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Příloha č. 1: Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

Návrh fyzioterapeutické jednotky v prvním týdnu po operaci (v průběhu hospitalizace) 

(Ozkara, a další, 2015) (Williamson, a další, 2007) (Erdogmus, a další, 2007): 

 cvičení pro zvýšení rozsahu pohyblivosti 

o cvičení pánve v sagitální rovině (klopení pánve do podsazení a vyhrbení 

bederní páteře) 

o překlápění spojených kolenních kloubů z jedné strany na druhou 

o flexe a extenze dolních končetin 

o extenze páteře 

 stabilizační cvičení páteře 

o izometrická aktivace musculus transverzus abdominis, musculi glutei, 

musculi multifidi 

o posilování břišních svalů pomocí sedlehů 

 cvičení pohyblivosti neuronální tkáně 

o od jemných pohybů hlezenních kloubů po agresivní flexe celé natažené 

dolní končetiny 

o Lasegův test 

 posilování 

o izometrické a izotonické posilování musculus quadriceps femoris  

o izometrické posilování gluteálních svalů a hamstringů 

 protahování zádových svalů a hamstringů 

  



 

Příloha č. 2: Střednědobý fyzioterapeutický plán 

Návrh fyzioterapeutické jednotky ve střednědobé fázi (Johansson, a další, 2009) 

(Christensen, a další, 2003) (Park, a další, 2010) (Canbulat, a další, 2011) (Williamson, a 

další, 2007) (Marchand, a další, 2016) (Selkowitz, a další, 2006): 

 rozehřívací část 

o rytmické dynamické procvičení kořenových kloubů a velkých svalových 

skupin 

o různé kombinace chůze se souhybu horních končetin  

o chůze, běh na běžícím páse, rotoped 

 kondiční cvičení 

o chůze a běh na běžícím páse 

o progresivní aerobní cvičení 

o kondiční jízdou na kole/rotopedu 

o posilovací cvičením velkých svalových skupin v rytmickém tempu 7 – 

10 opakování s krátkými pauzami s postupným přidáváním zatížení 

(více opakování nebo sérií) 

 posilování 

o posilování bederní extenze na přístroji MedX (2 série, 15 – 20 

opakování) 

o progresivní posilovací trénink se závažím: flexe trupu, extenze 

kyčelního kloubu, rotace trupu, extenze kolenního kloubu, „leg press“, 

břišní tah a tah nad hlavou (18 – 20 opakování)  

o izometrické posilování svalů trupu 

o cvičení na podložce v různých polohách (vzpor, kmitání dolních 

končetin vleže na břiše, výpady, podřepy) 

 stabilizační cvičení 

o dynamické stabilizační cvičení páteře 

o cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci. 

o senzomotorické cvičení 



 

 protahovací cvičení zádových svalů, hamstringů, extenzorů kolenního kloubu a 

svalů lýtka 

 krátká celková relaxace 

 hydroterapie 

o kondiční cvičení v bazénu (Kim, a další, 2010) 

o relaxační procedury (Williamson, a další, 2007) 

  



 

Příloha č. 3: Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Fyzioterapie z dlouhodobého hlediska má za cíl pokračovat v získávání dobré 

celkové kondice a vytrvalosti pacienta. Obsah fyzioterapeutická intervence se v tomto 

stádiu příliš neliší od střednědobé fáze. 


