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ÚRAZY OPĚRNÉ SOUSTAVY 

• postiženy kosti, kloubní spojení 

• mezi nejčastější úrazy patří: 

1. fraktura -  zlomenina 

2. distorze - vymknutí 

3. luxace - vykloubení 

4. porušení menisku 

5. porušení meziobratlové destičky 
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1. FRAKTURA 

• zlomenina, přerušení souvislosti kosti 

• traumatická – úrazem na zdravé kosti 

• patologická – důsledek snížení pevnosti kosti 
(např. osteoporóza) 

• zavřená a otevřená zlomenina (porušení 
kožního krytu, ohrožení infekcí a zánětem) 

• jednoduchá, mnohočetná 

• nedislokovaná a dislokovaná (posun nebo 
přemístění úlomků kosti zlomeniny) 
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FRAKTURA 

• projevy: bolest, otok, změna konfigurace 
(tvaru), omezení hybnosti dané části těla 

 

• léčba: klid, tlumení bolesti, znehybnění – fixace 
(dlaha, sádra, šroub), dle závažnosti napravení 
kostí (repozice), operační léčba,                                   
po srůstu - rehabilitace 
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FRAKTURA 
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FRAKTURA 
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FRAKTURA 
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FRAKTURA 
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2. DISTORZE  

• podvrtnutí kloubu 

• časté zranění – prudký náhlý pohyb v kloubu 
(doskok) 

• poranění tzv. měkkého kloubu – pouzdra a 
vazů, krvácení do kloubu 

• projevy: otok, výron, bolest 

• léčba: studené obklady, zklidnění kloubu 
(obvaz elastickým obinadlem), nechodit, 
nezatěžovat 
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DISTORZE KOTNÍKU 
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3. LUXACE 

• vykloubení, vymknutí kloubu 

• kloubní plochy se vychýlí z obvyklého 
postavení a nedotýkají se 

• projevy: bolest, deformace kloubu, ztížení až 
znemožnění pohybu 

• léčba: odborné napravení (= repozice), 
znehybnění kloubu 

• opakující se luxace jako následek porušení kl. 
pouzdra a vazů – chirurgické řešení 
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LUXACE KYČLE  
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LUXACE RAMENE 
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LUXACE U PRSTU 
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4. POŠKOZENÍ KOLENNÍHO MENISKU 

• častý úraz kolena, špatně koordinovaný 
rotační pohyb v kloubu, nejčastěji při sportu – 
fotbal, lyžování, házená, volejbal, tenis 

• meniskus – chrupavčitá ploténka mezi kostmi 
spojená s kloubním pouzdrem, vyrovnávání 
kloubní nerovnosti   

• vnější a větší vnitřní meniskus,                    
pevné, pružné, tlumí nárazy, brání opotřebení 
kloubní chrupavky 

• častěji poškozen vnitřní 
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4. POŠKOZENÍ KOLENNÍHO MENISKU 

• projevy: bolest, nestabilita kloubu, blokace kloubu 

• léčba: chirurgické odstranění porušené části menisku 

• nebezpečí následného vzniku artrózy kloubu, proto 
lépe šití nebo odstranění pouze části menisku 

• někdy současně natržení či roztržení postranních 
nebo zkřížených vazů 

• artroskopie - vyšetření kolena endoskopickou 
metodou 
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obr. 13: menisky 
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obr. 14. stavba kolenního kloubu 
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obr. 15: levý kolenní kloub zezadu obr. 16: kolenní kloub z boku 



5. VÝHŘEZ MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY 

• prolaps 

• důsledkem útlak míšních kořenů (nervů) 

• nejčastěji v bederní části páteře 

• projevy: omezení hybnosti, stažení svalů v oblasti 
páteře, porucha citlivosti, omezení hybnosti až 
atrofie svalové hmoty 

• kořenový  syndrom – poruchy v oblasti, která je 
zásobena příslušnými nervy 

• léčba: rehabilitační cvičení, fyzioterapie, obstřiky, 
někdy chirurgické řešení 
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obr. 17: 6, 7 - ploténka 
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