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Abstrakt 
Autor:  Andrea Kohútová

Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transfemorální 

  amputaci. 

Cíl:   Cílem bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o  

  pacienta s diagnózu jednostranné nadkolenní amputace a shrnutí teoretických 

  znalostí souvisejících s touto diagnózou, jejími příčinami a s možnostmi  

  rehabilitační léčby. 

Metody:  Bakalářská práce je zpracována ve dvou částech, teoretické a praktické. 

Úkolem teoretické části je stručně shrnout anatomii a kineziologii dolních 

končetin, teoretické informace o amputacích a jejich etiologii, operačních 

technikách a pooperačních komplikacích. Jejím obsahem jsou i obecné 

poznatky o ischemické chorobě dolních končetin. Dále se první část věnuje 

problematice ortopedické protetiky, následné rehabilitační péči a 

fyzioterapeutickým postupům a metodám. Druhou, praktickou částí, je 

podrobně zpracovaná kazuistika pacienta s diagnózou jednostranné nadkolenní 

amputace. Součástí kazuistiky je anamnéza pacienta, vstupní a výstupní 

kineziologický rozbor, návrh a cíle terapie, záznam průběhu samotných 

terapeutických jednotek, a na závěr zhodnocení efektu terapie. 

Výsledky:  V průběhu dvoutýdenní spolupráce s pacientem jsme pozitivně ovlivnili jeho 

zdravotní stav. Došlo ke zlepšení kondice a zvýšení svalové síly. Díky 

obnovení kloubních rozsahů se nám podařilo zlepšit stabilitu ve stoji i 

při chůzi, částečně zlepšit stereotyp provedení některých pohybových vzorců, 

a především z velké části odstranit bolesti probíhající z bederní oblasti zad do 

dolních končetin. 

Klíčová slova:  amputace, dolní končetiny, fantomova bolest, protetika, fyzioterapie, 

ischemická choroba dolních končetin 

  



 
 

Abstract 
Author:  Andrea Kohútová

Title:  A case Study of Physiotherapy Treatment Concerning a Patient with 

Transfemoral Amputation 

Objectives:  The main goal of this bachelor thesis is to create a case study of physiotherapy 

treatment concerning a patient with transfemoral amputation and to summarize 

the theoretical knowledge base corresponding with this diagnosis, its causes 

and possibilities of rehabilitation treatment. 

Methods: This bachelor thesis is split into two parts, a theoretical one and a practical one. 

The main focus of the theoretical part is to establish a brief summary of the 

anatomy and kinesiology of the lower limb, the theoretical information about 

amputation and their etiology, the operation techniques and after-surgery 

complications. It also contains some general findings about lower limb 

ischemic disease. The first part focuses on the problematics concerning 

orthopedic prosthetics, subsequent rehabilitation care and physiotherapeutic 

methods. The second part contains a detailed case study of physiotherapy 

treatment concerning a patient with transfemoral amputation. This case study 

includes the anamnesis of the patient, a detailed initial and final complex 

kinesiology examination, the proposal and aims of the therapy, records of 

performed individual therapeutic units and an afterwards final evaluation. 

Results:  During this two-week long therapy, we’ve managed to positively affect the 

patient’s health condition. It resulted in the improvement of his overall 

condition and muscle strength. Thanks to the restoration of joint range, we’ve 

managed to improve his overall standing and walking stability. We’ve also 

partially managed to improve the stereotype of some movement patterns. The 

main benefit of this therapy was pain relief in the lower back and lower limb 

areas. 

Keywords:  amputation, lower limbs, phantom pain, prosthetics, physiotherapy, lower limb 

ischemic disease 
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  Úvod 
 Téma amputace dolní končetiny jsem si vybrala v průběhu mé bakalářské praxe 

v Oblastní nemocnici Kladno, která probíhala od 6.1. do 31.1. 2020. V rámci této praxe jsem 

se seznámila s pacientem, který v září minulého roku podstoupil v kladenské nemocnici 

amputaci levé dolní končetiny ve stehenní kosti a nyní docházel ambulantně na rehabilitační 

oddělení. S pacientem jsem měla možnost vést deset fyzioterapeutických jednotek, jejichž 

součástí je i vstupní a výstupní kineziologický rozhor. Všechna vyšetření a průběh terapií je 

podrobně rozepsán v praktické části této práce. První, teoretická část práce se věnuje 

problematice amputací obecně od anatomického a kineziologického popisu dolní končetiny, 

přes stručnou historii amputací, jejich indikací, operační přístupy, typy amputací až 

k protetickým možnostem náhrady končetiny a pooperační fyzioterapeutické péči o pacienty, 

kteří o končetinu nebo její část přišli. Ztráta dolní končetiny je velkým zásahem do lidského 

organismu a není jednoduché se s takovou událostí vyrovnat a vrátit se zpět do běžného života.  

 Cílem této bakalářské práce je přiblížit téma amputací dolních končetin a jejich 

pooperační fyzioterapeutické péče všem, kterých se toto téma přímo i nepřímo týká a stručně 

shrnout potřebné informace o této diagnóze. Úmyslem je i dotknout se témat s ní 

souvisejících, nebo onemocnění vedoucích k takovému zásahu do integrity a fungování 

organismu. V praktické části je popsána anamnéza, průběh terapie a v neposlední řadě závěr 

a její zhodnocení. Je potřeba myslet na to, že kvalitní péče by měla být komplexní, a kromě 

fyzioterapeutické je potřebná i péče psychologická a ergoterapeutická, stejně jako podpora 

rodiny, dostatečná informovanost a motivace.  

 Tato práce je kazuistikou pacienta po jednostranné transfemorální amputaci z důvodu 

vaskulárního onemocnění.  
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  Část teoretická 
 

2.1. Funkční anatomie a kineziologie dolní končetiny 

 Dolní končetiny se podílí na posturální stabilitě těla, poskytují nám oporu ve stoji i v 

pohybu a ve spolupráci se svaly horních končetin a trupu nám umožňují chůzi, která je 

základním prostředkem lokomoce. Jsou zároveň důležitým smyslovým orgánem hmatu a 

případě ztráty funkce horních končetin dokáží do jisté míry plnit i funkci manipulační. Celá 

dolní končetina je složená z pánevních kostí a volné dolní končetiny mající tři články – stehno, 

bérec a nohu. Pohyby dolních končetin můžou probíhat ve třech hlavních kloubech – 

kyčelním, kolenním a v kloubech oblasti nohy. (Véle, 2009; Dylevský, 2009) 

2.1.1. Pletenec dolní končetiny 

 Pletenec dolní končetiny spojuje volnou dolní končetinu s pánví a středem těla. Je to 

jednoduchý nosný kloub tvořený pánevní a stehenní kostí, který má velký stabilizační význam 

při vzpřímeném držení těla. (Moore & Dalley, 2010) Pánev je z kineziologického hlediska 

řazena k páteři, jelikož s ní tvoří funkční pohybovou jednotku. Sklon pánve je zásadní pro 

držení vzpřímeného postoje, reaguje na rozdílnou délku končetin a ovlivňuje zakřivení páteře. 

Kromě účasti při stoji a chůzi poskytuje pánev ochranu vnitřním orgánům a místo pro úpony 

svalů a vazů trupu i dolních končetin. (Dylevský, 2009) Pohyb v kyčelním kloubu je umožněn 

fyziologickým klidovým svalovým tonem, prací svalů, elasticitou vazů a samotnou kloubní 

vůlí. Omezen je tvarem kostí a stavem kontraktilní i nekontraktilní tkáně. (Rychlíková, 1994) 
V kyčelním kloubu jsme schopni díky jeho kulovitému tvaru provést pohyb ve všech 

rovinách. V sagitální rovině jde o flexi a extenzi, ve frontální o addukci a abdukci a v rovině 

horizontální o rotační pohyby, tzn. vnitřní a vnější rotaci.  

2.1.2. Oblast kolenního kloubu 

 V kolenním kloubu se oproti kloubu kyčelnímu, přestože jde o kloub složitější, děje 

většina pohybů v rovině sagitální a horizontální. Spojují se zde distální část femuru (kosti 

stehenní) s proximálním koncem tibie (kosti holenní) a fibuly (kosti lýtkové). Kost stehenní a 

kost holenní jsou nosnými kostmi volné dolní končetiny. Součástí kolenního kloubu je také 

patella, plochá kost trojúhelníkového tvaru chránící přední část kloubu. Kromě ochranné 
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funkce také pracuje v kolenním kloubu jako kladka, čímž zvyšuje účinnost a efektivitu m. 

quadriceps femoris při extenzi kolene z flektovaného postavení (sed, dřep). (Lippert, 2006)  

 K funkcím kolenního kloubu patří zajistit tělu stabilitu jak ve stoji, tak v pohybu. Je to 

kloub, který určuje vzdálenost trupu od podložky na které stojíme nebo po které se 

pohybujeme a umožňuje nám tuto vzdálenost podle potřeby přizpůsobovat. Protože kolenní 

kloub má členité kloubní pouzdro, nemá oproti kloubu kyčelnímu tak velkou zpevňující 

schopnost. O tuto funkci se stará vazivový aparát, postranní kolenní vazy (ligamentum 

collaterale mediale, ligamentum collaterale laterale), které svým napnutím omezují extenzi 

kloubu a vazy křížové (ligamentum crusiatum arterius a ligamentum cruciatus posterius), ty 

v koleni omezují flexi, extenzi a vnitřní rotaci. (Véle, 2009) Rozsah pohybu v kolenním 

kloubu je omezen anatomickým postavením kostí, umístěním vazů a umožňuje ohnutí při 

aktivním pohybu až 120°.  (Barclay, 2019) O pohyby v kolenním kloubu do flexe se stará 

zadní skupina svalů stehna s hlavními svaly m. bices femoris, m. semitendinosus a m. 

semimenranosus. Naopak extenzi zajišťuje čtyřhlavý sval stehenní, m. quadriceps femoris, 

jehož úkolem není jen natažení dolní končetiny v koleni, ale i flexe v kloubu kyčelním, na 

které se podílí jedna z jeho čtyř částí – m. rectus femoris. (Véle, 2009) 

2.1.3. Akrální segment 

 Noha je jediná část těla, která nám přímo zprostředkovává kontakt s terénem. Je tedy 

nejen jediným segmentem, který nese veškerou hmotnost těla a zajišťuje nám posturální 

stabilitu ve stoji a lokomoci, ale je také významným orgánem hmatu. Přijímá proprioceptivní 

a exteroceptivní informace, které posílá dále do vyšších etáží CNS. Aby mohla noha plnit co 

nejlépe všechny tyto funkce, musí být v kontaktu s podložkou nejlépe ve třech opěrných 

bodech, mezi kterými leží její opěrné těžiště – jde o hrbol kosti patní a hlavičku palcového a 

malíkového metatarzu. Kromě těžiště je mezi těmito třemi body také systém příčných a 

podélných kleneb, které jsou složeny z kostěných i měkkých struktur, zajišťují pružnost nohy, 

chrání měkké tkáně a díky kterým dokáže noha provést pružný nášlap chodidla a přizpůsobit 

se terénu. (Vařeka, 2009; Dylevský,2009) 

 Klenbu nohy rozlišujeme příčnou a podélnou. Podélná klenba je vyšší na tibiální straně 

chodidla a nižší na straně fibulární. Je tvořena vazy, svaly a plantární aponeurózou. Plantární 

aponeuróza je vrstva hustého kolagenního vaziva, rozpíná se mezi patní kostí a 
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intermetatarzálními vazy spojující hlavičky metatrzů a podpírá podélnou klenbu. 

Nejdůležitější z vazů udržující podélnou klenbu je ligamentum plantare longum. Ze svalů je 

to m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus a krátké svaly 

planty. Příčné klenutí chodidla je nejvýraznější v úrovni ossa cuneiformia, os cuboideum a na 

úrovni I. – V. metatarzu. Kromě kostěných struktur podchycuje příčnou klenbu i tzv. šlašitý 

třmen tvořený ze dvou svalů – m. tibialis anterior a m. fibularis longus. (Čihák, 2011)  

2.2. Chůze 

 Chůze, jakožto druh bipedální lokomoce, využíváme k přemísťování z místa na místo. 

Jde o cyklický pohyb, jehož základní opakující se jednotkou je krok. Krokový cyklus je 

rozdělen na dvě fáze – krokovou (statickou) a švihovou (dynamickou). Cyklus začíná 

okamžikem kontaktu paty s podložkou, po kterém pokračuje období postupného zatížení. 

Jakmile dojde k plnému kontaktu plosky nohy s podložkou, dochází u kontralaterální nohy 

k odlepení place od podložky a k začátku její švihové fáze. Zvednutím paty končí oporná fáze 

a krok přechází do období aktivního odrazu. Švihová fáze je zahájena iniciálním švihem, které 

během míjení nohou přechází do období středního švihu. Ve chvíli, kdy je bérec švihové dolní 

končetiny postaven vůči podložce vertikálně, začíná období terminálního švihu ukončující 

krokový cyklus. (Vařeka a kol., 2018; Dungl, 2014) 

2.3. Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) 

 Ischemická choroba dolních končetin se projevuje jako zhoršené prokrvení dolních 

končetin, vedoucí k poruše funkce a trofickým změnám měkkých tkání v důsledku 

zhoršeného přívodu kyslíku a živin do periferie. Podle rychlosti uzávěru tepen rozdělujeme 

ischemii na akutní a chronickou. (Špinar, 2003) U diabetiků je nejčastěji postiženo bércové 

řečiště, naopak u kuřáků nebo pacientů s hyperlipoproteinemií se problémy objevují spíše v 

řečišti stehenním a pánevním. (Češka a kol., 2010) Ischemickou chorobu způsobuje nejčastěji 

ateroskleróza, chronické degenerativní onemocnění postihující tepenný systém. Při 

ateroskleróze se ve vnitřních stěnách cév shromažďují ukládají tukové buňky – lipidy a 

lipoproteiny o nízké a velmi nízké hustotě, které se v krvi v takovém případě vyskytují ve 

zvýšeném počtu. Tyto lipidy postupně uzavírají tepnu tvorbou aterosklerotických ložisek a 

tím zmenšují a zpomalují průtok krve. Změna vnitřní struktury tepny vede také k zachycování 
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a usazování krevních destiček a tvorbě sraženin. Krevní sraženiny mohou způsobit i náhlé 

uzavření tepny. (Špinar, 2003)  

2.3.1. Chronická ICHDK  

 Typickým příznakem chronické ischemické choroby dolních končetin je klaudikační 

bolest. Jedná se o bolest svíravého nebo křečového charakteru, která vzniká při chůzi a po 

krátkém odpočinku postupně zeslábne a zmizí. Tyto bolesti vznikají jako následek 

nedostatečného prokrvení svalů končetin po jiné než klidové zátěži. V pokročilé fázi nemoci 

se bolesti objevují i v klidu, nejčastěji v horizontální poloze, kdy se sníží perfuzní tlak v 

končetině. Tyto klidové bolesti jsou zmírněny ve chvíli, kdy je noha vrácena z horizontální 

do svislé polohy. Příznakem posledního stádia ICHDK, dle klasifikace R. Fontaina z roku 

1954, jsou trofické změny na kůži a podkoží – atrofie kůže, ztráta ochlupení, defekty kůže, 

nekróza nebo gangréna. (Šafránková, 2006; Češka a kol., 2010) 

 Chronická ischemická choroba dolních končetin má pro svou diagnostiku určitá 

kritéria. Ta zahrnují jak klinické projevy, jimiž je minimálně dva týdny opakující se klidová 

bolest vyžadující pravidelné užívání analgetik, tak i objektivní měření zhoršeného průtoku 

krve (maximální systolický tlak pro splnění kritérií – v oblasti kotníku 50 mm Hg a v oblasti 

palce 30 mm Hg). (Santilli, 1999)  

 V lepším případě chronické formy může být končetina prokrvována dostatečně 

vytvořeným kolaterálním řečištěm a nutnost léčby není tak naléhavá, jako v případě formy 

akutní. Naopak rychle se zvětšující rány a trvalé ischemické bolesti ohrožují končetinu a 

vyžadují rychlé řešení. (Ručka, 2011) 

 

2.3.2. Akutní ICHDK 

 V tomto případě vzniká uzávěr tepny na rozdíl od chronického rychleji, většinou na 

podkladě embolie nebo trombózy. Výskyt embolů a trombů předpokládáme nejčastěji 

v místech zúžení tepen aterosklerotickými pláty. (Češka a kol., 2010) Pod místem uzávěru 

náhle kriticky klesá tlak krve, její průtok tkáněmi a vzniká ischemie, která je následovaná 

prudkou bolestí. Končetina po přerušení krevního zásobení chladne a bledne, není hmatatelná 

pulzace a po několika hodinách dochází k poruše čití, hybnosti a v měkkých tkáních začínají 
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vznikat ischemické nekrózy. Za akutní označujeme ischemii s dobou trvání příznaků do 14 

dní. (Šafránková a Nejedlá, 2006; Ručka, 2011) 

2.3.3. Léčba  

 Cílem léčby ICHDK je zmírnění bolestí, léčba defektů v oblasti dolních končetin a 

zabránění ztrátě končetiny. (Varu, 2010) Rozlišujeme konzervativní a invazivní léčbu. 

V rámci konzervativního postupu se snažíme co nejvíce omezit vznik rizikových faktorů, 

mezi které patří nejčastěji kouření, stres, nadváha, nedostatek pohybu, arteriální hypertenze a 

diabetes mellitus. Cílem režimových opatření je eliminovat kouření, snížit množství stresu, 

upravit stravu a v případě obezity podpořit redukci váhy. Obecně je důležitá zdravá 

životospráva a zařazení pravidelného pohybu. (Češka a kol., 2012) 

 V rámci farmakologické léčby můžou být podávány vazodilatancia pro rozšíření 

průsvitu tepen, antiagregancia jako prevence vzniku trombózy nebo trombolytika pro 

rozpouštění již vzniklých sraženin. Další skupinou léků jsou hypolipidemika, antikoaguancia 

snižující srážlivost krve a různé druhy analgetik. Pokud konzervativní postup nepřináší žádné 

zlepšení, přistupuje se k léčbě chirurgické. (Hradec, 2001)  

 Nejčastějším invazivním zákrokem u chronické formy ICHDK je perkutánní 

transluminální angioplastika (PTA). Při angioplastice dochází k roztažení stěn tepny pomocí 

balónku. Při tomto zákroku může být zároveň do tepny vložen stent jako dočasná prevence 

jejího dalšího uzavírání. Druhým řešením jsou tzv. rekonstrukční operace, při kterých je 

nejčastěji prováděno přemostění zúžené nebo ucpané části tepny bypassem (použitím 

autogenní žíly, nebo cévní náhrady). V případech nevratných nekrotických změn na dolních 

končetinách je indikovaná amputace. (Vodička, 2006; Karetová, 2007) 
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2.4. Amputace 

 Amputací rozumíme odstranění periferní části těla včetně krytu měkkých tkání s 

přerušením skeletu, která vede k funkční nebo kosmetické změně s možností dalšího 

protetického ošetření. (Dungl, 2014) Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k opakované amputaci 

té samé končetiny proximálněji, mluvíme o tzv. reamputaci. Amputaci končetiny v linii 

kloubu nazýváme exartikulace.  

 V obou případech se vždy jedná o rekonstrukční výkon, jehož účelem je eliminace 

onemocnění nebo funkčního postižení se snahou dosáhnout návratu alespoň její částečné 

funkce s důrazem na lokomoci. (Kubeš, 2005) 

2.4.1. Amputace v kontextu historického vývoje 

 Nejstarší amputace byly tzv. gilotinové neboli cirkulární amputace. V historii měly 

kromě léčebného také význam například rituální nebo trestní. (Kubeš, 2005) Zmínky o 

provádění amputací sahají již do pátého tisíciletí př. n. l. a amputace tak patří mezi nejstarší 

operační výkony. (Sosna, 2001) První zásady amputačních výkonů popsal 500 let př. n. l. 

nejslavnější středověký lékař a „otec medicíny“ Hippokrates: 1. Odstranit nemocnou tkáň, 2. 

snížit invaliditu, 3. zachránit život. (Kubeš, 2005) Těchto zásad se lékaři drží dodnes. 

 Největší množství amputací bylo provedeno během válek, kdy byla amputace v mnoha 

případech výkonem zachraňujícím život a vzhledem k omezeným technickým a 

medikamentózním možnostem často jediným možným řešením. Prováděly se v důsledku 

rozsáhlého poranění tkání nebo hlavních tepen, při infekcích, popáleninách, omrzlinách a 

nekrózách tkání. (Kubeš, 2005). Během první světové války byla jednou z nejčastějších 

komplikací při amputacích i úrazech a otevřených zlomeninách plynová gangréna, způsobená 

vniknutím bakterie z rodu Clostridium hluboko do tkání. I z dnešního hlediska již ne tak 

závažné úrazy musely být často kvůli této infekci léčeny primární amputací. Odumírání zdravé 

tkáně může probíhat rychlostí několika centimetrů za hodinu, a proto radikální amputace 

zůstává v tomto případě nejlepším řešením. (Robinson, 1991; Alouf et al., 2015) Jen za první 

světové války bylo provedeno přibližně 100 000 amputací. Konec války a pokles válečných 

zranění, ruku v ruce s objevem penicilinu, znamenaly pro chirurgické obory velkou změnu na 

poli amputací. (Kubeš, 2005; Robinson, 1991). 
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2.4.2. Etiologie a indikce k amputaci 
 V dnešní době již není díky velkému pokroku v oblasti medicíny indikací 

k amputacím takové množství, jak tomu bývalo začátkem 20. století. Nejčastější příčinou 

amputací jsou dnes jednoznačně vaskulární obtíže, tedy poruchy prokrvení. Vaskulární obtíže 

způsobí až 87 % z celkového množství amputací v České republice a zhruba čtvrtina z nich je 

spojena se syndromem diabetické nohy. (Sosna, 2001) Druhou největší skupinou jsou 

traumatické amputace, dále operace pro osteosarkom, ojediněle se provádějí amputace pro 

nezvladatelnou osteomyelitidu, u těžkých morfologických defektů nebo pro velké zkrácení 

jedné končetiny. (Kolář et al., 2009 533) Dungl uvádí na druhém místě hned po cévních 

příčinách, příčiny neurologické, tumorózní afekce a fyzikální vlivy. Příčiny amputace potom 

zpravidla spolurozhodují o výši amputace. (Dungl, 2014)  

Mezi indikace k amputaci patří (Kubeš, 2005): 

 nezvratná ischemie pocházející z traumatu nebo jakékoli jiné etiologie 

 infekt, ať jde o dlouhodobou lokální, či nezvládnutelnou akutní sepsi. V tomto případě 

 se jedná o život zachraňující operaci 

 nekróza tkáně z důvodu poranění elektrickým proudem, popálení nebo naopak omrzlin 

 tumory, nejčastěji u recidivujících nebo pokročilých zhoubných nádorů 

 afunkce, jako následek vrozené vady, traumat a operací 

 stav kožního krytu nebo defekt měkkých tkání, který vyžaduje odstranění části 

 končetiny. 

 

 Abychom při rozhodování co nejvíce omezili subjektivní faktory, byly vypracované 

různé bodové systémy a schémata k posouzení záchrany končetiny. Nejpoužívanější je MESS 

skóre (magled extremity severity score – rozsah rozdrcení končetiny), které hodnotí zejména 

poúrazová postižení podle energie úrazového mechanismu od jednoduchých zlomenin až po 

masivní rozdrcení končetiny, tlakové stability pacienta, ischemického postižení (zbarvení, 

hmatatelnost pulzace, citlivost) a věku. Pokud je součet získaných bodů 7 a více bývá 

konečným řešením amputace, skóre 6 a nižší dává předpoklady k záchraně končetiny. (Dungl, 

2014) 
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 Pokud nejde o poúrazový stav, kterým je amputace jasně indikována, můžeme rizika 

její nutnosti zmírnit, pokud budeme dodržovat určitá preventivní opatření. Zejména diabetici 

a pacienti s cévními onemocněními by měli docházet na pravidelné prohlídky k lékaři, kde se 

jim dostane preventivní lékařské péče jako je například kontrola cirkulace krve v končetinách 

nebo hladiny cukru v krvi. V neposlední řadě by tito pacienti měli dbát na správnou 

životosprávu a předepsané užívání léků.  (Smutný, 2009) Jedinou kontraindikací amputace je 

špatný zdravotní stav pacienta – tedy stav, kdy z lékařského hlediska pacient není dostatečně 

stabilní, aby přežil anestezii nebo operaci. (Mayers, 2020) 

2.4.3. Operační techniky dle chirurgického provedení 

 Jedno z rozdělení amputací může být podle způsobu provedení – otevřená a uzavřená 

amputace. Otevřené amputace se provádí v případě, že by pod uzavřením rány nemuselo dojít 

k úplnému zhojení tkání. Znamená to ale, že po provedení otevřené amputace musí vždy dojít 

k dalšímu zákroku, kdy je rána sekundárně uzavřena. Tento typ výkonu je častý u 

komplikovaných traumat nebo při výskytu infektu. (O’Sullivan et al., 2014; Dungl, 2014). 

 Druhým dělením odlišujeme amputace, při kterých dochází při výkonu k přerušení 

kostí a amputace provedené v linii kloubu. Takovému typu amputace říkáme exartikulace. 

(O’Sullivan et al., 2014; Dungl, 2014). 

 Poslední rozdělení je dle operační techniky. V dnešní době již neexistuje pouze 

původní gilotinová metoda amputace, ale i laloková. Amputace gilotinové jsou nejstarším 

typem amputace, naopak laloková amputace je výrazně mladší a modernější metoda, která 

byla poprvé publikována Listerem a Brittainem v roce 1837.  (Dungl, 2014) 

 Gilotinový neboli cirkulární typ, byl dříve prováděný bez anestezie a krvácení z rány 

se zastavovalo ponořením pahýlu do horkého oleje nebo jeho zaškrcením. Dnes již nejde o 

jednoduché oddělení končetiny jedním řezem, ale o složitější zákrok. Jako první se cirkulárně 

přeruší kůže a poté svaly, nakonec se podváží a ošetří cévy a nervy. Po jejich retrakci se na 

jejich úrovni přeruší kost. K přerušení hlubší struktury dochází vždy až po retrakci předchozí 

přerušené vrstvy. Před uzávěrem rány se pahýl upraví pro umožnění dobrého oprotézování. 

(Dungl, 2014)  
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 Na rozdíl od cirkulárních amputací, které jsou prováděny vždy technikou otevřenou, 

lalokové amputace mohou být prováděny technikou otevřenou i zavřenou. Při otevřené 

technice, jak jsem již uváděla výše, není rána po amputaci uzavřena a bude zde nutná nejméně 

ještě jedna další operace k vytvoření kvalitního pahýlu – sekundární sutura, reamputace, 

revize nebo plastický výkon. Otevřené amputace jsou indikovány v případě infektu, po těžkém 

zhmoždění a kontaminaci měkkých tkání. U lalokových amputací musí být umístění laloků 

měkkých tkání takové, aby mohla být bezpečně odstraněna veškerá patologická tkáň a aby i 

po její retrakci mohl být skelet přerušen v plánované výši. Laloky měkké tkáně musí umožnit 

také dostatečné krytí skeletu, aby bylo možné pahýl vymodelovat do kónického tvaru. 

Důležité je myslet na zachování motoriky pahýlu. Zajištění zachování motoriky lze dosáhnout 

myoplastikou a myodézou. Myoplastika je zákrok, kdy se spojí svaly určité skupiny s jejich 

antagonisty, tedy nejčastěji flexory s extenzory. Myodézou rozumíme vytvoření nového 

svalového úponu, například pro adduktory stehna. Je důležité zmínit, že při amputacích 

prováděných z vaskulárních příčin platí kontraindikace myoplastiky. Zvýšené svalové napětí 

by mohlo vést ke zhoršení oběhových funkcí končetiny. Po zajištění motorických funkcí 

končetiny se přerušená kost překryje připraveným periostálním lalokem pro zachování výživy 

v celém jejím průběhu. (Dungl, 2014) 

2.4.4. Úrovně amputací dolní končetiny a rozhodnutí o jejich výši 

 Při rozhodování o výši amputace zvažujeme několik aspektů. Těmi hlavními jsou 

rozsah postižení a stav jednotlivých tkání. Amputace se provádí ve tkáni, která umožní dobré 

zhojení. (Sosna, 2001) Kožní kryt lze s pomocí plastického chirurga upravit pomocí kožních 

laloků, tkáňových expanderů a štěpů. U svalové tkáně musíme dbát na to, aby byla zachována 

jejich vitalita a funkce v nejvyšší možné míře, o čemž se můžeme přesvědčit podle zásad 4 C 

(z anglického jazyka – contractility, color, capilary bleeding, consistency). Kromě zachování 

vitálních svalů musí být tkáň přerušena tak, aby dokázala vytvořit dostatečný kryt pro kost. 

Dále je nutné uvážit stav nervové tkáně a cévního zásobení. (Dungl, 2014) 

 Přestože se v dnešní době lékaři snaží zachránit co největší část končetiny, myslíme 

na možnost optimálního protetického vybavení. Proto je vhodné před samotným zákrokem 

konzultovat délku vzniklého pahýlu s protetikem. Výše amputace bude rozhodovat o tom, jak 

nároční bude pro pacienta chůze. Čím delší zachováme pahýl, tím méně energie bude muset 
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pacient vynaložit při chůzi. Tento aspekt je vhodné zvážit zejména u starších pacientů nebo 

pacientů s kardiovaskulárními obtíženi. Smutný uvádí, že při používání podkolenní protézy, 

tedy při transtibiální amputaci, se při chůzi zvýší spotřeba energie až o 50 %. V případě 

transfemorální amputace stoupne energetické zvýšení ještě o 40-50 %. (Smutný, 2009; Dungl, 

2014)  

 Amputace a exartikulace dolní končetiny můžeme rozdělit dle výšky na minoritní a 

majoritní. Do minoritní skupiny patří všechny amputace vykonané distálně od kotníku 

(Cameronová, 2007), jinými slovy amputace nohy (amputatio pedis). 

Amputace nohy:  

 phalangeální – amputace jednoho či více prstů 

 dle Scharpa – transmetatarzální, prováděná těsně nad hlavičkami metatarzů  

 v Lisfrankově kloubu – oddělení všech metatarzálních kostí od kostí tarzálních 

 dle Pirogova – odstranění všech kostí nohy vyjma části kosti patní, která je úponem 

Achillovy šlachy překlopena k distálnímu konci kosti holenní  

 v Chopartově kloubu – oddělení všech kostí v kloubu talonaviculárním a 

calcaneocuboidním. (Půlpán, 2011; Dungl, 2014; Sosna, 2001) 

 Jako majoritní rozumíme amputace a exartikulace v hlezenním kloubu a vyšší. 

(Cameronová, 2007) 

 dle Symea – odstranění všech kostí nohy a distální části bérce 

 amputace transtibiální (amputatio in crure) – při této amputaci se vždy fibula 

přetíná proximálněji než tibie, aby bylo umožněné správné zformování pahýlu 

 exartikulace v kolenním kloubu (exarticulatio genus) – poskytuje pacientovi díky 

jeho délce dobrou oporu a funkci pahýlu a stehenních svalů se zachovanou 

švihovou fází chůze 

 amputace dle Callandera – pahýl zůstává zachovaný až do úrovně condylů femuru 

 amputace dle Stokes-Grittiho – amputace do úrovně condylů femuru, dochází 

k zachování ventrální části čéšky, která je přiklopena k distální části femuru 

 transfemorální amputace (amputatio in femore) 

 exartikulace v kyčelním kloubu (exarticulatio coxae) 
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 hemipelvectomie – odstranění celé dolní končetiny a částí pánevního pletence, jde 

o exartikulaci v sacroiliakálním skloubení a v symfýze 

 hemikorporectomie – v rámci této krajní možnosti je odstraněn celý pánevní 

pletenec včetně kosti křížové. V tomto případě je nutné stomické řešení GIT i 

vylučovacího traktu. (Půlpán, 2011; Dungl, 2014; Lusardi a kol., 2013) 

2.4.5. Komplikace a pooperační péče 

 Je nutné si uvědomit, že odstranění končetiny je velkým zásahem do kontinuity 

organismu, pacient by proto měl být před zákrokem v co nejlepším možném psychickém i 

zdravotním stavu.  

 Po operaci je rána na pahýlu zakryta mastným tylem a sterilní gázou. Na sterilní gázu 

naléhá vrstva vaty a nejsvrchnější vrstvou je obinadlo, kterým postupně tvarujeme pahýl. 

První dny po operaci operovanou končetinu elevujeme nastavením polohovacího lůžka, 

abychom předešli otoku. Do dvou až tří dnů je z rány odstraněn drén a pokud se rána hojí bez 

komplikací, jsou do dvou týdnů extrahovány stehy. (Sosna, 2001) 

 Sosna a kol. (2001) dělí komplikace amputací na celkové a lokální. 

Komplikace celkové: 

 Psychologické – ztráta končetiny je pro všechny pacienty zásahem nejen do kontinuity 

 organismu, ale také do společenského, popřípadě pracovního života a pro každého 

 pacienta není jednoduché se s tímto faktem vyrovnat. Proto je v rámci 

 pooperační péče důležitá nejen péče lékařská a fyzioterapeutická, ale také 

 psychologická. 

 Morbidita a mortalita – tyto komplikace v dnešní době výrazně snižuje dobrá 

 chirurgická technika, kvalitní ošetření a farmakologická léčba. 

Komplikace lokální: 

 Hematom – může způsobovat bolesti, vést k nekróze nebo k infekci. V těchto 

 případech je nutná operační revize. 

 Nekróza – při menší nekróze je možné ránu nechat zhojit per secundam (napodruhé), 

 při rozsáhlejší nekróze je nutné provést operační revizi, nekrektomii a resuturu. 
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 Dehiscence v ráně – rozpad rány vyžaduje revizi, nekrektomii, drenáž a resuturu. 

 Gangrény – lokální ischemie řešené proximálnější reamputací. 

 Edém – otok, který může být způsoben nedostatečným polohováním končetiny nebo 

 špatným obvazováním pahýlu. 

 Kontraktura – důsledek dlouhodobého flekčního držení pahýlu po operaci, kdy je 

 nejúčinnější prevencí správné polohování a kvalitní fyzioterapeutická péče. 

 Bolest (viz kapitola Fantomova bolest po amputaci dolní končetiny). 

 Zlomeniny – pacientům, kteří podstoupili amputaci na dolní končetině hrozí zvýšené 

 riziko pádů. 

 Infekce – jsou léčeny farmakologicky (antibiotická léčba), operační revizí a 

 zavedením proplachové laváže nebo reamputací. (Sosna, 2001) 

 Dungl uvádí, že riziko komplikací se v průběhu hojení zvyšuje při poklesu sérového 

albuminu pod 35 g/l a leukocytů pod 1,5.109/l. (Dungl, 2014) 

2.5. Fantomova bolest po amputaci dolní končetiny 

 Fantomovy fenomény obecně můžou být také vnímány jako pooperační komplikace a 

objevují se až u 80 % pacientů. (Yildirim a Kanan, 2016) Souvisejí jak s amputacemi horních 

a dolních končetiny, tak i jiných částí těla (ablace prsu, amputace jazyka, nosu nebo po 

odstranění jednoho z párových viscerálních orgánů) a je jejich přirozeným důsledkem. 

Objevují se většinou hned po odeznění narkózy po převozu z operačního sálu, ale mohou se 

také dostavit až po několika hodinách, dnech, týdnech nebo dokonce až po pár letech. 

Fantomovy fenomény obvykle po čase slábnou a v průběhu jejich odeznívání se objevuje tzv.   

teleskopický efekt. Pacient tento efekt vnímá jako pocit zkrácení amputované končetiny 

proximálním směrem mnohdy až k vlastnímu pahýlu. (Lejčko, 2001) 

 Patofyziologie těchto bolestí není přesně známá. Můžeme ji ale rozdělit do tří 

kategorií – supraspinální, míšní a periferní mechanismy. Při supraspinálním mechanismu si 

fantomovy fenomény po amputacích vysvětlujeme reorganizací somatosenzorické půdy 

obklopující oblast mozku zodpovědnou za funkci amputované končetiny. Míšní mechanismus 

popisuje ztrátu afrence, která za normálních okolností přichází z končetiny do zadního 

míšního rohu. Ztráta senzorických podnětů vede ke snížení impulsů z retikulárních částí 

mozkového kmene. Tyto oblasti mají inhibiční vliv na přenos senzorických informací. 
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Absence inhibičního mechanismu způsobuje v zadních rozích míšních větší aktivitu 

autonomních nervů a dochází proto k tzv. smyslovým epileptickým výbojům. Posledním 

kategorií je periferní mechanismus, v tomto případě mohou být bolesti způsobeny 

mnohočetnými molekulárními, neurochemickými a buněčnými změnami v distální části 

pahýlu. (Cohen, 2013) 

 Lejčko popisuje tři rozdílné syndromy fantomovy končetiny: 

 Fantomové pocity (senzace)  

 Jde o uvědomování si již neexistující končetiny, které nemá bolestivý charakter. Jde o 

běžnou halucinaci u téměř 100 % pacientů po chirurgické nebo traumatické amputaci. Mezi 

fantomové pocity patří dotek, teplo a chlad, svědění, vnímání polohy a pocity pohybu 

končetiny. 

 Fantomová bolest  

 „Bolest vztažená k chirurgicky nebo traumaticky odstraněné části lidského těla, 

zpravidla již v jeho integritě neexistující.“ (Lejčko, 2001)  

Fantomova bolest se vyskytuje až u 75 % pacientů, jako bolestivé vnímání části již 

amputované končetiny. Tuto bolest pacienti nejčastěji popisují jako pálivou, řezavou, jako 

bodání nožem nebo píchání jehlou lokalozované v distálních částech chybějící dolní 

končetiny. 

 Pahýlová bolest  

 Bolest vlastního pahýlu nejčastěji v okolí jizvy a okolí z ischemických a jiných 

patologických vlivů, která postupem času mizí. 

 Existují způsoby, kterými je možné fantomovy bolesti pozitivně ovlivnit. Můžeme si 

vybrat mezi invazivním a neinvazivním postupem, kdy by zpravidla měl mít neinvazivní 

postup vždy přednost. Invazivními technikami rozumíme chirurgickou léčbu (revize, 

neurektomie), neuroablativní a neuromodulační techniky a anesteziologické techniky.  

 Pokud chceme ovlivnit bolesti neinvazivně, můžeme si vybrat z široké škály 

terapeutických metod. Jednak se nabízí léčba farmakologická ve formě antidepresiv, 

antikonvulziv a analgetik. U této léčby zatím neexistuje konkrétní efektivní postup.  
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 Jako další neinvazivní metodu jsou postupy psychologické a fyzioterapeutické. Mezi 

fyzioterapeutické metody patří fyzikální léčba – aplikace ultrazvuku, chladu a tepla, 

transkutánní elektrická nervová stimulace (stimulace povrchu těla přiloženými elektrodami); 

bandážování pahýlu; techniky měkkých tkání nebo cvičení v představě. (Lejčko, 2001; 

Dörnerová a kol, 2017; Yildirim a Kanan, 2016) 

2.5.1. Mirror therapy 

 Jedna z terapií, patřící i mezi metody psychologické, je tzv. Mirror therapy neboli 

zrcadlová terapie. Primárně byla určená k léčbě fantomových fenoménů, ale lze ji využít také 

u hemiparetických stavů nebo po poškození periferních nervů. (Ramachandran,2013) Tuto 

terapii poprvé v roce 1995 představil profesor Vilayanur Ramachandran a jak jeho metoda, 

tak výsledky byly inspirativní. Aby byla terapie úspěšná, je třeba aby měl pacient dostatečné 

kognitivní schopnosti a byl schopný udržet potřebnou míru pozornosti. K terapii potřeba ani 

odborného personálu ani speciální vybavení. Pacient tedy zrcadlovou terapii může provádět 

sám v pohodlí domova. (Yildirim a Kanan, 2016) Podstatou zrcadlové terapie je oklamání 

vlastního mozku, což je možné díky jeho neuroplasticitě a schopnosti kortikální reorganizace. 

Při terapii v zrcadle by nám neměl být umožněn pohled na postiženou končetinu, zato vidíme 

obraz celé zdravé končetiny, který je veden aferentními dráhami do poškozených center 

mozku. Zde je tato patologická informace díky zrcadlovým neuronům přepsána a 

prostřednictvím eferentních drah dále vedena už jako nová informace do opačné končetiny. 

(Lejčko, 2001) Během zrcadlové terapie je pacient požádán, aby umístil amputovanou 

končetinu za zrcadlo. Poté provádí zdravou končetinou pohyby, které sleduje v zrcadle a 

vytváří tak vizuální iluzi pohybu amputované končetiny. Tato iluze vysílá pozitivní zpětnou 

vazbu do motorické kůry a potlačuje tak bolest. (Külünkoğlu et al., 2019) 
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2.6. Ortopedická protetika u amputací dolních končetin 

 Cílem ortopedické protetiky je najít způsob, jak co nejlépe nahradit chybějící části těla 

a omezené nebo ztracené pohybové funkce končetin pomocí protetických pomůcek jako jsou 

ortézy, protézy nebo ortopedické vložky. Samotný obor ortopedická protetika má několik 

podoborů: (Dungl, 2014) 

 Protetometrie – nezabývá se přímo tvorbou mechanických pomůcek, ale získává 

 podklady pro jejich konstrukci a výrobu. 

 Protetika – výroba protéz – zevně aplikovatelné pomůcky, které kompenzují jak 

 funkční, tak somatický deficit. Samotné protetice se budu věnovat podrobněji v dalším 

 odstavci. 

 Ortotika – výroba ortéz – zevně aplikovatelné pomůcky ovlivňující funkční stránku 

 postižení. 

 Epitetika – při výrobě tohoto druhu pomůcek myslíme zejména na morfologickou 

 stránku postižení. Pomůcky nenabízejí zlepšení funkce, ale zajišťují kosmetické krytí. 

 Adjuvatika – úprava a výroba holí, berlí, madel, invalidních vozíků, zdravotních 

 postelí, polohovacích a vertikalizačních lůžek pro tělesně postižené, které jim mají 

 usnadnit sebeobsluhu, lokomoci, hygienu a další běžné denní činnosti. 

 Kalceotika – návrhy stavby individuální ortopedické obuvi a ortopedických vložek. 

 (Dungl, 2014; Sosna, 2001) 

 

 V případě amputací dolních končetin nás bude nejvíce zajímat obor protetika. Můžeme 

jej rozdělit na dvě části, zdravotní a technickou. Zdravotní část se zabývá léčbou a výběrem 

správné technické pomůcky. Pro správnou volbu protetické kompenzační pomůcky musí 

pacient absolvovat ortopedicko-protetické vyšetření. Součástí takového vyšetření je 

posouzení rozsahu postižení, typu deformity, tvaru pahýlu, stavu svalstva a kožního krytu 

pahýlu amputované končetiny. Na konci vyšetření se stanoví ortopedicko-protetická 

diagnóza, která je potom rozhodujícím faktorem pro výběr ortopedicko-protetického 

vybavení. Technická část potom přebírá zodpovědnost za výrobu a aplikaci už konkrétní 

protetické pomůcky. (Sosna, 2001) 
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 Protézy dolních končetin můžeme rozdělit podle jejich typu konstrukce na 

endoskeletové a exoskeletové. U protéz exoskeletových se při jejich tvorbě využívá především 

dřevo a plast a nosným prvkem protézy je její plášť. Endoskeletové protézy mají nosný systém 

tubulární (trubkový systém) a vyrábí se zpravidla z kovu a plastu. (Dungl, 2014) 

2.6.1. Stavba transfemorální protézy 

 První ze čtyř částí transfemorální protézy je podélně oválné nebo příčně oválné lůžko 

neboli pahýlová objímka, které nasedá na amputační pahýl a na jehož konci je zařízení, tzv. 

adaptér, na který se připojuje další díl protézy. (Kolář et al., 2009) 534 

„Pahýlové lůžko představuje podstatnou, ne-li vůbec nejdůležitější součást protézy“  

(Wezl, 2009).  

„S optimálně padnoucím lůžkem stojí a padá kvalita celého protetického vybavení“ 

(Baumgartner, 2008). 

 Takové lůžko má tři důležité oblasti: nejproximálnější části se říká dosedací věnec, 

řídící oblast uprostřed a oblast distálního konce. (Princ, 2018) 

 Distání konec začíná přibližně 6 cm od samotného konce protézy a může mít několik 

podob. Podle Kaphingsta (2002) je způsobů zakončení distálního konce pět: 

 1. Lůžko s otevřeným koncem – jedná se o rouru oválného nebo kruhového tvaru, které je jen 

provizorním a dnes již historickým řešením a je nutné jej v co nejbližší době nahradit 

modernějším systémem. 

2. Přísavné lůžko – tento typ lůžka se již nepoužívá, funguje na principu nasávání měkkých 

tkání pahýlu do přísavného prostoru automatickým ventilem, díky kterému dochází k tvorbě 

distálního edému. Je předchůdcem dnešních modernějších systémů, kde se využívá ventil 

klasický. 

3. Ulpívací lůžko – jde o podobný princip funkce jako u přísavného lůžka, pahýlová objímka 

je ale již vytvarovaná podle anatomických a funkčních kritérií a klasický ventil v objímce 

způsobuje nepatrný přetlak při přenesení váhy na protézu a podtlak při odlehčení, čímž vytváří 

ulpění lůžka. 

4. Ulpívací kontaktní lůžko – v takovém lůžku je konec pahýlu v kontaktu s měkkým 

polštářem v nejdistálnější části lůžka.  
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5. Ulpívací plně kontaktní lůžko – nejčastější a nejlepší protetické řešení, kdy je pahýl v plném 

kontaktu se stěnou lůžka, tím podporuje svalovou pumpu a umocňuje pocit kontaktu s 

podložkou (Wetz, 2009; Kaphingsta 2002). 

 Úkolem řídící oblasti je umožnit pacientovi co nejkvalitněji ovládat svou protézu a 

umožnit mu co nejjednodušší a nejefektivnější manipulaci. Je důležité, aby byla řídící oblast 

správně vytvarovaná, protože zatímco člověk stojící na obou dolních končetinách ovládá svou 

rovnováhu zejména pomocí bércových svalů, člověk se stehenní protetickou náhradou jedné 

dolní končetiny takovou možnost nemá. Rovnováhu se tedy snaží na amputované straně 

udržet zejména svaly stehenní. Proto je důležité, aby byly v těsném kontaktu s lůžkem a 

veškeré pohyby femuru se přenášely na lůžko a dále na celou protézu a pacient nad ní měl co 

největší kontrolu. (Princ, 2018) 

 Nejproximálnější částí je dosedací věnec. Jako dosedací věnec definujeme část protézy 

končící přibližně 6 cm od poximálního konce. Z pohledu funkce se rozlišují lůžka využívající 

oporu o hrbol kosti sedací a lůžka využívající zachycení hrbolu kosti sedací. (Princ, 2018) 

 Na lůžko se ze spodní strany potom připojí druhá část – kolenní kloub (Kolář et al., 

2009; Dungl, 2014)  

 Dnes máme již při volbě kolenního kloubu několik možností, s ohledem na stupeň 

aktivity pacienta můžeme zvolit kloub jednoosý, dvouosý nebo polycentrický. Například pro 

pacienta s problémem se stabilitou použijeme jednoduchý jednoosý kolenní kloub 

s uzávěrem. Takový kloub zůstává při stoji i chůzi uzamčený v extenčním postavení a 

v případě potřeby jej můžeme ručně odemknout do postavení flekčního. (Dungl, 2014) 

Podobným typem je kloub, který již nemá extenční zámek, ale je vybavený zátěžnou brzdou 

a dokáže se při přenesení váhy na protézu ve chvíli kdy dopadne pata na zem sám udržet 

v extenzi a koleno se při chůzi nepodlomí. K odemknutí dojde až po odlehčení protézy na 

konci stojné fáze. (Kristiníková, 2014) Polycentrické kolenní klouby mají oproti jednoosým 

více středů otáčení, které nejsou totožné se středy os a zajišťují dobrou stabilitu a bezpečnost. 

(Kaphingst, 2002). Všechny výše uvedené typy kolenních kloubů jsou klouby řízené 

mechanickým třením. Existují ale klouby řízené pneumaticky nebo hydraulicky (Kristiníková, 

2014). Posledním druhem je kloub bionický, který už je počítačově programovatelný a řízený 

mikroprocesorem. (Dungl, 2014) Je to nejsložitější, nejmodernější a také finančně 

nejnáročnější varianta.  
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 Předposlední částí navazující na kolenní kloub je trubková konstrukce z lehké, pružné 

a pevné kovové roury a protéza je zakončená chodidlem. (Kolář et al., 2009) 

2.6.2. Kategorizace podle stupně aktivity 

 Při indikaci, výběru a financování protetické pomůcky se přihlíží k fyzickému, 

psychickému i zdravotnímu stavu pacienta a k jeho funkčním schopnostem. Takové rozdělení 

pacientů podle stupně aktivity sestavily pojišťovny a vytvořily pět kategorií. První kategorií 

je stupeň aktivity 0, pacient nehodící se k získání funkční protetické náhrady pohybující se na 

vozíku. Protéza by v takovém případě měla pouze kosmetický efekt. Druhá kategorie je 

interiérový typ, tedy stupeň aktivity 1 se zaměřením na umožnění samostatného stoje a chůze 

po místnosti. Stupeň aktivity 2 je definovaný jako limitovaný exteriérový typ, kdy je pacient 

schopný s protézou chodit jak uvnitř, tak i venku, ale jen omezenou dobu a nepřekoná větší 

nerovnosti nebo bariéry. Nelimitovaný exteriérový typ naopak využívá chůzi v interiéru i 

exteriéru bez omezení a je schopen se do jisté míry začlenit zpět do pracovního života. Pátým 

a posledním stupněm aktivity je stupeň 4 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se 

zvláštními požadavky. Takový uživatel je plně fungující a pracující. Speciální sportovní 

protézy bohužel pojišťovny zatím nehradí. (Kolář et al., 2009) 

2.7. Rehabilitační péče o pacienty po amputaci dolních končetin  

2.7.1. Předoperační péče 

 Před samotným zákrokem je rehabilitace důležitá pro udržení co nelepší kondice 

pacienta i pro zvládnutí případných pooperačních komplikací. Předoperační péče před 

transfemorální amputací spočívá v budování co nejlepší fyzické kondice se zaměřením nejen 

na zdravou dolní končetinu, která bude po operaci více zatěžována, ale i na nemocnou. 

Posilujeme, protahujeme a uvolňujeme svaly kyčelního a kolenního kloubu, abychom získali 

ve všech kloubech dostatečný rozsah pohybu. Nesmíme zapomenout do terapie zahrnout i 

cvičení pro horní končetiny, které bude pacient potřebovat po operaci při stoji, vertikalizaci a 

pohybu o opěrných pomůckách. (Smutný, 2009) Dále nacvičujeme správný stereotyp chůze 

v chodítku a o berlích, používání invalidního vozíku, trénujeme stabilitu a předoperační čas 

využijeme také k edukaci pacienta o správném polohování a péči o pahýl. (Porter et al., 2013) 
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 Nesmíme zanedbat ani péči psychologickou, pro většinu pacientů je velmi důležitá a 

má vysokou prioritu. S psychologem spolupracuje nejen pacient, ale celá jeho rodina. V 

některých zařízeních mají pacienti v rámci předoperačního programu možnost setkat se 

s dobrovolníky, kteří jsou po stejné amputaci a mohou si s nimi popovídat a předat jim i jejich 

rodinám své rady a zkušenosti. (Braddom, 2007) 

2.7.2. Pooperační péče 

 Cílem rehabilitační péče po amputacích obecně je umožnit pacientovi co největší 

soběstačnost po návratu do běžného života. Proto začínáme již první den po operaci lehkým 

kondičním cvičením. S postupnou vertikalizací pacienta do sedu a do stoje začínáme co 

nejdřív nám to jeho zdravotní stav dovolí. (Sosna, 2001)  

 Do rehabilitační péče zahrnujeme péči o jizvu, polohování pahýlu, kompresní terapii, 

cviky zlepšující svalovou sílu a stabilitu pacienta, cviky pro zachování a v případě potřeby 

zvětšení rozsahu pohybu v kloubech, uvolňovací a relaxační techniky, nácvik stoje a chůze 

s pomůckami nebo s protézou. V rámci léčebné tělesné výchovy se po amputaci dolní 

končetiny zaměřujeme na to, aby byl pacient co nejlépe připravený pro používání protézy. Při 

posilovacích cvičeních se soustředíme na posílení extenzorů a abduktorů kyčelních kloubů, 

které jsou důležité při stojné fázi kroku. Protahujeme flexory kyčelního a kolenního kloubu, 

adduktory kyčelního kloubu a nesmíme zapomenout na prsní svaly, které bývají často 

zkrácené v důsledku používání opěrných pomůcek. S pacientem trénujeme stabilitu v sedu i 

ve stoji, což je zásadní nejen pro pozdější chůzi s protézou, ale i pro chůzi o opěrných 

pomůckách a pro co nejkvalitnější průběh rehabilitace před jejím zhotovením. Úkolem 

fyzioterapeuta je také poskytnout pacientovi nebo ostatním členům rodiny instrukce 

k autoterapii a k pokračování v rehabilitaci po skončení nemocniční nebo ambulantní péče. 

(O’Sullivan et al., 2014) 

2.7.3. Péče o jizvu 

 Po vytažení stehů mezi 10 a 14 dnem můžeme začít s péčí o jizvu. (Sosna, 2001) Pokud 

je jizva plně zhojená začínáme ji promazávat, aby nedocházelo k vysychání. Po 1-2 týdnech 

od odstranění stehů/svorek začínáme s tlakovou masáží jizvy, podpoříme tak její hojení a 
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zabráníme hypertrofickému zjizvení. Pacient se učí tlakovou masáž, míčkování jizvy a jejího 

okolí, správnou techniku masáže kůže, podkoží i fascie. (Smékalová, 2020) 

2.7.4. Péče o pahýl 

2.7.4.1. Kompresní terapie 

 Jakmile se zhojí pooperační rána, elastickým obinadlem bandážujeme pahýl od 

vrcholu proximálně, čímž pomáháme zbavit pahýl pooperačního otoku a formujeme jej do 

správného tvaru. (Sosna, 2001) Pro správné vytvarování pahýlu je důležité, aby na něj působil 

stálý a pevný tlak až po několik týdnů. Tím se dosáhne kónického tvaru potřebného 

k úspěšnému uchycení protézy. Bandáž by se na pahýlu neměla uvolňovat ani vytvářet vrásky, 

aby nedocházelo k otlakům a poškozením pokožky. Při bandážování používáme osmičkový 

tah, nikoli cirkulární, neboť cirkulární tah způsobuje omezování průtoku krve. U amputací 

v důsledku cévního onemocnění pahýl na noc necháváme volný. (Smutný, 2009) Je důležité, 

aby se toto bandážování naučil i pacient a mohl si pahýl správně bandážovat po propuštění do 

domácí péče.  

 Jako náhrada za pooperační elastické bandáže může sloužit kompresivní pahýlový 

návlek. Stejně jako bandáže zabraňuje posttraumatickému otoku, popřípadě urychluje jeho 

vstřebávání a zlepšuje krevní oběh. Návlek zajišťuje pahýlu dobrou fixaci měkkých tkání a 

rovnoměrný tlak, který se proximálně zmenšuje a pomáhá při tvarování pahýlu do potřebného 

tvaru. Kontraindikací k používání kompresivních návleků je např. tepenný uzávěr nebo 

kongestivní srdeční insuficience. (ottobock.cz, 2020) 

2.7.4.2. Otužování  

 K péči o pahýl patří také otužování nebo kartáčování. Otužujeme končetinu střídavými 

proudy teplé a chladné vody, kdy vždy zakončujeme studeným proudem. (Kolář et al., 2009) 

Druhou variantou je ponoření pahýlu do vody, nejdříve vlažné a potom studené po dobu deseti 

až dvaceti minut. (Sosna, 2001) Díky teplem navozené vazodilataci, která zlepšuje prokrvení 

v okolních tkáních a studené vodě, která naopak způsobuje vasokonstrikci, můžeme urychlit 

a pozitivně ovlivnit průběh hojení. Kartáčování na pahýl působí jako periferní senzomotorická 

stimulace. Kartáčujeme jemnými vlákny, aby nedošlo k narušení kůže. (Talpová, 2011) 

Otužováním pahýlu rozumíme také přípravu pahýlu na tlak a zátěž, která na něj bude vyvíjena 

při stoji i chůzi po nasazení protézy. Pahýl lehce masírujeme nejdříve poklepáváním prsty, 
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jemnou masáží, nebo míčkováním. Zatěžujeme jej postupně, aby došlo k přirozené adaptaci 

na vnější podněty. Dále na pahýl působíme tlakem dlaní a postupně tlak zvyšujeme opřením 

nejprve o měkkou podložku nebo o lehátko. (Vaňátková, 2002; Smutný, 2013) 

2.7.4.3. Polohování 

 I polohování má svá pravidla a polohujeme tak, aby nevznikaly flekční kontraktury. 

V případě transfemorální amputace se snažíme zabránit i kontrakturám abdukčním, 

polohujeme tedy do extenze a addukce. V rámci těchto opatření by se měl pacient vyhnout 

zejména v prvních týdnech po amputaci dlouhému sezení, podkládání pahýlu vleže na zádech 

i podvědomému flekčnímu a abdukčnímu držení ve stoji. (Hromádková et al., 2002)  

2.7.5. Nácvik chůze 

 Rehabilitace pacientů se značně zjednodušila pokrokem ortopedicko-protetické péče 

(Sosna a kol., 2001). V prvních týdnech, kdy se pohybujeme bez protézy, používáme k opoře 

ve stoji, k přesunům a lokomoci různé ortopedicko-protetické pomůcky – chodítka, podpažní 

berle nebo francouzské hole. Nácvik chůze je možný, pokud má pacient dostatečně silnou 

zdravou končetinu, zvládne samostatný sed a je schopný udržet rovnováhu ve stoji. Proto se 

nejdříve zaměřujeme na trénink rovnováhy v sedě, ve stoji u pevné opory, později s dopomocí 

a samostatně nejčastěji o francouzských holích. Pacient se při chůzi bez protézy s opěrnými 

pomůckami pohybuje chůzí dvoudobou, přisunutím holí před tělo a zhoupnutím se na zdravou 

dolní končetinu. (Hromádková et al., 2002) 

 Stoj a chůzi s protézou je v prvních dnech dobré nacvičovat na bradlových 

chodníčkách, protože zajišťují největší stabilitu a dostatek opory. Berle při chůzi podporují 

nežádoucí odlehčení protézované DK ve stojné fázi. (Porter et al., 2013) V případě 

transfemorální amputace používáme nejdříve protézu se zamčeným kolenním kloubem 

v extenčním držení, postupně kolenní kloub uvolňujeme. Trénujeme stoj a stejnoměrné 

zatěžování obou končetin. Po zvládnutí stability ve stoji pokračujeme s pacientem tréninkem 

nákroků vpřed, vzad a do stran, stabilitu ve stoji se pohybem horních končetin, trupu nebo 

s vyloučením zraku. Pokud i tyto cvičení zvládá pacient bez problému, přejdeme k nácviku 

chůze o francouzských holích nejprve s částečným zatížením protézy chůzí čtyřdobou nebo 

dvoudobou. (Hadraba, 2006; Klusoňová, 2011; Kolář et al., 2009). Ve chvíli, kdy pacient 

nemá problémy s chůzí po rovině, přejdeme k nácviku chůze po schodech.  
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 Po schodech chodí pacient s jednou holí, druhou rukou se přidržuje zábradlí. Do 

schodů udělá jako první krok zdravá končetina, poté končetina s protézou a na konec 

přisuneme berli. Při chůzi ze schodů dolů nejdříve pacient položí na nižší schod berli, 

následuje protéza a jako poslední přisune zdravou dolní končetinu. (Smutný, 2009). 

2.7.6. Fyzikální terapie 

 Pro co nejlepší efekt rehabilitační péče využíváme v rehabilitaci po amputacích kromě 

péče fyzioterapeutické i příznivých účinků fyzikální terapie. Fyzikální terapií rozumíme 

působení fyzikální energie na organizmus nebo jeho část s terapeutickým cílem. 

(Poděbradský, 2009) V rámci pooperační péče ji využíváme pro urychlení hojení jizev, 

snižování otoků a bolestí, otužování pahýlu nebo ke zmírnění fantomových bolestí. (Kolář et 

al., 2009) 

 Kromě hydroterapie a termoterapie využívané v rámci otužování pahýlu formou 

teplých a studených proudů můžeme využít i analgetických účinků kryoterapie nebo 

myorelaxačních účinků koupelí, a vířivek. Z fototerapie můžeme pro podporu hojení jizev 

aplikovat laser, který podporuje regeneraci tkáně a stejně jako ostatní metody využívající 

polarizované světlo (např. biolampa) má účinek analgetický a protizánětlivý, podporuje 

tvorbu kolagenu a regenerci tkání. Jak jsem již zmínila v kapitole o fantomové bolesti, své 

místo v terapii má i elektroléčba, a to například TENS proudy, které mohou mírnit bolest. 

(Poděbradský, 2009) 
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  Část praktická 
3.1.  Metodika práce 
 Praktická část této bakalářské práce vznikala v rámci souvislé odborné praxe 

v Oblastní nemocnici Kladno, která probíhala od 6.1.2020 do 31.1.2020 pod odborným 

vedením fyzioterapeutky Mgr. Petry Reckziegelové.  

 K vypracování kazuistiky jsem si vybrala pacienta po jednostranné femorální 

amputaci dolní končetiny, který na terapie docházel ambulantně, a to od 13.1.2020 do 

29.1.2020. Před zahájením první terapie byl pacient seznámen se zpracováním a použitím 

osobních údajů pro účely této bakalářské práce a podepsal informovaný souhlas, který byl 

schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 060/2020 a je součástí příloh.  

 V rámci první terapie, 13.1.2020, byla odebrána pacientova anamnéza a vypracován 

vstupní kineziologický rozbor. Při vypracování kineziologického rozboru byl použit 

krejčovský metr, goniometr a neurologické kladívko. Pro první a poslední terapii, jejichž 

součástí byly kineziologické rozbory, bylo vyhrazeno více času. Ostatní terapie probíhaly 

v délce 30 ti minut.  

 S pacientem jsem měla možnost vést 10 terapeutických jednotek, během kterých jsem 

využívala tyto terapeutické metody: techniky měkkých tkání (terapie reflexních změn de 

Lewita, péče o jizvu), mobilizace kloubů, PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy, 

analytické a kondiční cvičení, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, nácvik 

lokomoce a cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému (HSS) z DNS dle profesora 

Koláře. Z pomůcek jsem využila francouzské hole, velký gymnastický míč, overball, malý 

molitanový míček, elastický theraband, závaží a balanční podložky.  

 Zhodnocení terapie je popsáno v závěru této bakalářské práce po porovnání vstupního 

a výstupního kineziologického rozboru, který byl proveden 29.1.2020.  
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3.2.  Anamnéza 
Datum: 13.1.2020 

Vyšetřovaná osoba: R.S., muž 

Rok narození: 1950 (69 let) 

Diagnóza: Z896 Stav po amputaci LDK nad kolenním kloubem 

STATUS PRAESENS: 

 Subjektivní: Pacient je v dobré náladě, cítí se dobře. Stěžuje si pouze na dlouhodobé 

bolesti zad vystřelující do obou dolních končetin (zmírněné po operaci bederní páteře) a 

občasné fantomovy bolesti LDK již od prvního týdne po amputaci. Bolesti popisuje jako 

pálení, křeče a ostré bolesti distálně, kde již končetina chybí.  

 Objektivní: Pacient je přibližně 4 měsíce po transfemorální amputaci LDK. Přichází o 

2 francouzských holích (dále jen FH) sám, bez doprovodu. Od začátku setkání je 

komunikativní, orientovaný osobou, časem i prostorem. Pacient je s pomocí 2 FH plně 

soběstačný. Zatím nepoužívá žádnou protetickou náhradu. Dominantní horní končetina je 

pravá. 

Pacient je vysoký 158 cm a váží 63 kg. Jeho BMI je 25,4. 

Osobní anamnéza: výpověď pacienta doplněná o informace ze zdravotní dokumentace. 

 Předchorobí:  

 Pacient prodělal běžné dětské nemoci. Dlouhodobě (již cca 30 let) se léčí s vysokým 

krevním tlakem. V roce 2005 prodělal virovou hepatitidu B a několik let poté CMP 

s levostrannou symptomatologií, která byla zhojena bez deficitu. Necelých 10 let zpátky se 

pacient léčil na plicním oddělení s průduškami. Od roku 2017 prodělal několik operací LDK 

z důvodu aterosklerózy končetinových tepen. Na přelomu roku 2018/2019 podstoupil pacient 

po několika letech s bolestmi zad operaci bederní páteře. Dle výpovědi pacienta k operaci 

došlo z důvodů utlačování nervu meziobratlovou ploténkou, po zákroku se obtíže zmírnily. 
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Výpis ze zdravotní dokumentace: 

 2005 virová hepatitida B (B189) 

 2010 st. po levostranné CMP (I694) 

 2012 CHOPN (J449) 

 od 2017 ICHDK (I7021) 

o 2/2018 st. p. FP bypassu LDK alograftem ve FNM 

o 12/2018 st. po trombolýze, PTA + stent dist. anastomózy 

o 1/12019 st. po trombolýze alograftu FP bypassu LDK 

 2018/ 2019 st. po operaci bederní páteře (Z988) 

 9/2019 st. po vysoké amputaci LDK pro ICHDK 

 

Nynější onemocnění:   

 Pacient byl 9.9.2019 přijatý k hospitalizaci na chirurgickém oddělení v Oblastní 

nemocnici Kladno z důvodu těžkých klidových progredujících bolestí LDK. Končetina byla 

zarudlá a necitlivá s nekrotickým defektem na malíkové hraně. Dle cévního chirurga byly již 

vyčerpány možnosti revaskularizace a byla konstatována kritická ischemie LDK. Proto byla 

pacientovi 10.9.2019 provedena amputace LDK nad kolenním kloubem. Operace proběhla 

v celkové anestezii, bez komplikací. Pooperační průběh byl klidný a rána se hojila per 

primum. Pacient byl 25.9.2019 propuštěn do domácí péče. Pacienta také trápí již několik let 

bolesti zad v bederní oblasti, které vystřelují do obou DKK po zadní straně stehen až k lýtku 

zdravé i amputované DK. Bolesti cítí zejména po probuzení i při delším stoji nebo chůzi, ze 

spánku ho již nebudí. Po operaci se bolesti dle pacienta zmírnily, pár týdnů po amputaci LDK 

došlo k jejich mírnému zhoršení. 

Rodinná anamnéza:  

Pacient má 2 děti, se kterými je v kontaktu, rodiče již nežijí. Otec bez vážných onemocnění, 

matka – DM II, oba zemřeli stářím. 

Sociální anamnéza:  

Žije v bytě s přítelkyní. Byt je ve zvýšeném přízemí panelového domu, bez výtahu. (denně 

překonává bez problémů 10 schodů) 



27 
 

Pracovní anamnéza:  

Pacient je již v důchodu. 20 let pracoval jako horník, potom jako asistent handicapovaných 

cestujících na pražském letišti. 

Sportovní anamnéza:  

V mládí hrával hokej (do 16 ti let), od té doby se žádnému sportu nevěnoval. 

Farmakologická anamnéza: vypsáno ze zdravotní dokumentace pacienta 

Godasal 100 mg    x-0-0//1 

Cynt 0,4 mg    x-0-0//1 

Trombex 75 mg   x-0-1//1 

Zaldiar     x-1-1//1 

Sandimmun Neoral 25 mg   x-0-1//1 

Indap 1,5 mg     x-0-0//1 

Controlox 40 mg   x-0-1//1 

Berundal – 3 vdechy při obtížích 

Alergie:  

Alergie neguje. 

Abusus:  

Pacient je kuřák (10 cigaret/den), pije jen příležitostně a pouze pivo. 

Předchozí rehabilitace:  

Žádné předchozí rehabilitace. 

Indikace k rehabilitaci:  

Rehabilitace po transfemorální amputaci levé dolní končetiny v rámci přípravy na protetickou 

pomůcku. Zlepšení svalové síly, nácvik stereotypu chůze, nácvik stability, péče o pahýl a 

jizvu.  
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3.3. Diferencilní rozvaha 

 U pacienta čtyři měsíce po amputaci dolní končetiny již nebudu očekávat nezhojenou 

jizvu nebo výrazný otok v jejím okolí nebo v oblasti pahýlu. Naopak se zde mohou vyskytovat 

reflexní změny, bolesti nebo změny citlivosti. U amputované DK předpokládám sníženou 

svalovou sílu zejména gluteálních svalů a svalové zkrácení adduktorů a flexorů kyčelního 

kloubu. Tyto změny mohou vést k omezení kloubního rozsahu v kyčelním kloubu do extenze 

a abdukce s rizikem vzniku kontraktur.  

 Zatímco na straně amputované končetiny budu očekávat hypotrofii a svalový deficit, 

zdravá DK může být přetížená vzhledem k nárokům, které jsou na ní, jakožto na jedinou 

stojnou končetinu, kladeny. Fakt, že většinu času ve stoji i při chůzi nese celou váhu těla 

(s malou pomocí francouzských holí), může způsobit propadlou podélnou či příčnou klenbu 

nohy. U zdravé DK očekávám také zkrácené flexory kolenního a kyčelního kloubu a možné 

změny kloubní vůle. Po prodělané CMP předpokládám také oslabení LHK.  

 Vzhledem k velkému zásahu do organismu můžu čekat posunutí těžiště těla na stranu 

stojné DK. Touto změnou těžiště může být ovlivněna pacientova stabilita i mobilita, stejně 

tak jako stereotyp pohybů a lokomoce. U pacienta se vzhledem k anamnéze vyskytují i bolesti 

v bederní části zad vystřelující do proximálních částí dolních končetin. Posunutí váhy těla 

k pravé DK mohlo být tedy způsobeno již dříve, následkem levostranné CMP, a lze zde tudíž 

hledat i původ těchto bolestí. V souvislosti s celkovým stavem pacienta bych předpokládala 

oslabení hlubokého stabilizačního systému s přetížením nebo zkrácením paravertebrálních 

svalů.  

 Co se týče posturálního držení, změna stereotypu stoje a chůze může způsobit 

protrakční držení ramen zkracováním prsních svalů a s tím spojené kompenzační postavení 

hlavy v mírném předsunu. Takové držení by mohlo mít za následek zkracování krátkých 

extenzorů krční páteře a suboccipitálních svalů, přetížení m. sternosleidomastoideus a funkční 

deficit hlubokých flexorů krku. U pacienta by se mohl vyskytovat vzhledem k jeho osobní 

anamnéze i neurologický deficit.  

  



29 
 

3.4. Vstupní kineziologický rozbor  

 Vstupní kineziologický rozbor byl proveden 13.1.2020 v Oblastní nemocnici Kladno. 

3.4.1. Vyšetření stoje 

 Pacient stál při vyšetření pro větší komfort a lepší stabilitu ve stoji s oporou o 2FH. 

Před vyšetřením byla nastavena správná výška holí. Bez opory je pacientův stoj na 1 DK méně 

stabilní s výrazným zarytím prstů do země, viditelná hra šlach. Pacient se při takovém stoji 

rychle unaví. Po vyloučení kontroly zraku po cca 2 s má pacient tendenci přepadávat na 

pravou stranu. Stoj na patě a na špičce zvládne pouze s pevnou oporou. 

Zezadu:  

 Stoj na pravé DK s oporou o FH. Pravé chodidlo vytočené vně, pata – koleno – kyčel 

nejsou v jedné rovině. Zatížení paty spíše laterálně. Těžiště těla posunuté doprava nad stojnou 

DK. Berle má pacient předsunuté před tělo. Pánev mírně rotovaná a sešikmená vpravo, crista 

iliaca i SIPS o cca 1 cm výše na levé než na pravé straně. Tonus gluteálních svalů vlevo menší 

než vpravo. Je viditelné skoliotické dextro-konvexní zakřivení páteře v bederní a horní hrudní 

oblasti. Levá tajle výrazněji zalomená a viditelně menší thoracolumbální trojúhelník vlevo. 

Pravé rameno drží pacient výše než levé, je patrná i delší pravá axilární rýha. Hlava mírně 

ukloněná vpravo. 

Z boku:  

 Při pohledu z boku můžeme vidět předsunutí berlí před osu těla, větší předsun na pravé 

straně. Pahýl LDK ve flekčním držení (cca 30°). Kolenní kloub extendovaný, ne uzamčený. 

Držení těla v ose stojné DK. Pata – kolenní kloub – kyčelní kloub – loketní kloub v jedné ose. 

Ramena v protrakci. Hlava předsunutá. 

Zepředu:  

 Vyšetření zepředu potvrdilo vše, co bylo možné vidět z předchozích vyšetření. Prsty 

stojné DK ve flexi v distálních článcích II.-V. prstu. Pahýl LDK v lehkém abdukčním držení. 

Povolená břišní stěna. Viditelné sešikmení pánve vpravo. Pravé rameno výše než levé, pravý 

loket ve větší flexi a je viditelná větší opora o PHK. Hrudník rotován vlevo. Hlava v mírném 

úklonu vpravo, obličej symetrický. 
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3.4.2. Dynamické vyšetření stoje 

 Dynamická vyšetření záklonu a úklonu byla prováděna modifikovaným způsobem, a 

to ve stoji s přidržováním se zvednutého lehátka. Předklon provedl pacient v sedě na lehátku 

s pravou dolní končetinou opřenou o zem. 

Záklon – záklon probíhá zejména v kyčelních kloubech a minimálně v bederní částí páteře, ve 

zbylých úsecích se páteř téměř nerozvíjí. Krční páteř se rozvíjí v celém rozsahu se zalomením 

v C-Th přechodu. 

Úklon – doprava i doleva sledujeme přibližně stejný, omezený, rozsah pohybu. Axilla 

kontralaterální HK nedosáhne osy intergluteální rýhy. Páteř se rozvíjí pouze v dolním a 

středním hrudním úseku páteře, minimálně potom v krční páteři. 

Předklon – kolenní kloub je od čela při předklonu s fixací pánve vzdálený od čela 30 cm. Páteř 

se do flexe rozvíjí v krční, střední a dolní hrudní páteři, v ostatních úsecích je pohyb výrazně 

omezený.  

3.4.3. Vyšetření chůze 

 Pacient chodí s oporou o 2 FH dvoudobou chůzí bez protézy. Chůze je pomalá, ale 

stabilní. Subjektivně pacient občas cítí táhnutí k právě straně, které se na chůzi neprojevovalo. 

Rytmus chůze pravidelný, kroky/přísuny PDK kratší. Pacient pokládá stojnou DK na zem 

v zevní rotaci v kyčelním kloubu vždy na úroveň předsunutých holí s došlapem na celou 

plosku nohy. Pahýl amputované DK drží při chůzi ve výrazné flexi. Během chůze dochází 

k elevaci v ramenních kloubech a mírnému flekčnímu držení trupu. Při chůzi směřuje pohled 

pacienta na zem, nikoli před sebe. Pacient byl schopný ujít v kuse minimálně 30 m bez potřeby 

odpočinku. Stejně tak zvládá chůzi do schodů i ze schodů, kdy při chůzi do chodů odloží hůl 

na levé straně a levou HK se přidržuje zábradlí. Směrem ze schodů zvládá chůzi o 2 FH bez 

potřeby držení se zábradlí. 

3.4.4. Antropometrie 

 Při antropometrickém měření bylo, vzhledem k amputaci levé dolní končetiny ve 

stehně, měření některých obvodů a délek modifikováno. Délky a obvodové délky končetin 

jsou měřené krejčovským metrem v jednotkách cm. 
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PDK Měřená obvodová délka LDK 

50 cm obvod stehna v nejširším místě 47 cm 

43 cm 15 cm nad patellou 35,5 cm 

36 cm obvod přes patellu  

 

 

 

 

35 cm obvod lýtka 

25 cm obvod přes malleolus med. et lat. 

31 cm obvod přes patu a nárt 

23 cm obvod přes hlavičky metatarzů 

Tabulka č. 1 – antropometrie, obvody DKK – vstupní KR  

Tabulka č. 2 – antropometrie, obvody HKK – vstupní KR 

Tabulka č. 3 – antropometrie, délky HKK – vstupní KR 

Tabulka č. 4 – antropometrie, délky DKK – vstupní KR 

PHK Měřená obvodová délka LHK 

27 cm obvod přes biceps 26 cm 

30 cm obvod přes zatnutý biceps 28 cm 

25 cm obvod lokte přes epikondyly 24,5 cm 

24 cm obvod v nejširším místě předloktí 24 cm 

17 cm obvod zápěstí 16,5 cm 

21 cm obvod přes metakarpální klouby 21 cm 

PDK Měřená délka LDK 

77 cm anatomická délka  

 78,5 cm funkční délka 

40 cm délka stehna/pahýlu 25/23 cm 

37 cm délka bérce  

PHK Měřená délka LHK 

27 cm délka celé horní končetiny 26 cm 

30 cm délka paže 28 cm 

25 cm délka předloktí 24,5 cm 

21 cm délka ruky 21 cm 
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3.4.5. Vyšetření kloubní pohyblivosti  
 

3.4.5.1.  Goniometrie dle Jandy 
 Některé kloubní rozsahy nebylo možné vzhledem k diagnóze vyšetřit. Výsledky byly 

změřeny mezinárodním standartním goniometrem a zaznamenány do tabulky metodou SFTR. 

 

 

 

 

Tabulka č. 5 – goniometrie DKK – vstupní KR 

 PHK  LHK  

 Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Ramenní kloub S 30-0-170 S 40-0-180 S 40-0-170 S 40-0-180 

 F 180-0-0 F 180-0-0 F 160-0-0 F 170-0-0 

R 80-0-70 R 90-0-70 R 90-0-70 R 90-0-70 

Loketní kloub S 0-0-130 S 0-0-135 S 0-0-130 S 0-0-140 

Předloktí S 90-0-80 S 90-0-80 S 80-0-80 S 90-0-80 

Zápěstí S 60-0-70 S 70-0-80 S 60-0-80 S 70-0-80 

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

Tabulka č. 6 – goniometrie HKK – vstupní KR 

 

3.4.5.2. Joint play 
 Při vyšetření kloubní vůle dle Lewita jsem zjistila blokádu v distálních drobných 

kloubech II – IV. prstu pravé DK. Dále blokádu hlavičky fibuly ventrálním směrem a pately 

 PDK  LDK  

 Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub 
s mírnou flexí 

kolenního kl. 

s extenzí 

kolenního kl. 

S 0-0-85  S 10-0-105 S 0-0-90  S 0-0-115 

S 0-0-60  S 10-0-60   

 F 40-0-15 F 40-0-20 F 30-0-20 F 35-0-20 

R 30-0-10 R 40-0-25  

Kolenní kloub S 0-0-110 S 0-0-120 

Hlezenní kloub S 10-0-40 S 10-0-40 

R 10-0-30 R 10-0-30 
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laterálním a kranio-kaudálním směrem, obojí na PDK. V levém SI kloubu je omezený kloubní 

pohyb dorzálně a vyšetření bylo pro pacienta bolestivé. Při vyšetření páteře pružením 

vidličkou v leže na břiše byl patrný omezený pohyb v oblasti L páteře a horní hrudní páteře. 

V krční páteři je AO skloubení zablokované do lateroflexe vlevo.  

 

3.4.6. Vyšetření zkrácených svalů dne Jandy 

 Vzhledem k diagnóze nebylo možné vyšetřit stav některých svalů a svalových skupin 

LDK. 

Stupeň sval. zkrácení 
vpravo 

Vyšetřovaný sval Stupeň sval. zkrácení 
vlevo 

0 m. levator scapulae 0 

1 m. sternosleidomastoideus 1 

2 m. trapezius 2 

1 m. pectoralis major 2 

1 m. pectoralis minor 1 

0 m. quadratus lumborum 1 

1 m. iliopsoas 1 

2 m. rectus femoris  

2 m. tensor fascie latae 

0 adduktory kyčelního kloubu 0 

2 flexory kolenního kloubu  

2 m. piriformis 
0 m. gastrocnemius 
0 m. soleus 

Tabulka č. 7 – zkrácené svaly – vstupní KR 

 

3.4.7. Vyšetření svalové síly 

 Svalová síla ruky byla vyšetřena stiskem ruky terapeuta, kdy z důvodu prodělaného 

levostranného CMP, je síla levé ruky menší zhruba o čtvrtinu. Test extenze pro LDK byl 

vyšetřen orientačně, ostatní vyšetření byla provedena podle svalového testu dle Jandy. 
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Vyšetřovaný kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčelní flexe 5 5 

* orientační vyšetření – 

leh na boku, pohyb 

z flexe v kyčelním 

kloubu 

extenze * 4 (OP) 3 (OP) 

addukce 5 4 

abdukce 4+ 4 (OP) 

vnitřní rotace 5  

zevní rotace 5 

Kolenní flexe 5 
extenze 5 

Hlezenní dorsální flexe 5 
plantární flexe 5 

Tabulka č. 8 – svalový test DKK – vstupní KR 

Vyšetřovaný kloub Pohyb PHK LHK 

Ramenní flexe 5 4+  

extenze 4+ 4 

addukce 5 5 

abdukce 5 4 (OP) 

vnitřní rotace 5 5 

zevní rotace 5 5 

Loketní flexe 5 5 

extenze 4+ 4 

Předloktí pronace 5 5 

supinace 5 5 

Zápěstní dorsální flexe 5 4 

palmární flexe 5 5 

ulnární dukce 4 4 

radiální dukce 4+ 4 
Tabulka č. 9 – svalový test HKK – vstupní KR 
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3.4.8. Vyšetření jizvy a pahýlu 

 Pahýl je kónického tvaru s délkou 23 cm a obvodem 47 cm v nejširším místě, bez 

otoku. Jizva měří 14 cm, plně zhojená, místy nafialovělé barvy. Laterálně je jizva na obou 

koncích volná, směrem ke středu místy tužší až vtažená. Palpačně nebolestivá, mírně citlivá 

na obou okrajích. Při hlubší palpaci je pahýl citlivý na ventro-mediální straně, kde konec 

femuru vytváří tlak na měkké tkáně. Celý pahýl i okolí jizvy hůře prokrvené, čití bez 

porušení. 

 

3.4.9. Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže 

 Kůže klidná, bez zarudnutí nebo zvýšené teploty či potivosti. V oblasti L4-L5 má 

pacient cca 5 cm dlouhou jizvu po operaci bederní páteře, plně zhojenou a nebolestivou. 

Protažitelnost kůže v oblasti celého pahýlu bez patologických bariér do všech směrů. V okolí 

jizvy pahýlu LDK je kůže nafialovělá, výrazně chladnější než v jejím okolí. Jizva samotná je 

14 cm dlouhá, zhojená, místy nafialovělé barvy, na dotek chladná.  

 Dermografické vyšetření – linie na obou paravertebrálních valech červená, lehce se 

rozpíjí v hrudní celé oblasti vlevo. 

Podkoží 

 Kiblerova řasa hůře uchopitelná v bederní oblastní oboustranně. Jizva na pahýlu LDK 

zhojená, místy vtažená a tuhá, mírně citlivá na obou okrajích. 

Fascie  

 Zhoršená protažitelnost fascií zad v bederní oblasti více na pravé straně do obou 

směrů. Hrudní fascie hůře protažitelná kaudálním směrem, na obou stranách, na levé straně 

bariéra tvrdá, nepruží. 

Svaly 

 Zvýšený svalový tonus zjištěný v m. trapezius bilaterálně, v krátkých extenzorech Cp 

a v paravetrebrálních svalech v oblasti bederní a dolní hrudní páteře, které byly při palpaci 

bolestivé. Při vyšetření pacient popisoval palpační bolest v celém lýtkovém svalu a v m. 
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tibialis anterior PDK v celém jeho průběhu. Oba svaly byly ve výrazném hypertonu. Dále bylo 

patrné zvýšené svalové napětí s výskytem latentní trigger pionts v krátkých i dlouhých 

adduktorech a v ischiokrurálních svalech, vše na straně PDK. Naopak v gluteálních svalech a 

svalech přední strany stehna LDK bylo svalové napětí snížené. 
 

3.4.10. Vyšetření základních pohybových vzorů  

Extenze v kyčelním kloubu 

Zanožení PDK 

 Jako první se zapojují ischiokrurální svaly, jako druhý m. glutaeus maximus, poté 

paravertebrální svaly na homolaterální straně a jako poslední na kontralaterální straně. 

Zanožení LDK  

 Vzhledem k omezenému pohybu pahýlu do extenze bylo vyšetření provedeno 

orientačně. Jako první se zapojily paravertebrální svaly na ihomolaterální straně, poté m. 

gluteus maximus a nakonec se pohyb zřetězil do paravertebrálních svalů hrudní páteře 

kontralaterálně. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Abdukce extendované PDK – není zde čistá abdukce, končetinu vytáčí do zevní rotace 

(tensorový mechanismus). 

Abdukce pahýlu LDK – pacient končetinu vytáčí do zevní rotace a do flexe, pohyb začíná 

aktivitou m. quadratus lumborum (quadrátový i tensorový mechanismus). 

Flexi trupu pacient není schopen provést bez pomocné flexe v DKK a opory o HKK. 

Flexe hlavy vleže na zádech 

 Flexe zahájena předsunem hlavy s výraznou aktivitou m.sternocleidomastoudeus 

bilaterálně. 

Abdukce v ramenním kloubu 

 Při abdukci obou extendovaných HKK dochází k elevaci v ramenních koubech před 

dosažením 90°abdukce s výraznou aktivitou m. trapezius. Pacient dostatečně stabilizuje 

trupové svalstvo, abdukci provádí bez úklonu. 
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3.4.11. Neurologické vyšetření 

 Pacient orientován časem, osobou i prostorem. Bez poruchy řeči. 

Vyšetření hlavových nervů: 

 Pacient cítí všechny chutě a bez problému rozpoznává vůně. Vyšetření zorného pole a 

pohybu bulbů pomocí pohybů prstů neprokázalo žádné patologie, stejně tak vyšetření 

konvergence při sledování přibližujícího se prstu k očím (ze vzdálenosti 1 m do cca 20 cm od 

očí pacienta). Citlivost obličeje je na obou stranách stejná, funkce mimických svalů bez 

asymetrie. Pacient vnímá všechny zvuky bez problémů. Vyšetření zvedání ramen a otáčení 

hlavy proti odporu symetrické. Uložení jazyka v klidu a při plazení je ve střední rovině. 

Vyšetření na HKK 

 Citlivost stejná na obou HKK, u obou končetin hůře citlivé konečky prstů. Pacient 

zvládne s vyloučením zraku uvést jednotlivé prsty na rukou do nastavené původní polohy i 

popsat pasivní provedení pohybů prstů obou HK. Šlacho-okosticové reflexy hodnoceny podle 

škály dle Véleho. Reflex flexorů prstů, bicepsový i tricepsový vybavitelné stejně na PHK i na 

LHK (3 – normoreflexie). 

 

 Pyramidové jevy zánikové: 

 jev Mingazzini, Hanzalův i Hautantův znak negativní na obou HK 

 jev Dufourův – negativní na obou HK 

 ruseckého příznak – negativní na obou HK 

 fenomén retardace – negativní na obou HK 

 

 Pyramidové jevy iritační: 

 jev Justerův – negativní na obou HK 

 příznak Hoffmanův – negativní na obou HK 

 jev Trömnerův – negativní na obou HK 

 

 Vyšetření mozečkových funkcí: 

 taxe – s vyloučením zraku se pacient oběma prsty se strefuje na nos 

 diadochokinéza bez patologií 
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Vyšetření na DKK 
 Vyšetření taktilního čití ukázalo zhoršenou citlivost prstů na PDK. Pacient udává 

zhoršení citlivosti PDK od hlezenního kloubu distálně v zimě. S vyloučením zraku zvládne 

pacient uvést jednotlivé prsty na nohou do nastavené původní (provedeno vzhledem 

k chybějícím prstům LDK modifikovaným způsobem) i popsat pasivní provedení pohybů 

prstů na nohou. Šlacho-okosticové reflexy PDK – patelární reflex vybavitelný (3 – 

normoreflexie), reflex Achillovy šlachy a medioplantární byl snížený (2 – snížený reflex). 

        

 Pyramidové jevy zánikové: testováno pouze na PDK. 

 jev Mingazzini – negativní  

 příznak Barrého – negativní 

 

 Pyramidové jevy spastické/iritační: testováno pouze na PDK. 

Extenční: 

 Babinského příznak – negativní  

 Vítkův příznak – negativní 

 Chaddockův příznak – negativní 

 Oppenheimův příznak – negativní 

Flekční:  

 příznak Rossolimo – negativní 

 fenomén Žukovskij–Kornilov – negativní 

 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

 Vzhledem k diagnóze nebylo možné mozečkové funkce na DKK otestovat. 
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3.4.12. Barthel Index 

 Barthel Index je test základních všedních činností. Tento test sleduje míru závislosti 

pacienta na ostatních v běžných denních činnostech, jeho soběstačnost a samostatnost. 

Hodnotí podle bodové stupnice od 5 ti do 15 ti bodů, 15 bodů je maximum. 

Příjem potravy  Soběstačný 10 b. 

Přesun lůžko – židle  Soběstačný 15 b. 

Osobní hygiena  Soběstačný 5 b. 

Toaleta  Soběstačný 10 b. 

Koupání  Bez pomoci 5 b. 

Pohyb po rovině  50 m samostatně s opěrnými pomůckami 15 b. 

Chůze po schodech  Soběstačný, s opěrnými pomůckami 10 b. 

Oblékání  Soběstačný 10 b. 

Kontinence moči  Bez problémů 10 b. 

Kontinence stolice  Bez problémů 10 b. 

Hodnocení  Soběstačný (100 bodů) 

Tabulka č. 10 – hodnocení Barthel Index – vstupní KR 

Pacient dosáhl ve všech kategoriích plného počtu bodů. 
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3.5.  Závěr vstupního vyšetření 

 Ze vstupního kineziologického rozboru jsem zjistila, že pacientovi dělá největší 

problém bolest v zádech, která mu chvílemi vystřeluje do obou DK a potom bolest fantomová 

v LDK. Chůzi zvládá v pomalém tempu s malými pauzami po několika desítkách metrů. 

Pacient chodí zatím bez protézy o 2 FH, je v kontaktu s protetikem a do měsíce by měl mít 

první protetickou pomůcku. Protože od amputace uběhly již 4 měsíce, je pacient soběstačný, 

bez pooperačních bolestí a komplikací. Jizva je již zhojená, ale v některých místech tuhá a 

nafialovělá. Následky levostranné CMP nejsou pro pacienta nijak problematické, projevily se 

pouze snížením svalové síly v LHK, která pacienta v běžném životě nijak neomezuje.  

 Rozbor potvrzuje některé předpoklady z diferenciální rozvahy. Ve stoji i při chůzi je 

pacientovo těžiště těla posunuté nad PDK. Pahýl amputované končetiny je při stoji i chůzi ve 

flekčním postavení a pánev je sešikmená ve stojné končetině.  Ta je ve stoji ve výrazné zevní 

rotaci, v tomto postavení probíhá i pacientův nášlap při chůzi. Přes správnou délku holí 

pacient ve stoji i chůzi flektuje trup a ramenní klouby jsou ve výrazné protrakci i elevaci. 

Pravý ramenní kloub se zdá být ve výraznějším protrakčním držení, což ale může být také 

následek rotace trupu, proti rotované pánvi, doleva. Zvětšenou kyfotizaci páteře a protrakci 

v ramenních kloubech doplňuje výrazný předsun hlavy. 

 Vyšetření zkrácených svalů potvrzuje obraz držení těla v sedě i ve stoji. Adduktory i 

flexory kyčelního kloubu LDK jsou zkrácené, stejně tak flexory kolene i zevní rotátory a 

flexory kyčle na pravé straně. Levostranně je zkrácený i m. quadratus lumborum, bilaterálně 

potom prsní svaly paravertebrální svaly v bederní oblasti, m. SCM, m. trapezius a krátké 

extenzory krční páteře. Protažitelnost fascií je horší v pravé bederní a levé hrudní oblasti. 

 Ve většině zkrácených svalů byl patrný hypertonus, v lýtkovém svalu a v m. tibialis 

anterior byl hypertonus palpačně bolestivý, stejně jako v paravertebrálním svalstvu bederní a 

dolní hrudní části páteře vpravo. 

 Svalová síla je nejvýrazněji snížená v extenzorech levého pahýlu, kde byl zároveň 

zjišťený omezený pohyb v goniometrickém vyšetření aktivně i pasivně. Slabší jsou i 

extenzory PDK, abduktory kyčelních kloubů obou DKK a adduktory LDK.  
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 Vzhledem ke stavu síly těchto svalových skupin a k výsledku goniometrického měření 

je porušený stereotyp extenze i abdukce v kyčelním kloubu, kdy pacient při pohybu využívá 

tensorový i quadrátový mechanismus. 

 Joint play je omezená v distálních drobných kloubech II – IV. prstu pravé DK. Dále je 

na PDK zablokovaná hlavička fibuly ventrálním směrem a patela směrem laterálním a kranio-

kaudálním. V levém SI kloubu je omezený kloubní pohyb dorzálně a vyšetření bylo pro 

pacienta bolestivé. V krční páteři je AO skloubení zablokované do lateroflexe vlevo.  

 Neurologické vyšetření neukázalo žádné výrazné patologie. Medioplantární reflex a 

reflex Achillovy šlachy na PDK má sníženou vybavitelnost. Všechny zánikové i iritační jevy 

na HKK i DKK jsou negativní. Pacient si stěžuje pouze na horší citlivost distálních článků 

prstů na obou HKK a celých prstů na PDK se zhoršením v chladnějším prostředí. 

 Dle testu základních všedních činností je pacient plně soběstačný, což se potvrdilo i 

při průběhu odebrání anamnézy, vstupního vyšetření i průběhu terapie. 
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3.6.  Krátkodobý plán 

 Mezi hlavní cíle krátkodobého fyzioterapeutického plánu patří péče o jizvu, otužování 

pahýlu a jeho příprava pro pozdější oprotézování. Během této přípravy je důležité pracovat na 

stabilitě v sedě i ve stoji a na správném stereotypu chůze zatím o 2 FH bez protézy. Aby byl 

pahýl před aplikací protézy v co nejlepším stavu, je jedním z našich cílů obnovení kloubního 

rozsahu do extenze v kyčelním kloubu amputované končetiny. To můžeme postupně docílit 

posilováním oslabených svalů pahýlu a protahováním svalů zkrácených. Protahováním také 

zajistíme, aby nedošlo ke vzniku flekčních kontraktur zejména v kyčelním kloubu LDK, které 

by později pacientovi bránily při chůzi s protézou. Při terapii je nutné také uvolnit 

hypertonické svaly a odstranit reflexní změny. Dalším cílem je obnovení kloubní vůle 

především v levém SI kloubu a drobných kloubech horních a dolních končetin. Dosáhnout 

všech těchto cílů nám může pomoci i dobrý psychický stav pacienta a dostatečná motivace. 

 

3.7.  Dlouhodobý plán 

 Z dlouhodobého hlediska bude třeba pracovat na nácviku stability stoje a chůze 

s protézou nejdříve s oporou o 2 FH, později samostatně bez opory. Chůzi bude potřeba 

trénovat nejen po rovném povrchu, ale i v terénu a na schodech. Tímto tréninkem můžeme 

předejít případným pádům. Důležité bude i posílit HSS vzhledem k problémům s bederní 

páteří a udržet pacienta v co nejlepší kondici. Do terapie můžeme zařadit i fyzikální terapii 

v podobě TENS proudů nebo Mirror therapy pro zmírnění fantomových bolestí LDK. 

V neposlední řadě musíme myslet na stojnou DK, která je a bude v prvních týdnech chůze 

s protézou stále přetěžována.  
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3.8.  Průběh terapie 
 

Terapeutická jednotka č.1 (13.1.2020) 

 Součástí první terapie byl vstupní kineziologický rozbor. 

Status praesens: viz vstupní kineziologický rozbor.  

Cíle terapeutické jednotky:  

 Seznámení se s pacientem, informování pacienta o cílech a průběhu rehabilitace, 

vstupní vyšetření, ošetření jizvy, zvětšení rozsahu pohybu pahýlu LDK do extenze a abdukce, 

instrukce k bandážování pahýlu a péči o jizvu, korekce stoje o 2FH. 

Návrh terapeutické jednotky:  

 Edukace a instrukce pacienta k péči o pahýl a o jizvu, nácvik správného bandážování 

pahýlu, protažení flexorů a adduktorů kyčelního kloubu LDK metodou PIR s protažením, 

nastavení výšky FH a korekce stoje. 

Průběh terapeutické jednotky: Vstupní kineziologický rozbor. 

  V úvodu terapie jsme nejdříve zopakovali techniku správného bandážování pahýlu, 

poté jsem pacienta instruovala v péči o jizvu a provedla masáž, tlakovou masáž a míčkování 

jizvy a jejího okolí.  

 PIR s protažením flexorů a adduktorů kyčelního kloubu LDK v polohách z vyšetření 

zkrácených svalů dle Jandy.  

Nastavení správné výšky holí a korekce správného držení těla ve stoji s oporou o 2FH. 

Soustředili jsme se na odstranění výrazného flekčního a mírného abdukčního držení pahýlu 

LDK.   

Na konci si pacient sám zabandážoval pahýl, bez dopomoci se obléknu i obul.  

Autoterapie: Péče o jizvu, bandážování pahýlu, korekce stoje o 2FH. 

Výsledek terapeutické jednotky:  
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 Po protažení flexorů a adduktorů došlo k malému zvětšení rozsahu pohybu do extenze 

i abdukce LDK v kyčelním kloubu. Pacientovi se po protažení svalů LDK, správném 

nastavení výšky holí a korekci stoje zlepšilo držení trupu i pahýlu. Stoj o 2FH je stabilní. 

Pacient si na konci terapie byl schopen sám správně zabandážovat pahýl LDK. 

 

Terapeutická jednotka č.2 (15.1.2020) 

Status praesens: Pacient se cítí dobře, po minulé terapii se cítil unavený, ale je motivovaný 

ke cvičení, nestěžuje si na žádné bolesti. 

Cíle terapeutické jednotky:  

 Ošetření jizvy, zvětšení rozsahu pohybu pahýlu do extenze a abdukce, zvětšení 

rozsahu pohybu extendované i flektované PDK do abdukce v kyčelním kloubu, protažení 

flexorů kolenního kloubu PDK, obnovení kloubní vůle v drobných kloubech nohy a prstech 

PDK. Zlepšení prokrvení chodidla, nácvik tříbodové opory v sedě, korekce stereotypu držení 

těla a nácvik stability v sedě na pevném povrchu. 

Návrh terapeutické jednotky:  

 MT a masáž jizvy, PIR s protažením dle Jandy pro flexory a adduktory kyčelního 

kloubu obou DKK, u pravé DK i PIR s protažením pro flexory kolene, MOB drobných kloubů 

nohy a prstů pravé DK, MT na pravé chodidlo, nácvik malé nohy v sedě na lehátku – opora 

ve 3 bodech chodidla, nácvik vzpřímeného držení těla a trénink stability v sedě na lehátku 

s oporou chodidla PDK o zem + úklony trupu, pohyby HKK, vyloučení zraku. 

Průběh terapeutické jednotky:  

 Ošetření jizvy tlakovou masáží a její promazání vazelínou. 

 Postizometrické protažení adduktorů i flexorů kyčelního kloubu obou DKK. PIR 

s protažením flexorů kolenního kloubu PDK.  

 MOB kloubů nohy i prstů PDK pro lepší vnímání podložky pod chodidlem a 

zkvalitnění opory o PDK.  
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 Nácvik malé nohy – opora ve 3 bodech chodidla v sedě na lehátku (střed paty, velký 

palcový a malíkový kloub).  

 Trénink stability v korigovaném vzpřímeném sedu s pohyby HKK do předpažení, 

upažení i vzpažení, při házení míčem a s vyloučením zraku.  

Autoterapie:  

 Protahování flexorů kolenního kloubu a m. triceps surae PDK vleže na zádech 

přitahováním a zvedáním extendované PDK s dorsální flexí v hlezenním kloubu k trupu 

pomocí neelastického popruhu zachyceného za chodidlo.  

Výsledek terapeutické jednotky:  

 V sedě na pevném povrchu neměl pacient žádné problémy s udržením rovnováhy 

v klidu i při pohybech HKK do všech směrů. Při házení míčem pacient chvílemi odlepoval 

PDK od země a trup držel v mírném záklonu. Pahýl LDK měl při hře s míčem ze začátku 

tendenci zvedat do flekčního postavení. Sed na lehátku s vyloučením zraku zvládnul bez 

známek nestability.  

 

Terapeutická jednotka č.3 (17.1.2020) 

Status praesens: Pacient přišel s bolestí v zad v bederní oblasti, popisuje vystřelující bolesti 

z bederní páteře do obou hýždí. Bolesti mívá již několik let, nepravidelně. Včera přes den se 

objevily, přetrvávaly v noci i dnes ráno. Cestou na terapii bolesti trochu polevily a nejsou už 

tak ostré. 

Cíle terapeutické jednotky:  

Uvolnění fascií zad a DKK, uvolnění hypertonických svalů v oblasti celých zad, uvolnění 

bederní páteře a SIK oboustranně, aktivace HSS, instrukce k autoterapii. 

Návrh terapeutické jednotky: 

 Protažení thoraco-lumbální a lumbo-sacrální fascie, PIR dle Lewita a PIR 

s protažením dle Jandy pro paravertebrální svaly Thp i Lp, PIR s protažením dle Jandy pro 

zevní rotátory kyčelních kloubů, gluteálních svalů bilaterálně a flexorů kolenního kloubu 
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PDK. MOB bederní páteře trakcí a MOB obou SI kloubů dorzálně. Aktivace HSS skrze 

dýchání a instrukce k protahování ošetřených svalů a k aktivaci HSS v domácím prostředí. 

Průběh terapeutické jednotky:  

 Protažení thoraco-lumbální i lumbo-sacrální fascii zad v leže na bříše.  

 PIR dle Lewita pro hypertonické paravertebrální svaly Thp a Lp. PIR s protažením dle 

Jandy na zkrácený m. piriformis, gluteální svaly a flexory kyčelního kloubu PDK. 

 Postizometrická i intermitentní trakce v bederní páteři. MOB SI skloubení směrem 

dorzálním vleže na zádech a poté vleže na břiše.  

 Aktivace HSS v leže na zádech s pokrčenou PDK a podloženým pahýlem LDK skrze 

lokalizované dýchání. Pacient má dlaně položené ve spodní části břicha a záda se při cvičení 

snaží mít celou plochu v kontaktu s podložkou. Aktivace bránice s oploštěním břišní stěny s 

napřímením bederní části páteře a stažením spodních žeber kaudálně.  

Autoterapie: Nácvik aktivace HSS skrze dýchání z dnešní terapie. 

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Při terapii se nám podařilo uvolnit fascie zad v hrudní i bederní oblasti. Levé SI 

skloubení se mi nepodařilo prvním způsobem odblokovat, druhý způsob v leže na břiše byl 

úspěšný. Nácvik dýchání pacientovi dělalo zezačátku problém. Po cca 5 ti minutách dokázal 

svůj dech lokalizovat do břišní dutiny a záda udržet v plném kontaktu s podložkou. S aktivací 

břišních svalů a udržením kaudálního postavení žeber při nádechu i výdechu měl pacient 

problémy a nedokázal všechny tyto úkoly naráz provést. Po terapii vymizely vystřelující 

bolesti do DKK, zůstala jen tupá bolest v bederní krajině. 

 

Terapeutická jednotka č.4 (20.1.2020) 

Status praesens: 

 Pacient doma cvičí každý den cca 30 minut cviky z minulé terapie, popisuje mírnější 

bolesti zad i méně časté vystřelování bolestí do DKK, cítí se dobře. Subjektivně má pocit, že 

mu cvičení pro aktivaci HSS z minulé terapie jde již lépe. 
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Cíle terapeutické jednotky:  

 Kontrola cviků na doma z minulé terapie, zvětšení rozsahu pohybu LDK i PDK do 

extenze a abdukce v kyčelních kloubech, protažení flexorů kolene PDK, nácvik správného 

stereotypu abdukce v kyčelním kloubu levé i pravé DK, posílení oslabených svalových skupin 

DKK, nácvik vzpřímeného sedu na nestabilní podložce. 

Návrh terapeutické jednotky:  

 Aktivace HSS skrze dýchání vleže na zádech s pokrčenými DKK (LDK podložená 

pod stehnem), PIR s protažením dle Jandy pro zkrácené svaly DKK, aktivní pohyby 

v kyčelním kloubu DKK do abdukce s korekcí kvadrátového a tensorového mechanismu, 

posílení gluteálních svalů oboustranně, nácvik rovnováhy ve vzpřímeném sedu na 

gymnastickém míči. 

Průběh terapeutické jednotky:  

 Kontrola cviku k aktivaci HSS vleže na zádech s pokrčenými DKK (LDK podložená 

pod stehnem).  

 PIR dle Lewita a PIR s protažením dle Jandy pro flexory a adduktory kyčelních kloubů 

obou DKK, PIR s protažením pro zevní rotátory kyčelního kloubu PDK, PIR s protažením 

pro flexory kyčelních kloubů obou DKK. 

 Aktivní pohyby do abdukce v kyčelním kloubu LDK v leže na boku s fixací pánve a 

s korekcí kvadrátového mechanismu, 10x opakování. Poté 2x10 opakování bez fixace pánve. 

Aktivní pohyby do abdukce v kyčelním kloubu extendované PDK v leže na boku s fixací 

pánve a s korekcí tensorového mechanismu, 10x opakování. Poté 2x10 opakování bez fixace 

pánve. 

 Posilování gluteálních svalů v leže na boku zanožováním LDK proti odporu 

therabandu s fixací pánve, 3x5 opakování. Pohyb z 90° flexe v kyčelním kloubu. Posilování 

gluteálních svalů v leže na boku zanožováním pokrčené PDK v koleni proti odporu 

therabandu s fixací pánve, 3x5 opakování. Pohyb z 90° flexe v kyčelním kloubu. 

 Korigovaný sed s oporou PDK o zem a oporou obou HKK o lehátko, které měl pacient 

ve výši středních žeber. Postupně se pacient pouštěl střídavě levou a pravou HK lehátka.  
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Autoterapie: Sed na gymnastickém míči (má doma) s/bez opory HKK s důrazem na 

vzpřímené držení trupu. 

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Cvik pro aktivaci HSS ovládá pacient mnohem lépe. Při aktivaci břišní stěny již 

zvládne udržet jak kaudální postavení žeber, tak napřímení bederní i hrudní páteře.  Aktivními 

pohyby DKK do abdukce v kyčelním kloubu pacient docílil zlepšení v kvalitě pohybu, po 

druhé sérii opakování již nedocházelo k výrazným souhybům pánve ani k flexi a zevní rotaci 

v kyčelním kloubu. Přesun z lehátka na gymnastický míč zvládnul pacient sám oporou 1 HK 

o lehátko. Na gymnastickém míči měl pacient v prvních chvílích problém už s oporou oběma 

HKK o lehátko, popisoval pocity „jako na vodě“ a necítil se na míči bezpečně, proto jsem ze 

začátku míč zezadu přidržovala. Postupně byl pacient schopný udržet se na míči s oporou o 

HKK bez mé dopomoci a na konci terapie dokázal lehátko jednou HK pustit bez pocitu velké 

nestability nebo rizika pádu. Objektivně nejdříve docházelo k vyrovnávání nestability na míči 

pohyby trupu a flekčním držením pahýlu LDK. V průběhu terapie pacient pohyby v trupu 

minimalizoval, nerovnováhu vyrovnává jen pohyby pahýlu LDK.  

 

Terapeutická jednotka č.5 (22.1.2020) 

Status praesens: Pacient přichází dobře naladěný, bez obtíží a bolestí, na terapii se těší. 

Cíle terapeutické jednotky:   

 Obnovení kloubní vůle a uvolnění kloubů lopatek, ramenních kloubů a drobných 

kloubů levé ruky, uvolnění AO skloubení, protažení fascií hrudníku, odstranění zvýšeného 

napětí hypertonických svalů oblasti krku a šíje, protažení zkrácených svalů krku, šíje a prsních 

svalů, posílení oslabených svalů krku a lopatek. 

Návrh terapeutické jednotky:  

 MT oblasti krku a šíje, uvolnění krční páteře manuální trakcí, PIR dle Lewita na 

hypertonické svaly krku a šíje, PIR s protažením dle Jandy pro zkrácené svaly krku a šíje, 

protažení fascií hrudníku v leže na zádech, PIR s protažením dle Jandy pro prsní svaly, MOB 
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AO skloubení do lateroflexe vlevo, MOB drobných kloubů levé ruky, MOB ramenních 

kloubů, MOB lopatek, aktivace mezilopatkových svalů a DFL, aktivace HSS vleže na zádech. 

Průběh terapeutické jednotky:  

 PIR dle Lewita i PIR s protažením dle Jandy pro trapézové svaly bilat. a m. levator 

scapulae bilat. PIR dle Lewita i PIR s protažením dle Jandy pro extenzory krční páteře, 

suboccipitální svaly a mm. pectorales. Před protažením pektorálních svalů jsem v leže na 

zádech uvolnila fascie hrudníku. 

 MOB drobných kloubů levé ruky v leže na zádech, MOB lopatkek v leže na břiše se 

svěšenou HK přes okraj lehátka, MOB ramenních kloubů trakcí v leže na zádech, MOB AO 

skloubení do lateroflexe vlevo v leže na zádech při 45°rotaci v Cp. 

 Aktivace mezilopatkových svalů v leže na břiše – čelo opřené o lehátko, 90° flexe 

v loketních kloubech, 90°abdukce v kloubech ramenních. Pacient přibližuje lopatky k páteři 

a zvedá HKK z podložky, 3x5 opakování. Aktivace DFL lopatek stejným způsobem 

s přidanou vnitřní rotací dolních úhlů lopatek a stažením loktů HKK směrem k chodidlům, 

3x5 opakování. 

Autoterapie:  

 Posilovací cvičení z dnešní terapie. Protahování prsních svalů vleže na zádech s fixací 

hrudníku spuštěním HK v 90° abdukci v ramenním a 90°flexi v loketním kloubu z okraje 

lehátka – nadzvednout HK o 2-3 cm, po 20 sekundách s výdechem povolit. Opakovat 

minimálně 3x, poté zvětšit abdukci v ramenním kloubu a cvik opakovat. 

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Při mobilizaci AO skloubení se nám podařilo odstranit blokádu do lateroflexe vlevo. 

Posilovací cviky zvládnul pacient s průběžnou korekcí bez větších obtíží. V sedě na lehátku 

po protažení svalů šíje a prsních svalů a po posilovacích cvičeních dokázal pacient lépe 

korigovat správné držení těla, zapojil aktivně mezilopakové svaly a zmírnil protrakci ramen i 

předsunutí hlavy. Po skončení terapie byl pacient více unavený než obvykle. 
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Terapeutická jednotka č.6 (24.1.2020) 

Status praesens: Pacient je dnes méně komunikativní, při terapii ale spolupracuje, na žádné 

bolesti ani obtíže si nestěžuje. 

Cíle terapeutické jednotky: 

 Uvolnění kyčelních kloubů a bederní páteře, uvolnění hypertonických svalů DKK, 

zvětšení rozsahu pohybu do extenze v kyčelních kloubech obou DKK a do abdukce 

v kyčelním kloubu LDK, protažení paravertebrálních svalů celé páteře, protažení zkrácených 

svalových skupin PDK, posílení oslabených svalů a svalových skupin DKK. 

Návrh terapeutické jednotky:  

 Uvolnění bederní páteře a kyčelních kloubů trakcí, PIR dle Lewita na hypertonické 

svaly DKK, PIR s protažením dle Jandy pro zkrácené svaly DKK, cviky k posílení extenzorů 

a abduktorů kyčelního kloubu obou DKK a posílení adduktorů kyčelního kloubu LDK 

s použitím pomůcek. 

Průběh terapeutické jednotky:  

 Mobilizace bederní páteře intermitentní i izometrickou trakcí v leže na břiše, 

mobilizace v kyčelním kloubu v ose femuru a v ose krčku femuru obou DKK.  

 PIR dle Lewita pro flexory a krátké adduktory kyčelního kloubu obou DKK, PIR 

s protažením dle Jandy pro flexory a krátké adduktory obou DKK, dlouhé adduktory PDK, 

PIR s protažením pro zevní rotátory kyčelního kloubu PDK + autoterapie vleže na boku se 

svěsením bérce z lehátka, PIR s protažením pro flexory kyčelních kloubů obou DKK, u PDK 

i pro m. rectus femoris. 

 Posilování izometricky v leže na zádech. Posilování m. gluteus maximus oboustranně 

vleže na boku s pokrčenou spodní DKK – 10x extenze v kyčelním kloubu s fixací pánve bez 

odporu, 10x s odporem proti therabandu. Posilování LDK do abdukce i addukce v leže na 

s fixací pánve zádech proti odporu therabandu, 3x10 opakování do addukce i abdukce.  

Autoterapie: Posilovací cvičení DKK z dnešní terapie (theraband má doma). Autoterapie PIR 

s protažením zevních rotátorů kyčle PDK. 
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Výsledek terapeutické jednotky:  

 Trakci v bederní páteři i v kyčelních kloubech popisoval pacient jako příjemnou a 

uvolňující. Při posilování extenzorů kyčelních kloubů bez fixace pánve si pacient pomáhal 

extenzí v bederní páteři, při abdukci LDK v kyčelní kloubu nejdříve aktivoval m. quadratus 

lumborum, poté až abduktory LDK. Po fixaci zvládnul provést všechny cviky správným 

stereotypem. Po postizometrické relaxaci s protažením zevních rotátorů kyčle PDK se zvětšil 

rozsah do vnitřní rotace v kyčelním kloubu. 

 

Terapeutická jednotka č.7 (27.1.2020) 

Status praesens: Pacient o víkendu 2x upadl na náledí, pády naštěstí bez úrazů, několik hodin 

po pádu ho bolelo koleno PDK, na které upadl. Na terapii přichází bez obtíží i bez bolestí. 

Přes víkend měl pacient návštěvu, tak neměl moc času na cvičení. 

Cíl terapeutické jednotky:  

 Protažení zkrácených svalů DKK, zmírnění protrakčního držení v ramenních kloubech 

a předsunu hlavy, protažení prsních svalů, m. trapezius bilaterálně a krátkých extenzorů krční 

páteře, aktivace hlubokých flexorů krční páteře, aktivace a posílení HSS, zlepšení stability 

v sedě na nestabilní podložce. 

Návrh terapeutické jednotky:  

 PIR s protažením zkrácených svalů DKK dle Jandy, PIR s protažením prsních svalů, 

m. trapezius bilaterálně a krátkých extenzorů krční páteře, aktivace hlubokých flexorů Cp 

vleže na zádech, posílení HSS dle DNS s pomocí gymnastického míče, nácvik stability v sedě 

na gymnastickém míči s vyloučením opory o HKK. 

Průběh terapeutické jednotky:  

Protažení fascií DKK. 

PIR s protažením dle Jandy na flexory i addukory kyčelních kloubů obou DKK, PIR 

s protažením dle Jandy na mm. pectorales oboustranně, m. trapezius oboustranně a krátké 

extenzory Cp. 
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 Aktivace hlubokých flexorů krční páteře vleže na zádech s pokrčenými DKK (LDK 

podložená pod stenem) lehkým zasunutím brady směrem do podložky a vyrovnáním krční 

páteře se stažením ramen od uší – „zásuvka“,3x5 opakování. 

Posílení HSS – šikmých břišních řetězců dle DNS v poloze 4. měsíce na zádech s pomocí 

gymnastického míče, který pacient držel nad tělem s 90° flexí v kyčelních kloubech a 90°flexí 

v kloubu kolenním PDK. Mírná zevní rotace a abdukce v kyčelních kloubech, pata PDK 

směřuje k ose těla. Tlačení HK do míče proti koleni/distálnímu konci pahýlu kontralaterální 

DK s výdrží 3s a důrazem na oploštění břišní stěny, kaudální postavení spodních žeber a 

přitisknutí bederní páteře k lehátku, 5x opakování na každou stranu. 

Vzpřímený sed na gymnastickém míči s oporou od PDK, bez opory HKK, pohyby HKK do 

předpažení, upažení i vzpažení. 

Autoterapie: „zásuvka“ vleže na zádech, cviky k posílení HSS z dnešní terapie. 

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Zvětšení rozsahu pohybu LDK do extenze i abdukce. Při posilování HSS je pacient je 

schopen správně aktivovat bránici i břišní stěnu a udržet napřímené postavení bederní páteře. 

Spodní žebra se po chvíli mírně rozšiřují do stran a pacient má při delším dýchání problém 

udržet aktivitu m. transversus abdominis. Vzpřímený sed na gymnastickém míči zvládnul 

pacient bez problémů bez jiné opory než o PDK v klidu i s pohyby HKK. V sedě dokázal 

pacient lépe korigovat držení ramen i předsun hlavy, aktivovat mezilopatkové svaly i hluboké 

flexory krční páteře. 

 

Terapeutická jednotka č.8 (29.1.2020) 

Status praesens: Pacient se cítí dobře, po minulé terapii byl více unavený. V amputované 

končetině vnímá fantomovy bolesti v distálních částech chybějící končetiny. 

Cíle terapeutické jednotky:  

 Protažení fascií LDK, protažení zkrácených svalů DKK, odstranění hypertonu a Trp. 

v m. triceps surae PDK, uvolnění plantární aponeurózy PDK, obnovení kloubní vůle prstů a 
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drobných kloubů nohy PDK, zlepšení aference z chodidla PDK, korekce stereotypu chůze o 

2FH. 

Návrh terapeutické jednotky:  

 PIR s protažením plantární aponeurózy PDK dle Jandy, MT na chodidlo PDK, 

facilitace chodidla masážním ježkem, MOB kolenního kloubu, hlezenního kloubu a nohy 

PDK, relaxace m. triceps surae PDK, protažení flexorů kolene PDK, zevních rotátorů PDK a 

flexorů kyčelního kloubu PDK i LDK, korekce stereotypu chůze o 2FH po nemocniční 

chodbě. 

Průběh terapeutické jednotky:  

MT na chodidlo PDK, PIR s protažením dle Jandy na m. quadratus plantae. 

 MOB prstů PDK do všech směrů, nespecifická mobilizace přednoží – plantární a dorzální 

vějíř, MOB tarzálních kůstek, MOB pately kranio-kaudálně, trakce v kolenním kloubu v leže 

na břiše, MOB fibuly ventrálně.  

PIR dle Lewita na m. triceps surae PDK, PIR s protažením dle Jandy pro ischiokrurální svaly 

PDK, PIR s protažením dle Jandy na m. piriformis PDK, PIR s protažením dle Jandy na m. 

rectus femoris PDK a m. iliosoas obou DKK 

Facilitace chodidla pomocí masážního ježka.  

Korekce stoje i chůze o 2FH po nemocniční chodbě, 4x10m s malou pauzou na konci každého 

úseku.  

Výsledek terapeutické jednotky:  

 V průběhu terapie se nám podařilo uvolnit PDK do větší vnitřní rotace v kyčelním 

kloubu, což pacientovi umožnilo lepší postavení PDK ve stoji i při chůzi. Obnovila se kloubní 

vůle pately kranio-kaudálně i hlavičky fibuly ventrálně. Při korekci stoje a chůze o 2FH jsme 

se snažili zmírnit ZR stojné končetiny a flekčního držení trupu i pahýlu LDK. Pacient trénoval 

chůzi po nemocniční chodbě, ušel 4x10m s malou pauzou na konci každého úseku. Při prvním 

úseku pacient držel trup i LDK v kyčelním kloubu v mírné flexi, zevní rotaci v kyčelním 

kloubu PDK dokázal s průběžným připomínáním korigovat. V posledním úseku chůze již drží 
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trup vzpřímený, hole jsou při chůzi více u těla, zmírnilo se i protrakční držení ramen. Předsun 

hlavy při chůzi stále přetrvává, pacient má tendenci směřovat pohled dolů na zem. Chůze je 

objektivně stabilní, subjektivně pacient udává občasný pocit tažení doprava, který ale není při 

chůzi nijak patrný a neovlivňuje viditelně stabilitu. Po dnešní terapii se pacient cítil unavený. 

 

Terapeutická jednotka č.9 (31.1.2020) 

Součástí poslední terapie byl i výstupní kineziologický rozbor. 

Status praesens: Pacient přichází na terapii v dobré náladě, subjektivně se cítí lépe, popisuje 

odeznění vystřelujících bolestí do zadní strany obou dolních končetin, bolesti v bederní páteři 

má jen ráno po probuzení a během chvíle odezní. Občas přetrvávají fantomovy bolesti LDK. 

Cíl terapeutické jednotky:  

 Zlepšení stereotypu abdukce v pravém i v levém kyčelním kloubu, posílení 

hýžďových svalů a adduktorů obou DKK, zvýšení aference z plosky nohy PDK, zlepšení 

prokrvení a citlivosti chodidla, zlepšení stereotypu chůze po rovině, trénink chůze po 

schodech. 

Návrh terapeutické jednotky:  

 Uvonění chodidla PDK měkkými technikami, PIR s protažením plantární aponeurózy 

PDK dle Jandy, MOB a nohy a přednoží PDK, zlepšení prokrvení a citlivosti chodidla pomocá 

masážního ježka, relaxace a protažení m. triceps surae PDK, flexorů kolene PDK, zevních 

rotátorů PDK a flexorů kyčelního kloubu PDK i LDK, chůze o 2FH po rovině, chůze po 

schodech o 1FH s oporou o zábradlí. 

Průběh terapeutické jednotky:  

MT na chodidlo PDK, PIR s protažením dle Jandy m. quadratus plantae,  

MOB prstů PDK do všech směrů, MOB tarzálních kůstek, nespecifická mobilizace – plantární 

a dorzální vějíř. PIR dle Levita a PIR s protažením dle Jandy pro m. triceps surae PDK, PIR 

s protažením pro ischiokrurální svaly PDK, PIR s protažením m. piriformis PDK, PIR 

s protažením m. rectus femoris PDK a m. iliosoas obou DKK. 
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Stimulace chodidla PDK masážním ježkem.  

Nácvik tříbodové opory v sedě i ve stoji.  

Stoj a chůze o 2FH.  

Chůze o 2FH po nemocniční chodbě, 2x20m. Chůze po schodech s pomocí 1 FH a zábradlí.  

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Po protažení, uvolnění chodidla a stimulaci plosky nohy se pravá noha více prokrvila 

a zlepšila se její citlivost. Při chůzi již pacient nedrží pahýl LDK v tak výrazné flexi, obě hole 

pokládá před tělo do stejné úrovně a trup drží více vzpřímeně. Bez připomínání pokládá PDK 

při kroku na zem stále ve větší zevní rotaci, po připomenutí ale zvládne zevní rotaci zmenšit, 

stejně jako protrakci ramen a předsun hlavy. Po schodech nahoru chodí pacient rychle 

s oporou PHK o 1 FH a LHK o zábradlí, směrem dolů je chůze pomalejší s oporou PHK o 

zábradlí a LHK o 1FH. Chůze po schodech je stabilní. 
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3.9.  Výstupní kineziologický rozbor 

 Výstupní kineziologický rozbor byl proveden 31.1.2020 v Oblastní nemocnici 

Kladno. 

3.9.1. Vyšetření stoje 

 Pacient stál při vyšetření pro větší komfort a lepší stabilitu ve stoji s oporou o 2FH. 

Bez opory je pacientův stoj na 1 DK méně stabilní s výrazným zarytím prstů do země, 

viditelná hra šlach. Po vyloučení kontroly zraku po cca 5 s má pacient tendenci přepadávat na 

pravou stranu. Stoj na patě zvládne pouze s pevnou oporou, na špičce samostatně bez opory 

s jištěním. 

Zezadu:  

 Stoj na pravé DK s oporou o FH. Pravé chodidlo vytočené vně, pata – koleno – kyčel 

nejsou v jedné rovině. Zatížení paty spíše laterálně. Těžiště těla posunuté doprava nad stojnou 

DK. Berle má pacient u těla ve stejné úrovni. Pánev mírně rotovaná a sešikmená vpravo, crista 

iliaca i SIPS o cca 1 cm výše na levé než na pravé straně. Tonus gluteálních svalů vlevo menší 

než vpravo. Je viditelné skoliotické dextro-konvexní zakřivení páteře v bederní a horní hrudní 

oblasti. Levá tajle výrazněji zalomená a viditelně menší thoracolumbální trojúhelník vlevo. 

Ramena ve stené výšce, hlava mírně ukloněná vpravo. 

Z boku:  

 Při pohledu z boku můžeme vidět lehké předsunutí berlí před osu těla. Pahýl LDK ve 

flekčním držení (cca 10°). Kolenní kloub extendovaný, ne uzamčený. Držení těla v ose stojné 

DK. Pata – kolenní kloub – kyčelní kloub – loketní kloub v jedné ose. Zvětšená kyfóza hrudní 

páteře s rameny v protrakci. Hlava předsunutá. 

Zepředu:  

 Vyšetření zepředu potvrdilo vše, co bylo možné vidět z předchozích vyšetření. Prsty 

stojné DK ve flexi v distálních článcích II.-V. prstu. Pahýl LDK v rovině. Povolená břišní 

stěna. Viditelné sešikmení pánve vpravo. Ramena ve stejné výšce, opora výraznější o PHK. 

Hrudník rotován vlevo. Hlava v mírném úklonu vpravo, obličej symetrický. 
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3.9.2. Dynamické vyšetření stoje 

 Dynamická vyšetření záklonu a úklonu byla prováděna modifikovaným způsobem, a 

to ve stoji s přidržováním se zvednutého lehátka. Předklon provedl pacient v sedě na lehátku 

s pravou dolní končetinou opřenou o zem. 

Záklon: záklon probíhá zejména v kyčelních kloubech a minimálně v bederní částí páteře, ve 

zbylých úsecích se páteř téměř nerozvíjí. Krční páteř se rozvíjí v celém rozsahu se zalomením 

v C-Th přechodu. 

Úklon: doprava i doleva sledujeme přibližně stejný, omezený, rozsah pohybu. Axilla 

kontralaterální HK nedosáhne osy intergluteální rýhy. Páteř se rozvíjí pouze v dolním a 

středním hrudním úseku páteře, minimálně potom v krční páteři. 

Předklon: kolenní kloub je od čela při předklonu s fixací pánve vzdálený 26 cm. Páteř se do 

flexe rozvíjí v krční, střední a dolní hrudní páteři, v ostatních úsecích je pohyb omezený.  

3.9.3. Vyšetření chůze 

 Pacient chodí s oporou o 2 FH dvoudobou chůzí stále bez protézy. Chůze je stabilní, 

rychlejší a jistější než při vstupním vyšetření. Pacient občas cítí táhnutí k právě straně, které 

se na chůzi ale nijak neprojevovalo. Rytmus chůze pravidelný, kroky jsou delší. Pacient 

pokládá stojnou DK na zem v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu, kterou dokáže dobře 

korigovat. Pahýl amputované DK drží při chůzi v téměř nulovém postavení s občasnými 

pohyby do flexe ve švihové fázi kroku. Během chůze nedochází k elevaci v ramenních 

kloubech a pouze mírnému flekčnímu držení trupu. Při chůzi směřuje pohled pacienta před 

sebe, nikoli pod nohy. Pacient byl schopný ujít v kuse více jak 50 m po prostorách nemocnice 

včetně 20 ti schodů nahoru i dolů, bez potřeby odpočinku. Chůzi po schodech zvládá bez 

problémů, chůze je rychlá a jistá (pacient trénuje každý den chůzi po schodech doma). 

3.9.4. Antropometrie 

 Při antropometrickém měření bylo, vzhledem k amputaci levé dolní končetiny ve 

stehně, měření některých obvodů a délek modifikováno. Délky a obvodové délky končetin 

jsou měřené krejčovským metrem v jednotkách cm. 
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Tabulka č. 11 – antropometrie, obvody DKK – výstupní KR 

Tabulka č. 12 – antropometrie, obvody HKK – výstupní KR 

 

Tabulka č. 13 – antropometrie, délky HKK – výstupní KR 

Tabulka č. 14 – antropometrie, délky DKK – výstupní KR 

PHK Měřená obvodová délka LHK 

27 cm obvod přes biceps 26 cm 

30 cm obvod přes zatnutý biceps 28 cm 

25 cm obvod lokte přes epikondyly 24,5 cm 

24 cm obvod v nejširším místě předloktí 24 cm 

17 cm obvod zápěstí 16,5 cm 

21 cm obvod přes metakarpální klouby 21 cm 

PHK Měřená délka LHK 

27 cm délka celé horní končetiny 26 cm 

30 cm délka paže 28 cm 

25 cm délka předloktí 24,5 cm 

21 cm délka ruky 21 cm 

PDK Měřená obvodová délka LDK 

50 cm obvod stehna v nejširším místě 48 cm 

43,5 cm 15 cm nad patellou 36 cm 

36 cm obvod přes patellu - 

- 

- 

- 

- 

35 cm obvod lýtka 

25 cm obvod přes malleolus med. et lat. 

31 cm obvod přes patu a nárt 

23 cm obvod přes hlavičky metatarzů 

PDK Měřená délka LDK 

77 cm anatomická délka - 

- 78,5 cm funkční délka 

40 cm délka stehna/pahýlu 25/23 cm 

37 cm délka bérce - 
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3.9.5. Vyšetření kloubní pohyblivosti  

3.9.5.1.  Goniometrie dle Jandy 

 Některé kloubní rozsahy nebylo možné vzhledem k diagnóze vyšetřit. Výsledky byly 

změřeny mezinárodním standartním goniometrem a zaznamenány do tabulky metodou SFTR. 

Tabulka č. 15 – 
goniometrie DKK – 
výstupní KR 

PDK  LDK  

 Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub 
s mírnou flexí 
kolenního kl. 
s extenzí 
kolenního kl. 

S 10-0-90  S 15-0-110 S 10-0-90  S 15-0-115 

S 10-0-70 S 15-0-75   

 F 40-0-15 F 45-0-20 F 40-0-20 F 45-0-20 

R 30-0-10 R 40-0-25  

Kolenní kloub S 0-0-110 S 0-0-120 

Hlezenní kloub S 10-0-40 S 10-0-40 

R 10-0-30 R 10-0-30 

 

Tabulka č. 16 – 
goniometrie HKK – 
výstupní KR 

PHK  LHK  

 Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Ramenní kloub  S 30-0-170  S 40-0-180 S 40-0-170  S 40-0-180 

 F 180-0-0 F 180-0-0 F160-0-0 F 170-0-0 

R 80-0-70 R 90-0-70 R 90-0-70 R 90-0-70 

Loketní kloub S 0-0-130 S 0-0-135 S 0-0-130 S 0-0-140 

Předloktí S 90-0-80 S 90-0-80 S 80-0-80 S 90-0-80 

Zápěstí S 60-0-70 S 70-0-80 S 60-0-80 S 70-0-80 

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

 

3.9.5.2. Joint play 
 Při vyšetření kloubní vůle dle Lewita jsem zjistila blokádu v distálních kloubech II – 

IV. prstu pravé nohy a I – IV. prstu levé ruky. V levém SI kloubu je omezený kloubní pohyb 
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dorzálně vyšetření bylo nebolestivé. Při vyšetření páteře pružením vidličkou v leže na břiše 

byl patrný omezený pohyb v oblasti L páteře a horní hrudní páteře.  

 

3.9.6. Vyšetření zkrácených svalů dne Jandy 

 Vzhledem k diagnóze nebylo možné vyšetřit stav některých svalů a svalových skupin 
LDK.  

Stupeň sval. zkrácení 

vpravo 

Vyšetřovaný sval Stupeň sval. zkrácení 
vlevo 

0 m. levator scapulae 0 

1 m. sternosleidomastoideus 1 

1 m. trapezius 1 

0 m. pectoralis major 1 

0 m. pectoralis minor 0 

0 m. quadratus lumborum 0 

0 m. iliopsoas 0 

1 m. rectus femoris  

2 m. tensor fascie latae 

0 adduktory kyčelního kloubu 0 

1 flexory kolenního kloubu  

1 m. piriformis 

0 m. gastrocnemius 

0 m. soleus 

Tabulka č. 17 – zkrácené svaly – výstupní KR 

 

3.9.7. Vyšetření svalové síly 

 Svalová síla ruky byla vyšetřena stiskem ruky terapeuta, síla levé ruky je menší 

orientačně o 20%. Ostatní vyšetření byla provedena podle svalového testu dle Jandy.  
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Tabulka č. 18 – svalový test DKK – výstupní KR 

Tabulka č. 19 – svalový test HKK – výstupní KR 
  

Vyšetřovaný kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčelní flexe 5 5 

 extenze 4  4  

addukce 5 4+ 

abdukce 4+ 4 

vnitřní rotace 5  

zevní rotace 5 

Kolenní flexe 5 

extenze 5 

Hlezenní dorsální flexe 5 

plantární flexe 5 

Vyšetřovaný kloub Pohyb PHK LHK 

Ramenní flexe 5 4+  

extenze 4+ 4 

addukce 5 5 

abdukce 5 4 (OP) 

vnitřní rotace 5 5 

zevní rotace 5 5 

Loketní flexe 5 5 

extenze 4+ 4 

Předloktí pronace 5 5 

supinace 5 5 

Zápěstní dorsální flexe 5 4 

palmární flexe 5 5 

ulnární dukce 4 4 

radiální dukce 4+ 4 
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3.9.8. Vyšetření jizvy a pahýlu 

 Pahýl je kónického tvaru s délkou 23 cm a obvodem 48 cm v nejširším místě, bez 

otoku. Jizva měří 14 cm, plně zhojená, místy nafialovělé barvy. Palpačně méně citlivá, oproti 

vstupnímu vyšetření volnější, minimálně vtažená. Při hlubší palpaci je pahýl citlivý na ventro-

mediální straně, kde konec femuru vytváří tlak na měkké tkáně. Celý pahýl i okolí jizvy dobře 

prokrvený, čití bez porušení. 

3.9.9. Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže 

 Kůže klidná, bez zarudnutí nebo zvýšené teploty či potivosti. V oblasti L4-L5 má 

pacient cca 5 cm dlouhou jizvu po operaci bederní páteře, plně zhojenou a nebolestivou. 

Protažitelnost v oblasti celého pahýlu bez patologických bariér do všech směrů.  

 Demografické vyšetření – linie na obou paravertebrálních valech červená, lehce se 

rozpíjí v celé hrudní oblasti vlevo. 

Podkoží 

 Kiblerova řasa hůře uchopitelná v bederní oblastní oboustranně. Může být způsobeno 

i cca 5 ti cm jizvou podél bederní páteře.  Jizva na pahýlu LDK zhojená, místy vtažená a tužší, 

lehce citlivá na obou okrajích. 

Fascie  

 Protažitelnost fascií zad v bederní oblasti bez patologických bariér. Hrudní fascie lépe 

protažitelná kaudálním směrem, na obou stranách. Fascie pahýlu volné, bez bariér. 

Svaly 

 Zvýšený svalový tonus přetrvává m. trapezius bilaterálně, v krátkých extenzorech Cp 

a v paravetrebrálních svalech v oblasti bederní a dolní hrudní páteře, vše palpačně nebolestivé. 

Při vyšetření pacient popisoval místy palpační citlivost v lýtkovém svalu a v m. tibialis 

anterior PDK. Oba svaly stále ve větším napětí, bez bolestivých trigger points.  
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3.9.10. Vyšetření základních pohybových vzorů  

Extenze v kyčelním kloubu  

Zanožení PDK 

  Jako první se zapojují ischiokrurální svaly, jako druhý m. glutaeus maximus, poté 

 paravertebrální svaly na homolaterální straně a jako poslední na kontralaterální straně. 

Zanožení LDK  

  Jako první se zapojily paravertebrální svaly na homolaterální straně, téměř současně 

s m. gluteus maximus s ischiokrurálními svaly. Nakonec se pohyb zřetězil do 

paravertebrálních svalů hrudní páteře kontralaterálně. Ke konci pohybu došlo k zalomení 

na přechodu Th-L páteře. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Abdukce extendované PDK – není zde čistá abdukce, končetinu vytáčí do mírné zevní rotace 

(tensorový mechanismus). 

Abdukce pahýlu LDK – pacient zvládne abdukci bez pomocných mechanismů. Po třetím 

opakování s malou flexí pahýlu. 

Flexe trupu – pacient není schopen provést bez pomocné flexe v DKK a opory o HKK. 

Flexe hlavy vleže na zádech 

 Flexi hlavy zahájí obloukovitým pohybem hlavy, ke konci pohybu převládá aktivitoa 

m.sternocleidomastoudeus bilaterálně. 

Abdukce v ramenním kloubu 

  Při abdukci obou extendovaných HKK dochází k elevaci v ramenních kloubech před 

dosažením 90°abdukce s výraznou aktivitou m. trapezius. Pacient dostatečně stabilizuje 

trupové svalstvo, abdukci provádí bez úklonu. 
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3.9.11. Neurologické vyšetření 

 Pacient orientován časem, osobou i prostorem. Bez poruchy řeči. 

Vyšetření hlavových nervů: 

 Pacient cítí všechny chutě a bez problému rozpoznává vůně. Vyšetření zorného pole a 

pohybu bulbů pomocí pohybů prstů neprokázalo žádné patologie, stejně tak vyšetření 

konvergence při sledování přibližujícího se prstu k očím (ze vzdálenosti 1 m do cca 20 cm od 

očí pacienta). Citlivost obličeje je na obou stranách stejná, funkce mimických svalů bez 

asymetrie. Pacient vnímá všechny zvuky bez problémů. Vyšetření zvedání ramen a otáčení 

hlavy proti odporu symetrické. Uložení jazyka v klidu a při plazení je ve střední rovině. 

Vyšetření na HKK 

 Citlivost stejná na obou HKK, u obou končetin hůře citlivé konečky prstů. Pacient 

zvládne s vyloučením zraku uvést jednotlivé prsty na rukou do nastavené původní polohy i 

popsat pasivní provedení pohybů prstů obou HK. Šlacho-okosticové reflexy hodnoceny podle 

škály dle Véleho. Reflex flexorů prstů, bicepsový i tricepsový vybavitelné stejně na PHK i na 

LHK (3 – normoreflexie). 

 

 Pyramidové jevy zánikové: 

 jev Mingazzini, Hanzalův i Hautantův znak negativní na obou HK 

 jev Dufourův – negativní na obou HK 

 ruseckého příznak – negativní na obou HK 

 fenomén retardace – negativní na obou HK 

 

 Pyramidové jevy iritační: 

 jev Justerův – negativní na obou HK 

 příznak Hoffmanův – negativní na obou HK 

 jev Trömnerův – negativní na obou HK 

 

 Vyšetření mozečkových funkcí: 

 taxe – s vyloučením zraku se pacient oběma prsty se strefuje na nos 
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 diadochokinéza bez patologií 

Vyšetření na DKK 
 Vyšetření taktilního čití ukázalo zhoršenou citlivost prstů na PDK. Pacient udává 

zhoršení citlivosti PDK od hlezenního kloubu distálně v zimě. S vyloučením zraku zvládne 

pacient uvést jednotlivé prsty na nohou do nastavené původní (provedeno vzhledem 

k chybějícím prstům LDK modifikovaným způsobem) i popsat pasivní provedení pohybů 

prstů na nohou. Šlacho-okosticové reflexy PDK – patelární reflex vybavitelný (3 – 

normoreflexie), reflex Achillovy šlachy a medioplantární byl snížený (2 – snížený reflex). 

        

 Pyramidové jevy zánikové: testováno pouze na PDK. 

 jev Mingazzini – negativní  

 příznak Barrého – negativní 

 

 Pyramidové jevy spastické/iritační: testováno pouze na PDK. 

Extenční: 

 Babinského příznak – negativní  

 Vítkův příznak – negativní 

 Chaddockův příznak – negativní 

 Oppenheimův příznak – negativní 

Flekční:  

 příznak Rossolimo – negativní 

 fenomén Žukovskij–Kornilov – negativní 

 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

 Vzhledem k diagnóze nebylo možné mozečkové funkce na DKK otestovat. 
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3.9.12. Barthel Index 

 Barthel Index je test základních všedních činností. Tento test sleduje míru závislosti 

pacienta na ostatních v běžných denních činnostech, jeho soběstačnost a samostatnost. 

Hodnotí podle bodové stupnice od 5 ti do 15 ti bodů, 15 bodů je maximum.  

Příjem potravy  Soběstačný 10 b. 

Přesun lůžko – židle  Soběstačný 15 b. 

Osobní hygiena  Soběstačný 5 b. 

Toaleta  Soběstačný 10 b. 

Koupání  Bez pomoci 5 b. 

Pohyb po rovině  50 m samostatně s opěrnými pomůckami 15 b. 

Chůze po schodech  Soběstačný, s opěrnými pomůckami 10 b. 

Oblékání  Soběstačný 10 b. 

Kontinence moči  Bez problémů 10 b. 

Kontinence stolice  Bez problémů 10 b. 

Hodnocení  Soběstačný (100 bodů) 

Tabulka č. 20 – hodnocení Barthel Index – výstupní KR  

Pacient dosáhl ve všech kategoriích plného počtu bodů. 
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3.10. Závěr výstupního vyšetření 
 

 Z výstupního kineziologického rozboru je patrné zlepšení chůze, kterou pacient zvládá 

v rychlejším tempu, prodloužil délku kroku a zvládne ujít delší úsek bez větších pauz. Pacient 

chodí stále bez protézy o 2 FH, je v kontaktu s protetikem a do pár týdnů by měl mít první 

protetickou pomůcku.  

 Jizva po amputaci je již zhojená, oproti vstupnímu vyšetření je již volnější a lépe 

prokrvená. Následky levostranné CMP se projevují se pouze snížením svalové síly v LHK, 

která přetrvává, ale pacienta v běžném životě nijak neomezuje.  

 Ve stoji i při chůzi o 2FH je pacientovo těžiště těla posunuté nad PDK. Pahýl 

amputované končetiny je při stoji i chůzi v jen nepatrném flekčním postavení a pánev je 

rotovaná a sešikmená vpravo. Stojná DK je v mírné zevní rotaci, kterou při chůzi dokáže 

pacient dobře korigovat. Krok je úměrně dlouhý a chůze stabilní. Hrudní kyfóza je ve stoji i 

při chůzi zvětšená, ramena jsou již ve stejné výšce a stále v protrakčním držení. Hlava 

v předsunu. 

 Antropometrické vyšetření ukazuje o 1 cm více v obvodu stehna v nejširším místě 

LDK, 0,5 cm 15 cm nad patellou levé i pravé DK. Tyto výsledky můžou být důsledkem 

posílení svalů DKK, zejména extenzorů a abduktorů LDK. Vyšetření zkrácených svalů 

ukazuje zlepšení – stupeň 1 pro m. SCM a m. trapezius bilateráně., levostranný m. pectoralis 

major a m. rectus femoris. Flexory pravého kolene a pravostranný m. iliopsoas jsou ze stupně 

2 protažené na stupeň 1 a 0, stejně tak i zevní rotátory kyčle na pravé straně a paravertebrální 

svaly v bederní oblasti. Protažitelnost fascií je v oblasti bederní páteře bez patologických 

bariér, hrudní fascie hůře protažitelná kaudálním směrem, na obou stranách. 

 Ve většině zkrácených svalů přetrvává hypertonus, v lýtkovém svalu a v m. tibialis 

anterior již není hypertonus palpačně bolestivý, stejně jako v paravertebrálním svalstvu 

bederní a dolní hrudní části páteře, vše palpačně nebolestivé, bez výskytu trigger points. 

 Svalová síla není nijak výrazně snížená. Slabší jsou pouze svaly levé HK (do flexe, 

extenze a svaly ruky), a levého kyčelního kloubu do extenze, abdukce a addukce. 
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 Vzhledem ke stavu síly těchto svalových skupin a k výsledku goniometrického měření 

se zlepšil i stereotyp extenze i abdukce v kyčelním kloubu, kdy pacient při pohybu využívá 

tensorový i quadrátový mechanismus minimálně. 

 Joint play je stále omezená v distálních kloubech II – IV. prstu pravé DK. V levém SI 

kloubu se blokace po uvolnění znovu objevuje. Omezená kloubní vůle přetrvává i u distálních 

kloubů prstů levé ruky. 

 Neurologické vyšetření neukázalo žádné výrazné patologie. Medioplantární reflex a 

reflex Achillovy šlachy na PDK má sníženou vybavitelnost. Všechny zánikové i iritační jevy 

na HKK i DKK jsou i nadále negativní. Pacient si stěžuje pouze na občasnou horší citlivost 

distálních článků prstů na obou HKK a celých prstů na PDK se zhoršením v chladnějším 

prostředí. 

 Dle testu základních všedních činností je pacient plně soběstačný. 
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3.11. Zhodnocení efektu terapie 
 

 Po absolvovaných 9 terapeutických jednotek se pacient subjektivně cítí velmi dobře. 

Největší přínos vnímá v ustoupení bolestí v bederní oblasti zad, vystřelujících do dolních 

končetin. Tyto bolesti ho i po operaci zad trápily téměř denně, zhruba od poloviny terapií cítil 

pacient výraznou úlevu. Momentálně charakterizuje pacient bolest jako mírnou, 

lokalizovanou do bederní oblasti více vlevo, která se objevuje jen v ranních hodinách po 

vertikalizaci z postele a do 10 minut odeznívá. Dále pacient popisuje větší jistotu při mobilitě 

ve stoji (například při oblékání) i při chůzi, kdy má více sil a chodí se mu lépe. 

 V průběhu terapie jsme se snažili držet cílů krátkodobého terapeutického plánu. 

Nejdůležitějším cílem bylo obnovit rozsah pohybu v kyčelním kloubu amputované LDK a 

zvýšit její svalovou sílu, aby byl pacient připravený na chůzi s protézou. Z goniometrického 

vyšetření jsme zjistili, že se nám podařilo díky protahování svalů DKK dosáhnout plného 

rozsahu pohybu do původně omezené extenze i abdukce v kyčelním klounu jak u LDK, tak u 

PDK. Zvětšení rozsahu pohybu jsem zaznamenala i do flexe v kyčelním kloubu PDK 

s extendovaným kolenem, která se díky protažení flexorů kolene zvětšila aktivně o 10°, 

pasivně o 15°. Podařilo se zvětšit rozsah pohybu pravého kyčelního kloubu do vnitřní rotace 

díky uvolnění a protažení m. piriformis a upravit postavení PDK při stoji i při chůzi. Svalové 

zkrácení se ze stupně 2 na stupeň 1 snížilo u horních vláken trapézových svalů a ze stupně 1 

se do fyziologické délky svalu prodloužil levostranný m. quadratus lumborum, m. iliopsoas a 

na PDK m. gastrocnemius.  

 Uvolnění a protažení svalů končetin a trupu, zejména m. iliopsoas, m. rectus femoris, 

mm. pectorales a trapézových svalů umožnilo pacientovi zlepšit vadné držení těla jak při stoji, 

tak při chůzi. Pacient drží trup více vzpřímeně s mírnějším protrakčním držením ramen 

(zejména pravostranně) a alespoň částečně se nám podařilo zkorigovat flekční držení pahýlu. 

Chůze je rychlejší a jistější, pacient prodloužil délku kroku a se slovní korekcí je schopen 

směřovat pohled před sebe a aktivně kontrolovat držení těla. Po schodech se pohybuje bez 

problémů. Pacient měl při příchodu na první terapii špatně nastavené FH, o kterých takto 

chodil už zhruba 3 měsíce. Zlepšení stereotypu stoje i chůze tedy částečně přisuzuji i tomuto 

faktu.  
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 Posilováním oslabených svalových skupin se zvýšila jejich síla, nejvýrazněji u svalů 

kyčelního kloubů LDK – u extenzorů ze stupně 3 (měřené orientačně) na stupeň 4, u abduktorů 

ze stupně 4 (při omezení RP) na stupeň 4+. Díky posílení gluteálních svalů se upravil i 

pacientův stereotyp extenze a abdukce v kyčelních kloubech, stejně tak jako stereotyp flexe 

krční páteře díky aktivaci a posílení hlubokých flexorů krku, uvolnění krátkých extenzorů 

krku a trakční mobilizaci Cp. 

 Terapii můžeme zhodnotit jako efektivní – ve vzájemné spolupráci se nám s pacientem 

podařilo splnit alespoň částečně naše krátkodobé cíle, tzn. zvýšit kondici, obnovit rozsah 

pohybů DKK, obnovit kloubní vůli, zlepšit stabilitu i stereotyp ve stoje i při chůzi. Pacient je 

zainstruovaný k pokračování v domácí terapii, k bandážování pahýlu a k péči o jizvu, která je 

již volnější a méně citlivá ve smyslu bolesti. V příštích dnech mí pacient v plánu kontaktovat 

ortotika a domluvit se s ním na vhodném oprotézování. 
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  Závěr 
 

 O tom, jak velký zásah do lidského těla amputace dolní končetiny představuje, jsem 

se přesvědčila při vytváření jak teoretické, tak praktické části této práce. Poznala jsem, jak 

nelehké je vrátit se po amputaci zpět do běžného života a že v rámci následné péče je pro 

pacienta důležitá nejen fyzická stránka, ale stejně tak i psychická pohoda. Motivace a pozitivní 

přístup pacienta a s ním spolupracujícího fyzioterapeuta může hrát při rehabilitaci zásadní roli.  

 Vážím si toho, že mi bylo během bakalářské praxe v Oblastní nemocnici Kladno 

umožněno vybrat si k vytvoření kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta tuto diagnózu a 

mohla jsem se s takovým pacientem osobně potkat a blíže seznámit. Nejen že pro mě bylo 

přínosem samostatné vedení individuálních terapeutických jednotek, opakování již naučených 

a získávání nových teoretických a praktických znalostí, ale měla jsem také možnost 

s pacientem po celou dobu komunikovat a poznat tak tuto problematiku i z pohledu pacienta.  

 Kvalitní fyzioterapeutická péče, pozitivní přístup a spolupráce lékařů i psychologů 

může výrazně zkvalitnit život pacienta nejen po amputaci. Věřím, že všechny praxí získané 

informace, vědomosti i praktické zkušenosti budu umět v budoucnu co nejlépe využít. 
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