuta, strečink. 

 

Provedení terapie: 

 PIR na m. rectus femoris PDK, PIR na HMS, mobilizace kloubů nohy, 

mobilizace pately, TMT – tlakové masáž jizev. Senzomotorická stimulace – 

stimulace plosky na podložce s bodlinkami, cvičení na posturomedu: nášlapy – první 

polovina kroku, nášlap na posturomed s výdrží na jedné DK (volná DK v trojflexi), 

nášlap na posturomed s výdrží na jedné DK, volná DK v trojflexi – podávání 2 kg 

medicimbalu pod volnou DK, podávání 2 kg medicimbalu kolem těla. Nácvik chůze 

na elektrickém chodníku – důraz na plynulý odval chodidla a nenapadání na LDK. 

Izotonické posilování s gumou na m. guadriceps femoris, vastus medialis m. 

quadriceps femoris, m. triceps surae. Cvičení na posílení svalů DKK a zlepšení 

stability P kolenního kloubu – „most“ – VP: leh na zádech, DKK pokrčené, chodidla 

na nafukovacím válci. Pacient zvedá pánev nahoru od podložky. Izotonické 

posilování m. quadriceps femoris a mm. gluteii – „most“ – VP: leh na zádech, DKK 

flexe v kyčelních a kolenních kloubech. Pacient s výdechem zvedá pánev nahoru od 

podložky, výdrž, extenze jedné DKK v kolenním kloubu. Protahování HMS, m. 

rectus femoris, adduktorů a m. triceps surae pomocí popruhu. 

 

Výsledek terapie: 

Subjektivně:  Pacient se cítí dobře. Těší ho zlepšení stability kolenního kloubu.  

Objektivně:  Došlo k výraznému zlepšení stability kolenního kloubu. Při chůzi 

patrné stále lehké napadání na LDK. Adduktory kyčelního kloubu již 

nevykazují známky zkrácení. Rozsah pohybu do flexe v obou 

kolenních kloubech je symetrický. 
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3.5.8  8. Terapeutická jednotka 26. 1. 2017 

 

 Proveden výstupní kineziologický rozbor. 

 

3.6  Výstupní kineziologický rozbor 26. 1. 2017 

 

3.6.1  Vyšetření fyzioterapeutem:  

 

Vyšetření chůze:  

 Typ chůze dle Jandy peroneální. Délka kroků symetrická. Rytmus kroku 

nepravidelný, pacient lehce napadá na LDK. Občas chybí odval chodidla PDK. Při 

korekci pacient zvládne chůzi v pravidelném rytmu i s odvalem chodidel.  

 

Vyšetření stoje:  

Zezadu:  

 Osa těla neprochází středovou linií. Úklon trupu k P straně, pánev vodorovně, 

hlava v ose. 

 

- stojná baze optimální na šířku pánve 

- paty kulovité, symetrické 

- Achillovy šlachy symetrické 

- kontury lýtek symetrické  

- podkolenní rýhy – levá podkolenní rýha výraznější 

- kontury stehen asymetrické, hypotrofie P stehna 

- subgluteální rýhy symetrické 

- paravertebrální valy – oploštění bederní lordózy i hrudní kyfózy (při extenzi 

výrazné zalomení C-Th přechodu) 

- lopatky asymetrické, pravá lopatka níže 

- výrazný reliéf trapézů  

- ramena asymetrická, P ramenní kloub níže 
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- hlava v ose těla 

 

Z pravého boku:  

- postavení v hlez. a kyč. kl. V ose nad sebou 

- postavení v kol. kl. plná extenze 

- ramenní kloub v protrakci 

- hlava v mírném předsunu 

 

Z levého boku: 

 - postavení v hlez., kol. a kyč. kl. v ose nad sebou 

- páteř - zvětšená bederní lordóza, hrudní páteř oploštělá 

- ramenní kloub v protrakci 

- hlava v mírném předsunu 

 

Zepředu:  

- podélné klenby symetrické, ploché příčné klenby 

- kontury lýtek symetrické  

- pately symetrické, mírně vytočeny laterálně 

- kolenní klouby – mírný otok P kolenního kloubu, L kolenní kloub v hyperextenzi  

- kontury stehen – asymetrické, hypotrofie P stehna 

 

Vyšetření pánve: 

 Pánev vodorovná, cristy illiacae stejně vysoko, SIAS stejně vysoko. 

 

Stoj na dvou vahách: 

Váha: 81 kg 

LDK: 41 kg 

PDK: 40 kg 
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Vyšetření oblasti P kolenního kloubu: 

Aspekcí: 

 Na pohled je patrný mírný otok nad patelou, který se potvrdil 

antropometrickým měřením. Jizvy růžové, bez strupů. 

Palpací: 

 Kůže pružná, posunlivá do všech směrů. Jizvy nebolestivé. Hypertonus 

adduktorů kyčelního kloubu. 

 

Vyšetření jizvy: 

 Dvě jizvy, obě přibližně 1 cm dlouhé do tvaru kříže. 

• Subjektivně:  jizvy palpačně nebolestivé 

• Objektivně: 

o Aspekce -  Jizvy narůžovělé, bez strupů, asi 1 cm dlouhé do tvaru 

kříže. 

o Palpace – Jizvy měkké, posunlivé do všech směrů. 

 

Antropometrické vyšetření: 

DKK L P 

Délky:   

• Anatomická délka 88 cm 88 cm 

Funkční délka   93 cm 93 cm 

Obvody:   

15 cm nad patelou  55 cm 56 cm 

10 cm nad patelou  51 cm 51,5 cm 

Horní okraj pately 44 cm 43 cm 

Přes patelu 40 cm 40 cm 

Přes tuberositas tibiae 37 cm 37 cm 

Nejširší část lýtka 38 cm 39 cm 

Přes malleoly  26 cm 26 cm 
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Obvody: L P 

Přes nárt a patu 32 cm 32 cm 

Přes hlavičky metatarsů 23 cm 23 cm 

Tabulka 7: Výstupní antropometrické vyšetření 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů: 

Aktivně L P 

Kyčelní kloub  S (flx.): 10-0-110 S: 10-0-110 

S (ext): 10-0-90 S: 10-0-90 

F: 40-0-20 F: 40-0-20 

R: 35-0-30 R: 35-0-30 

Kolenní kloub: S: 0-0-120 S: 0-0-120 

Hlezenní kloub S: 20-0-50 S: 20-0-50 

R: 20-0-40 R: 20-0-40 

Tabulka 8: Výstupní goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů – aktivně 

 

Pasivně L P 

Kyčelní kloub  S (flx.): 15-0-130 S: 15-0-130 

S (ext): 15-0-95 S: 15-0-95 

F: 40-0-25 F: 40-0-25 

R: 40-0-30 R: 40-0-30 

Kolenní kloub: S: 0-0-120 S: 0-0-120 

Hlezenní kloub  S: 20-0-50 S: 20-0-50 

R: 20-0-40 R: 20-0-40 

Tabulka 9: Výstupní goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů - pasivně     

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

 L P 

Flexory kyčelního kl.   5 5 

Extenzory kyč. kl. (ext. DK) 5 5 

Extenzory kyč. kl. (flx. DK)  5 5 

Abduktory kyč. kl. 5 5 



59 

 

 L P 

Adduktory kyč. kl. 5 5 

Flexory kolenního kl. 5 5 

Extenzory kolenního kl. 5 5 

Zevní rotátory kyč. kl. 4 4 

Vnitřní rotátory kyč. kl. 4 4 

Tabulka 10: Výstupní vyšetření svalové síly dle Jandy 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:  

 L P 

M. triceps surae   

• m. gastrocnemius 0 0 

• m. soleus 0 0 

Flexory kyčelního kloubu   

• m. iliopsoas  0 0 

• m. rectus femoris 1 1 

• m. tensor fasciae latae 0 0 

Flexory kolenního kloubu  0 0 

• m. biceps femoris   

• m. semitendinosus    

• m. semimembranosus   

Adduktory kyčelního kloubu  0 0 

• m. pectineus   

• m. adductor brevis   

• m. adductor magnus   

• m. adductor longus   

• m. semitendinosus   

• m. semimembranosus   

• m. gracilis   

M. piriformis 0 0 

Tabulka 11: Výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

 L P 

Caput fibulae:   

• ventrodorsální posun:  BPN BPN 

SI kloub: BPN BPN 

Patela:   

• kraniokaudální posun: BPN BPN 

• laterolaterální posun: BPN lehce zvýšený  odpor 

měkkých tkání 

Tibiofibulární kloub:   

• funkční vyš. vnitřní 

rotace:  

BPN BPN 

• funkční vyš. zevní 

rotace:  

BPN BPN 

Talokrurální kloub:   

• dorsální posun: BPN BPN 

Lisfrancův kloub:  

 

  

• dorsální posun: BPN BPN 

• ventrální posun: BPN BPN 

• rotace:  BPN BPN 

Tabulka 12: Výstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 

Vyšetření čití: 

DKK 

• Povrchové 

o Taktilní: Neporušeno. Citlivost symetrická na obou DKK ve všech 

dermatomech. 

• Hluboké 

o Polohocit: Prováděno na prstech DKK. BPN 

o Pohybocit: Prováděno na palcích a kolenních kloubech DKK. Vše BPN. 
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3.6.2  Závěr vyšetření:  

 Pacient je orientovaný časem i místem, spolupráce dobrá. Pacient chodí bez 

pomůcky. Chůze je stabilní. Typ chůze dle Jandy peroneální. Délka kroků 

symetrická. Rytmus kroku nepravidelný, pacient lehce napadá na LDK. Občas chybí 

odval chodidla PDK. Při korekci pacient zvládne chůzi v pravidelném rytmu i 

s odvalem chodidel. Z vyšetření stoje je patrné, že osa těla neprochází středovou 

linií. Trup je ukloněn k P straně, pánev vodorovně, hlava v ose. Antropometrickým 

vyšetřením jsme ozřejmili stále přetrvávající mírný otok stehna PDK. Terapií jsme 

dosáhli obnovení plného rozsahu pohybu v P kolenním kloubu do flexe, jak je patrné 

z goniometrického vyšetření. Dále došlo ke zvýšení rozsahu pohybu do addukce v P 

kyčelním kloubu.  V obou kyčelních kloubech se zvýšil rozsah pohybu o 10° do 

zevní rotace, nadále však zůstává mírné omezení. Nadále přetrvává snížení rozsahu 

pohybu do everse v obou hlezenních kloubech. Terapií jsme dosáhli protažení 

zkrácených svalů: mm. iliopsoas bilat., mm. piriformis a adduktorů P kyčelního 

kloubu. Nadále zůstává mírně zkrácený m. rectus femoris bilat. Došlo k obnovení 

kloubní vůle SI skloubení v L, hlavičky fibuly a pately v P, nadále zůstává pouze 

zvýšený odpor měkkých tkání při pohybu P pately laterolaterálně. Terapií jsme 

dosáhli zvýšení svalové síly flexorů a extenzorů P kolenního kloubu, jak nám 

ozřejmil svalový test dle Jandy. Aspekčně jsou obě jizvy přibližně 1 cm dlouhé, 

narůžovělé a bez strupů. Palpačně nebolestivé, měkké a posunlivé do všech směrů. 

Povrchové ani hluboké čití neporušeno. 
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4  Závěr 
 Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a speciální části. Teoretická část je 

tvořena shrnutím teoretických znalostí o anatomii, biomechanice a v neposlední řadě o 

problematice poranění měkkých struktur kolenního kloubu. Důležitou součást teoretické 

části tvoří léčba a následná rehabilitační péče o pacienty po artroskopii kolenního 

kloubu pro lézi menisku. Fyzioterapie je pro tyto pacienty velice důležitá. Časná a 

správně vedená fyzioterapeutická péče navrací pacienta rychleji do běžného života a 

slouží také jako prevence před dalšími úrazy pohybového aparátu. 

 Nejdůležitější částí této bakalářské práce je část speciální, kterou tvoří kazuistika 

pacienta po artroskopii kolenního kloubu pro lézi menisku. Tato část byla pro mě velice 

přínosná, jelikož jsem měla možnost pozorovat výrazné zlepšení stavu pacienta 

v poměrně krátkém čase. 

 Praxe v Centru léčby pohybového aparátu v Praze Vysočanech mi byla velkým 

přínosem. Díky výbornému vedení supervizorem Mgr. Jakubem Hoskovcem jsem měla 

možnost pracovat s pacienty různých diagnóz a vyzkoušet v praxi teoretické poznatky, 

které jsem získala během bakalářského studia. 
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Příloha č. 2 - Informovaný souhlas  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe na Centru léčby pohybového aparátu, kde Vás 

příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  

Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské 

práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po 

artroskopii kolenního kloubu pro lézi menisku. 

 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice anatomie a 

biomechaniky kolenního kloubu a zpracování praktických poznatků o terapii pacienta 

po artroskopii kolenního kloubu formou kazuistiky. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele:           Anna Dráždilová  Podpis: 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Anna Dráždilová Podpis:  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

 

 

V Praze dne:  

 

Jméno a příjmení pacienta:      Podpis pacienta:  
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Příloha č. 5 - Seznam zkratek 

a. – arterie 

ant. - anterior  

atd. – a tak dále 

bilat. - bilaterálně 

BPN – bez patologického nálezu 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

dx.- dexter 

ext. – extenze 

flx. - flexe 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

HMS - hamstringy 

hlez. -  hlezenní 

HSS – hluboký stabilizační systém 

kl. - kloub 

kyč. – kyčelní 

L – levý, levá, levé 

lat. - laterální 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

Lig. - ligamentum 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus 

med. - mediální 

mm. – musculii 

min. – minuta 

n. - nervus 

např. – například 

P – pravý, pravá, pravé 

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace 

popř. – popřípadě 

post. - posterior 

RHB – rehabilitace/rehabilitační 

RTG – rentgen 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SMS – senzomotorická stimulace 

SI – sacroiliakální skloubení 

St. p. – status post 

TMT – techniky měkkých tkání 

tzv. – takzvaně 

USG – ultrasonografie 

VP – výchozí poloha 


