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Abstrakt 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné 

nadkolenní amputace. 

 

Cíle: Cílem práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice amputací 

se zaměřením na nadkolenní amputace a zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou 

jednostranné nadkolenní amputace. 

 

Metody: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Obecná část shrnuje poznatky 

z odborné literatury vztahující se k tématu amputací dolních končetin v souvislosti 

s onemocněním ICHDK, dále pak protetice dolních končetin a rehabilitační péči 

o pacienty před a po amputacích. Část speciální zahrnuje kazuistiku pacienta s  diagnózou 

jednostranné nadkolenní amputace. Obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, 

terapeutický plán, popis terapeutických jednotek, výstupní kineziologický rozbor 

a zhodnocení efektu terapie. Kazuistika pacienta byla zpracována během odborné praxe 

v Nemocnici Brandýs nad Labem v období od 19. 1. 2021 do 1. 2. 2021. 

 

Výsledek: Během terapie došlo u pacienta ke zmenšení flekčně-abdukčního držení 

pahýlu, zvýšení rozsahu pohybu v kořenových kloubech, nárůstu svalové síly horních 

a dolních končetin, zlepšení posturální stability, zlepšení dechového stereotypu, lepšímu 

stereotypu chůze a zvýšení soběstačnosti.  

 

Klíčová slova: amputace, ischemická choroba dolních končetin, protetika, fyzioterapie 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: A case study of physiotherapeutic treatment of a patient with a diagnosis 

of unilateral above-knee amputation. 

 

Objectives: The goal of the study is to summarize the theoretical information 

and findings about the problematics of amputation, with a focus on above-knee 

amputation, and further elaboration on a case study concerning a patient with a diagnosis 

of unilateral above-knee amputation. 

 

Methods: The bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part summarizes 

knowledge from academic literature about lower limb amputation caused 

by the peripheral vascular diseases, and a further elaboration on lower limb prosthetics 

and the rehabilitation care for patients before and after amputation. The practical part 

consists of a case study about a patient with a diagnosis of unilateral above-knee 

amputation. It includes medical history, initial kinesiological analysis, therapeutic plan, 

description of therapeutic units, closing kinesiological analysis and evaluation 

of the effects of the prescribed therapy. The case study was conducted during 

a professional physiotherapy practice in Nemocnice Brandýs nad Labem, from 

19. 1. 2021 to 1. 2. 2021. 

 

Results: Throughout the therapy treatment, some of the patient's problems have 

significantly improved; there was a decrease in the flexion-abduction position of the 

residual limb, increase in the range of motion of the shoulder and hip joints, muscles gains 

of the upper and lower limbs, improvement of the postural stability, improvement of the 

breathing stereotype, improvement of the walking stereotype and lastly an increase 

in self-sufficiency in regards to body movement. The scar tissue was however left 

unchanged and it was not possible to remodel the distal part of the residual limb. 

 

Keywords: amputation, peripheral vascular disease of lower extremities, prosthetics, 

physiotherapy 
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1 Úvod 

 Amputace je jedním z historicky nejstarších chirurgických zákroků. Její zásady, 

kterými jsou; odstranění nemocné tkáně, snížení invalidity a záchrana života stanovil 

Hippokratés už 500 let př.n.l. Zásady amputací zůstaly, ale operační přístupy, 

rehabilitační péče a hlavní příčiny amputací jsou dnes už úplně jiné. (Dungl, 2014) 

Amputační zákrok pacienty výrazně poznamená po fyzické i psychické stránce. 

Rehabilitace pacientů po amputaci tedy musí být velice komplexní a je zajišťována 

širokým multidisciplinárním týmem odborníků.  

Cílem této práce je rešeršní zpracování poznatků o problematice amputací 

se zaměřením na amputace v oblasti stehna a zpracování kazuistiky jednoho pacienta 

po této amputaci. Kazuistika pacienta byla vytvořena během mé souvislé odborné praxe 

v Nemocnici Brandýs nad Labem, kde jsem byl od 18.1.2021 do 12.2. 2021. 

Bakalářská práce má dvě části. První z nich je část obecná, kde popisuji anatomii 

a kineziologii dolní končetiny, etiologii a typy amputací dolních končetin, komplikace 

amputací, protetiku dolních končetin a rehabilitační péči u transfemorálních amputací. 

Druhou z nich je část speciální, kde uvádím metodiku práce, anamnézu, diferenciální 

rozvahu, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, popis deseti terapeutických jednotek 

a zhodnocení efektu provedené terapie. 
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2 Obecná část 

 

2.1. Anatomie a kineziologie dolní končetiny 

Dolní končetiny jsou pro člověka velice důležité díky jejich oporné a lokomoční 

funkci při vzpřímeném držení těla. Kromě těchto funkcí jsou schopny při poruchách 

horních končetin nahradit i jejich funkci v manipulačních pohybech.  Ve srovnání 

s horními končetinami mají dolní končetiny sice stejné základní články, odlišné jsou však 

robustnější kostrou, mohutnějšími svalovými skupinami a menší pohyblivostí 

v jednotlivých kloubech. Díky těmto rozdílům jsou dolní končetiny silnější a stabilnější. 

(Dylevský, 2009b; Véle, 2006) 

 

2.1.1 Funkční anatomie a kineziologie kyčelního kloubu 

Mezičlánkem mezi dolními končetinami a trupem je pánev. Ta je konečným 

segmentem osového orgánu a ke kyčelnímu kloubu má podobný vztah jako lopatka 

k ramennímu kloubu. V pánvi dochází k přenosu zátěže mezi osovým orgánem a dolními 

končetinami, zajišťuje pevnou a stabilní ale mírně pružící bázi pro flexibilní páteř. 

(Dylevský, 2009b; Véle, 2006) 

Pánev je složená ze tří kostí. Křížové kosti (os sacrum), která je přímým 

pokračováním páteře a dvou kostí pánevních (os coxae), které se skládají ze tří původně 

samostatných kostí; kosti kyčelní (os ilium), sedací (os ischii) a stydké (os pubis), které 

se spojují v jamce kyčelního kloubu (acetabulum). Pánevní kosti jsou spolu spojené 

chrupavčitou sponou stydkou (symphysis pubica). S kostí křížovou jsou spojeny 

křížokyčelním kloubem (articulatio sacroiliaca), ve kterém při lokomoci vzniká malý 

nutační pohyb. Společně tyto kosti a jejich spojení tvoří pasivní komponentu pletence 

dolní končetiny. Aktivní komponentu tvoří svaly kyčelního kloubu a svaly stehna. 

(Čihák, 2011; Palastanga, 2012; Véle, 2006) 

Dle Dylevského (2009b) se z kineziologického hlediska dolní končetina rozděluje 

na tři segmenty. Prvním je již zmíněný pletenec dolní končetiny společně s  kyčelním 

kloubem, ty tvoří tzv. kořenovou oblast končetiny. 

Kyčelní kloub je omezený kulový kloub spojující stehenní kost s pletencem dolní 

končetiny. Kloub je tvořen acetabulem, které má tvar duté polokoule a hlavicí kosti 
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stehenní (caput femoris). Kloubní plochou acetabula je však pouze poloměsíčitá plocha 

(facies lunata), která je jako jediná potažená hyalinní chrupavkou. S ohledem na velké 

nároky na stabilitu kyčelního kloubu mají velký význam vazy kloubního pouzdra. Prvním 

je ligamentum iliofemorale, které se nachází na přední straně kloubu. To zabraňuje 

zaklonění trupu vůči stehenní kosti. Druhým je ligamentum pubofemorale, které omezuje 

abdukci a vnější rotaci v kyčelním kloubu. Posledním je ligamentum ischiofemorale, 

které omezuje addukci a vnější rotaci. Pohyblivost v kyčelním kloubu je individuálně 

určená mohutností, tvarovou úpravou artikulujících kostí a průběhem vazů kloubního 

pouzdra. (Čihák, 2011; Dylevský, 2009a) 

Dle Dylevského (2009a), lze v kyčelním kloubu obecně provádět; v sagitální rovině 

flexi (do 120°) která se zvětšuje se současnou abdukcí a extenzi (do 13°), ve frontální 

rovině abdukci (do 40°) která se zvětšuje se současnou flexí a addukci (do 10°), v rovině 

transverzální zevní rotaci (do 15°) a vnitřní rotaci (do 35°), rotace oběma směry 

se zvětšuje při současné flexi v kyčelním kloubu. 

Díky vysokým posturálním nárokům na kyčelní kloub a velkou variací pohybů, 

které se v kyčelním kloubu odehrávají, disponuje tato oblast největší koncentrací svalové 

hmoty v lidském těle. (Dylevský, 2009b) 

Na přední straně kyčelního kloubu nalezneme m. iliopsoas. Ten je složen ze tří 

částí; m. iliacus, m. psoas major a m. psoas minor. Funkcí m. iliacus a  m. psoas major 

je flexe a vnější rotace femuru oproti pánvi. M. psoas major má však díky svým úponům 

na bederních obratlích ještě funkci anteflexe bederní páteře, kdy je mu synergistou 

m. psoas minor upínající se na pánev. Dalšími funkcemi m. psoas major jsou při 

jednostranné kontrakci stejnostranná lateroflexe trupu a rotace trupu na stranu opačnou. 

Ve vertikále je m. iliopsoas neustále aktivní a je to sval s tendencí ke zkrácení. 

To se projevuje zvětšením bederní lordózy, která je spojená se zvýšením zátěže na oblast 

kyčelních kloubů, čímž vzrůstá jejich opotřebení. (Čihák, 2011; Véle, 2006) 

Funkci hlavního antagonisty m. iliopsoas plní m. gluteus maximus, který je uložen 

v povrchové vrstvě zevních kyčelních svalů. Jeho hlavní funkce jsou vzpřímení trupu 

z dřepu nebo ze sedu a extenze femuru proti pánvi. Jeho spodní vlákna se aktivují také 

při abdukci femuru a horní vlákna podporují zevní rotaci v kyčli. Bez funkce m. gluteus 

maximus by nebyla možná chůze do schodů ani výskok. Ve vertikále zabraňuje pádu 

trupu dopředu. Při zkrácení m. iliopsoas má tendenci k hypotonii a inhibici. 

(Čihák, 2011; Dylevský, 2009b; Véle, 2006) 
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Ve střední vrstvě zevních kyčelních svalů najdeme m. gluteus medius, jehož hlavní 

funkcí je abdukce v kyčli a stabilizace polohy pánve ve frontální rovině. Při chůzi jeho 

aktivita na opěrné končetině zabraňuje poklesu pánve na straně švihové končetiny. 

Podobnou funkci a průběh má také hlouběji uložený m. gluteus minimus. Dohromady 

tvoří tzv. laterální korzet pánve. (Dylevský, 2009b; Véle, 2006) 

V hluboké vrstvě zevních kyčelních svalů najdeme také skupinu krátkých zevních 

rotátorů. Do ní řadíme m. piriformis, m. obturatorius externus, m. obturatorius internus, 

m. gemellus superior, m. gemellus inferior a m. quadratus femoris. Funkcí těchto svalů 

je provádění zevní rotace femuru a přitlačování jeho hlavice do jamky, čímž nastavují 

výchozí polohu hlavice femuru v kyčelním kloubu. (Čihák, 2011; Dylevský, 2009b; 

Véle, 2006) 

Na vnitřní straně stehna nalezneme skupinu adduktorů. Jedná se o svaly; 

m. pectineus, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus a m. gracilis. 

Jejich hlavní funkcí je addukce femuru, krom toho také m. pectineus, m. adductor longus 

a m. adductor brevis pomáhají flexi v kyčelním kloubu a mají vnitřně rotační 

komponentu. (Čihák, 2011; Dylevský, 2009b; Véle, 2006) 

Svaly spojující pánev s bércovými kostmi označujeme jako stehenní svaly 

dvoukloubové. Patří sem m. tensor fasciae latae, m. rectus femoris, m. sartorius a  skupina 

hamstringů. M. tensor fasciae latae najdeme na laterální straně stehna. Svou funkcí 

je podobný m. gluteus medius, na rozdíl od něj se ale zapojuje i do extenze v kolenním 

kloubu. M. rectus femoris jakožto část svalu m. quadriceps femoris působí na  dolní 

končetině jako extenzor kolenního kloubu, krom toho však také participuje jako 

synergista m. iliopsoas při flexi v kyčelním kloubu. M. sartorius v kyčelním kloubu 

provádí flexi se zevní rotací a mírnou abdukcí, v kolenním kloubu provádí flexi s vnitřní 

rotací. Skupina hamstringů, kam řadíme m. semitendinosus, m. semimembranosus 

a m. biceps femoris, se nachází na zadní straně stehna a jejich hlavní funkcí je flexe 

v kolenním kloubu a extenze v kyčelním kloubu. M. biceps femoris probíhá laterálně 

a v kyčelním kloubu krom extenze pomáhá i do zevní rotace. M. semitendinosus 

a m. semimembranosus probíhají mediálně a v kyčelním kloubu se podílejí krom extenze 

i na vnitřní rotaci. (Čihák, 2011; Dylevský 2009b; Véle, 2006) 
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2.1.2 Svalové dysbalance vzniklé transfemorální amputací 

Transfemorální amputace je pro lidské tělo využívající k pohybu bipedální 

lokomoci obrovským zásahem. Z kineziologického hlediska pacienti při transfemorální 

amputaci nepřijdou jen o opěrnou a lokomoční funkci končetiny, ale také o důležité úpony 

svalů zajišťující vyrovnaný poměr sil v oblasti kyčelního kloubu. To může způsobit 

výrazné svalové dysbalance v této oblasti. (Dungl, 2014; Véle, 2006) 

Nejvýraznější dysbalance vznikají převládající aktivitou m. iliopsoas 

nad přerušenou skupinou hamstringů a převládající aktivitou m. gluteus medius 

a m. gluteus minimus nad skupinou adduktorů. U skupiny adduktorů totiž v důsledku 

amputace dojde k přerušení m. adductor magnus, který je nejsilnějším ze svalů této 

skupiny. Vzniká tak flekčně-abdukční postavení pahýlu s rizikem vzniku flekčních 

a abdukčních kontraktur. Na vzniku flekčních a abdukčních kontraktur má zásadní roli 

i délka pahýlu. U pacientů s kratší délkou pahýlu je riziko vzniku kontraktur mnohem 

vyšší z důvodu většího zasažení adduktorových a extenzorových svalových skupin. 

(Baumgartner, 2011; Gottschalk a Stills, 1994) 

 

 

Obr. č.: 1 - Vliv délky pahýlu na vznik flekční kontraktury (Baumgartner, 2011) 
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Obr. č.: 2 - Vliv délky pahýlu na vznik abdukční kontraktury (Baumgartner, 2011) 

 

2.2. Etiologie amputací dolních končetin 

Amputace dolních končetin je nejčastějším typem amputace. Příčin chirurgické 

indikace k amputaci je mnoho, nejčastější příčinnou jsou vaskulární onemocnění. Kvůli 

těm je provedeno až 82 % amputací dolních končetin. Druhou nejčastější příčinnou jsou 

traumatické amputace, kterých je přibližně 16 %. Mezi ostatní, méně časté příčiny , patří 

osteosarkom, osteomyelitidy, těžké morfologické defekty a velké zkrácení jedné dolní 

končetiny. (Cassar, 2009; Kolář, 2009; Musil, 2007) 

Příčinnou vedoucí k amputaci pacienta zpracovaného ve speciální části této práce 

je ischemická choroba dolních končetin, proto se na ní v následujícím pododdílu 

zaměříme detailněji. 

 

2.2.1 Ischemická choroba dolních končetin 

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) se řadí do skupiny periferních 

arteriálních onemocnění. Jde o aterotrombotický syndrom, při kterém dochází 

k progresivnímu zužování tepen DK. Protože ateroskleróza není nikdy izolována pouze 

v jedné části cévního řečiště, je ICHDK také významným indikátorem systémové 

aterosklerózy. V ojedinělých případech mohou ICHDK také způsobovat zánětlivé 

procesy postihující stěnu tepen nebo embolie. (Hirsch et al., 2001; Musil, 2007)  

V Evropě a Severní Americe trpí ICHDK přes 16 % populace starší 55 let. Přes 

60 % pacientů s diagnostikovanou ICHDK je asymptomatických. Symptomy se objevují, 

pokud tepenná obstrukce brání krevnímu tlaku do periferie. Nejčastějšími symptomy jsou 
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klaudikace, které se v prvních stádiích onemocnění objevují už po ujití dvousetmetrové 

vzdálenosti. S dalšími stádii se tato vzdálenost zkracuje. Mezi méně časté symptomy, 

které se rozvinou u pacientů v pokročilejším stádiu, jsou klidové bolesti, nehojící se vředy 

a gangréna distálních částí dolních končetin. Mírnými a středně těžkými klaudikacemi 

trpí přibližně 2-3 % mužů a 1-2 % žen nad 60 let. Ve věku pacientů nad 70 let už různými 

symptomy ICHDK trpí přibližně 20 % populace. (Cassar, 2009; Hirsch et al., 2001; 

Newman et al., 1991) 

Jak už bylo zmíněno výše, ICHDK je nejčastější příčinou amputací dolních 

končetin. Riziko progresu klaudikačních bolestí do kritické ischémie s nutností amputace 

končetiny je však v horizontu jednoho roku poměrně nízké, dospěje do něj méně 

než 1 % pacientů s diagnostikovanou ICHDK. (Kannel et al., 1970) 

Hlavními rizikovými faktory pro vznik ICHDK jsou vyšší věk, kouření a diabetes 

mellitus. Kouření nemá vliv pouze na ICHDK, může také za přibližně třetinu 

kardiovaskulárních úmrtí a dvojnásobně zvyšuje riziko CMP. Diabetes mellitus je nejen 

významným rizikovým faktorem pro vznik ICHDK, Výrazně také urychluje progresi 

onemocnění do kritické končetinové ischémie. Dle Musila (2007) více 

než 20 % nemocných s intermitentními klaudikacemi má diabetes a více než 50 % z nich 

v době zjištění tepenného postižení o diabetu neví. Důležité je tedy u pacientů 

s ICHDK při vyšetření diabetes mellitus vyloučit. Mezi vedlejší rizikové faktory vzniku 

ICHDK řadíme arteriální hypertenzi, mužské pohlaví, proběhlý infarkt myokardu, 

hyperfibrinogenemii, hyperlipoproteinemii, CMP nebo tranzitorní ischemickou ataku 

a srdeční selhání. (Hirsch et al., 2007; Kannel et al., 1970; Musil, 2007; Papademetriou 

et al., 1998) 

 

2.2.2 Prevence amputací 

Vhodnou prevencí se dají snížit rizika amputací hlavně u pacientů s  periferním 

arteriálním onemocněním. Zvláště to pak platí u pacientů s diabetes mellitus, kteří mají 

až 28 krát větší riziko amputace končetiny oproti normální populaci. Až 6 % diabetiků 

trpí syndromem diabetické nohy, což je destruktivní postižení tkání dolní končetiny 

vedoucí k vředům a gangrénám. Hlavním cílem léčby u těchto pacientů by mělo být 

zlepšení krevního zásobení a předejití ischemie v distálních oblastech dolních končetin. 

Prevence se u těchto pacientů skládá z pravidelných kontrol průchodnosti artérií dolních 
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končetin, důkladném kontrolování distálních částí dolních končetin a nošení vhodné 

obuvi. Kvalitní prevencí lze předejít až polovině amputací z důvodu následků periferního 

arteriálního onemocnění. (Andrews, 2011; Boulton, 2010; Indráková, 2010; 

Piťhová, 2010) 

 

2.3 Typy amputací dolních končetin 

Amputace můžeme dělit podle druhů operačních zákroků na gilotinové a lalokové, 

kdy lalokové amputace rozdělujeme na otevřené nebo zavřené. Dále amputace dělíme 

podle výšky amputace, kdy se nejčastěji setkáváme s rozdělením na amputace v oblasti 

nohy, bérce a stehna. Posledním rozdělením amputací bývá dělení amputací 

dle naléhavosti, tam rozlišujeme amputace primární, sekundární a terciální. (Dungl, 2014) 

 

2.3.1 Rozdělení amputací dle operačních zákroků 

 

2.3.1.1 Gilotinové amputace 

Gilotinové amputace se vždy provádějí jako otevřené. To znamená, že po amputaci 

není rána primárně uzavřena a bude nutné provést minimálně jeden další operační zákrok 

pro vytvoření kvalitního pahýlu. Dnes už gilotinová amputace neprobíhá pouze jako 

cirkulární oddělení končetiny jedním řezem. Operační výkon se skládá nejprve 

z cirkulárního přerušení kožního krytu, po retrakci kůže se poté ve stejné úrovni podváží 

cévy a ošetří se nervová tkáň. Po přerušení krevní cirkulace se v místě retrahované kůže 

přeruší i svaly a ostatní měkké tkáně. Jako poslední úkon jsou přerušeny kosti 

v proximální linii retrahovaných svalů. Po tomto výkonu následuje konečná úprava 

pahýlu nutná pro možnost dobrého oprotézování. (Dungl, 2014; McIntyre et al., 1984)  

Úpravy dle Dungla (2014) mohou být následující: 

Reamputace, kdy je bezprostředně po první operaci naložena náplasťová kožní 

trakce. Následují opakované převazy pahýlu a po vytvoření granulační plochy je pahýl 

reamputován proximálněji. 

Revize, kdy dojde k odstranění granulační a jizevnaté tkáně. Následně je zkrácena 

kost a vymodelují se měkkotkáňové laloky, které poskytnou dobrý a měkký kryt pahýlu. 
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Plastická úprava, kdy jsou upraveny pouze měkké tkáně a nedochází k úpravě kosti. 

Tento typ amputace se využíval hlavně v minulosti, kdy amputace probíhaly bez 

anestezie a pro zástavu krvácení se používalo škrtidlo nebo vypálení rány v horkém oleji. 

V dnešní době se gilotinové amputace využívají hlavně ve válečných podmínkách kvůli 

snadnějšímu chirurgickému výkonu a kratší době zákroku. (Dungl, 2014) 

 

2.3.1.2 Lalokové amputace 

Jak už bylo v úvodu tohoto pododílu řečeno, lalokové amputace se dělí na otevřené 

a zavřené. Stejně jako u gilotinových amputací, je u otevřených lalokových amputací 

nutnost minimálně ještě jednoho operačního výkonu, kdy bude finálně dotvořen kvalitní 

pahýl. Otevřené lalokové amputace se využívají u pacientů s  infekcí, těžkým 

zhmožděním a kontaminací měkkých tkání. Výhodou otevřených amputací u pacientů 

s těmito obtížemi je, že umožňují uzavřít ránu až ve chvíli, kdy nehrozí komplikované 

hojení. Oproti tomu u lalokových amputací uzavřených není potřeba dalšího operačního 

výkonu, musí zde však být kladený velký důraz na dobré uchycení přerušených svalů 

kvůli riziku vzniku flekčně-abdukčních kontraktur, a také optimálnímu tvaru pahýlu, 

důležitém pro budoucí protézování. (Dungl, 2014) 

Velice důležité je u lalokových amputací naplánování operačního výkonu, 

kdy se musí naplánovat umístění laloků a měkkých tkání tak, aby byla kost přerušena 

v plánované výši i po retrakci měkkých tkání a současně odstraněna veškerá patologická 

tkáň. Laloky musí být dlouhé přesně tak, aby jimi šla dostatečně překrýt přerušená kost 

a zároveň umožnily vymodelování pahýlu do cylindrického tvaru, důležitého pro dobré 

uchycení budoucí protézy. Důležité je též umístit jizvu mimo koncentraci největšího tlaku 

v protéze. (Dungl, 2014; Robinson et al., 2010) 

Zachování motoriky pahýlu je velice důležité jak pro budoucí chůzi s  protézou, 

tak pro eliminaci šance na rozvoj kontraktur pramenící ze svalových dysbalancí. V tomto 

ohledu se používají dvě operační techniky. První je myoplastika, jejímž principem 

je sešití antagonistických svalových skupin tak, aby přetrvala jejich protichůdná funkce. 

Typicky se myoplastika u transfemorálních amputací využívá k sešití flexorů a extenzorů 

kyčelního kloubu. Druhým přístupem je myodéza, kterou se přerušenému svalu uměle 

vytvoří úpon na amputované kosti tak, aby byla co nejméně postižená jeho funkce. 

Typicky se u transfemorálních amputací myodéza využívá k uchycení m. adductor 
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magnus na distální část zbylého femuru. (Dungl, 2014; Gottschalk a Stills, 1994; 

Robinson et al., 2010) 

 

2.3.2 Dělení amputací dolních končetin podle výšky amputace 

Rozhodnutí o výšce amputace je rozhodováno na základě rozsahu postižení a stavu 

jednotlivých tkání. Dle Dungla (2014) se hodnotí stav kožního krytu, svalů, nervové 

tkáně, cévního zásobení, možnosti optimálního protetického vybavení. Obecně 

lze ale říci, že amputace musí být provedena ve tkáni s co nejvyšší šancí dobrého zhojení. 

Exaartikulace je podobný výkon amputaci, při kterém je periferie odstraněna v linii 

kloubu. (Dungl, 2014) 

Podrobné rozdělení amputací a exartikulací na dolní končetině dle Dungla (2014). 

Hemikorporektomie 

Zákrok, při kterém je odstraněný celý pánevní pletenec včetně křížové kosti. 

U tohoto typu amputace je nutné i stomické řešení gastrointestinálního a vylučovacího 

traktu. Výroba protetické objímky zde zajišťuje mechanickou ochranu břišních orgánů 

a umožňuje pacientům sed. Jedná se o velice výjimečné řešení. 

Hemipelvektomie 

U tradiční hemipelvektomie se jedná o odstranění celé dolní končetiny se současnou 

exartikulací v sakroiliakálním spojení a symfýze. U konzervativních řešení je resekce 

provedena nad acetabulem a zachována je lopata kosti kyčelní. Ve výjimečných 

případech může dojít i k odstranění části křížové kosti. U tohoto typu amputace 

se používá gluteální svalstvo k překrytí amputované oblasti.  

Exartikulace v kyčelním kloubu 

Zde dochází k odstranění celé dolní končetiny v linii kyčelního kloubu. Pro riziko 

sekvestace se také odstraňuje facies lunata a labrum acetabuli. K vyplnění dutiny 

acetabula se používá buď vypreparovaný adduktorový nebo gluteální lalok. 

Femorální amputace 

U femorálních amputací je důležité respektovat mechaniku protetického kolenního 

kloubu a tím pádem provést řez minimálně 8-10 centimetrů nad kolenním kloubem, 

aby byla po protézování osa ohybu kolenních kloubů ve stejné výšce. Také je ale potřeba 
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myslet na to, že vyšší amputace má za následek menší páku pro následné používání 

protézy a hrozí zde větší riziko kontraktur. U femorálních amputací se hojně využívají 

myoplastiky flexorové skupiny s extenzorovou a myodézy adduktorové skupiny. 

Ta je ovšem kontraindikována u amputací z vaskulárních příčin z důvodu rizika zhoršení 

svalových cirkulárních poměrů vinou velkého svalového napětí. 

Exartikulace v kolenním kloubu 

 Exartikulace v kolenním kloubu dle Dungla (2014) přináší pro pacienta řadu 

výhod. Velmi kvalitní pahýl pro protézování, zachovanou dlouhou páku stehenních svalů 

a mechanické výhody dlouhého pahýlu jako např. sezení, vstávání, udržování rovnováhy. 

Je několik způsobů provedení tohoto zákroku. Tím u nás nejběžnějším je resekce kondylů 

femoru s pevnou fixací čéšky. Čéška se svým kožním krytem se tím stává budoucí 

nášlapnou plochou.  

Bércová amputace 

Pro dobré zformování pahýlu je vždy potřeba provést resekci tibie distálněji 

než resekci fibuly. Dle některých autorů je dokonce vhodné vytvořit pevnou fixaci mezi 

těmito kostmi. Svaly bérce při takto vzniklém pahýlu plní hlavně mezikostní výplň.  

Amputace v oblasti nohy 

Mezi amputace v oblasti nohy řadí Dungl (2014) i amputace v oblasti hlezenního 

kloubu. Ty jsou problematické kvůli nutnosti vytvoření nášlapného pahýlu se současným 

vytvořením prostoru pro protézu hlezenního kloubu a nohy. Oba tyto požadavky splňuje 

amputace dle Symeho, při které je provedena resekce bércových kostí kolmá k rovině 

nášlapu a pevná fixace resektovaného patního laloku. Mezi nižší amputace v oblasti nohy 

patří amputace dle Choparta a amputace dle Lisfranka, které jsou obě provedeny 

ve stejnojmenných liniích. Z důvodu rizika vzniku ekvinozity není ani jedna z nich příliš 

doporučována. Při transmetatarzální amputaci se provádí resekce těsně nad hlavičkami 

metatarzů a ke krytí se používá, podobně jako u amputací prstů, plantární lalok. 

U transmetatarzální amputace a amputace prstů nedochází k větším funkčním deficitům. 

Ve většině případů není ani potřebná samostatná protéza. U těchto amputací mají 

problémy pacienti hlavně s rychlou chůzí nebo během, kde jim chybí odrazová plocha 

palce.  
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2.3.3 Rozdělení amputací podle naléhavosti 

Dle Pejškové a Marečka (2010) rozdělujeme amputace podle naléhavosti 

na primární, sekundární a terciální. Primární amputace vznikají nejčastěji 

z traumatických příčin, nebo rychlé proregresi onemocnění. Tyto amputace se musejí 

provést co nejrychleji od vzniku úrazu nebo projevu onemocnění. U primárních amputací 

jde vždy o záchranu života, a tak jí není potřeba provést se souhlasem pacienta. Proto 

na ní pacienti nejčastěji reagují nejhůře po psychické stránce. Sekundární amputace jsou 

prováděny po vyčerpání všech ostatních dostupných možností léčby. Pacienti 

se na ni z pravidla mohou připravit a musí k amputaci svolit v případě, že se nedostanou 

do ohrožení života. Terciální amputace se provádí za účelem zlepšení funkce končetiny 

nebo z kosmetických důvodů. Nejčastěji terciální amputace podstupují diabetičtí pacienti. 

(Pejšková, Mareček, 2010; Srivastava et al., 2010) 

 

2.4. Komplikace amputací 

Amputace je velkým zásahem do pacientova života nejen po stránce fyzické 

ale i psychické. Různých komplikací se v těchto oblastech může po amputaci objevit 

nemalé množství. Komplikace vzniklé amputací rozdělujeme na lokální a celkové.  

(Andrews, 2011; Dungl, 2014) 

 

2.4.1 Komplikace lokální 

Mezi lokální řadíme komplikace v oblasti amputačního pahýlu. Nejčastější 

pooperační komplikace jsou hematomy, kožní nekróza, dehiscence v ráně, otok, 

gangréna, infekce, kontraktury, fantomové obtíže. Hematomy mohou způsobit infekci, 

nekrózu a bolest, jejich prevencí je správná drenáž rány. Kožní nekrózy se ve většině 

případů ponechávají ke granulaci, při větších rozměrech je však nutné provést nerektomii 

a resuturu. Dehiscence rány se řeší obdobně jako nekrózy, tedy nerektomií a resuturou. 

Gangrény, způsobené místní ischémií mohou být způsobeny např. příliš distálně 

provedenou amputací nebo arteriálním uzávěrem. Nutná je reamputace proximálněji. 

Infekce významně zpomalují hojení rány, řeší se buď antibiotiky nebo proplachovou 

laváží. Prevencí kontraktur je v ranné fázi polohování, v pozdější fázi posilování 

oslabených svalových skupin a protahování skupin s tendencí ke zkrácení. (Dungl, 2014) 
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2.4.1.1 Fantomové obtíže 

Fantomové obtíže jsou nejčastěji se vyskytující komplikace amputací. Trpí jimi 

více než 80 % všech pacientů. Vyskytovat se mohou ve formě fantomových pocitů 

a fantomových bolestí. Etiologie těchto obtíží je zatím stále nejasná. Prokázán 

byl ale efekt předoperačních bolestí a úzkosti ze ztráty končetiny na výsledné míře 

fantomových obtíží. U pacientů, kteří trpěli bolestmi a úzkostí se po operaci rozvinuly 

velké fantomové bolesti. (Ehde et al., 2000; Flor, 2002) 

Fantomové pocity jsou stavem, kdy má pacient stále pocit přítomnosti končetiny. 

Projevují se jednoduchými pocity jako je teplo, chlad, svrbění, dotyk a tlak nebo 

i komplexními pocity, kdy mohou cítit pozici, délku nebo dokonce pohyb končetiny. 

(Ehde et al., 2000) 

 Fantomové bolesti postihují více než 50 % amputovaných pacientů. K rozvoji 

těchto bolestí dochází jeden až dva týdny po amputaci. Bolesti jsou popisovány jako 

svíravé, pálivé, palčivé, štípavé, křečovitá, mačkavé a svíravé. Amputovanou končetinu 

pacienti cítí jako pokroucenou a nepřirozenou. Fantomové bolesti u většiny pacientů 

samovolně vymizí do jednoho roku po amputaci, mohou je ale trápit i déle. (Ehde 

et al., 2000; Flor, 2002) 

Terapie fantomových bolestí je velice individuální. Často jsou v terapii užívány 

lokální analgetika nebo fyzikální terapie, kde se nejčastěji využívají analgetické TENS 

proudy. V posledních letech se u pacientů s fantomovými bolestmi začíná využívat 

i zrcadlové terapie, která využívá pohyb v představě s využitím zrcadel a pohybu zdravé 

končetiny. V případě neúspěšnosti neinvazivní terapie se provádí neurochirurgická revize 

nervového pahýlu. (Dungl, 2014; Giuffrida et al., 2010; MacLachlan et al., 2004)  

 

2.4.2 Komplikace celkové 

Do celkových komplikací řadíme psychologické problémy, morbiditu a mortalitu.  

Psychologické problémy se u pacientů po amputaci vyskytují poměrně často. Proto 

je pacientům doporučováno konzultovat svůj psychický stav s psychologem nebo 

psychiatrem. Někteří pacienti jsou kvůli úzkostem a fantomovým bolestem schopni 

i sebevraždy, proto by téma psychologických problémů v souvislosti s amputacemi mělo 

být více diskutováno. (Kolář, 2009; Penn-Barwell, 2011; Srivastava et al., 2010) 
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Riziko morbidity a mortality vzniká především u polytraumat a válečných zranění. 

Důležitá je proto prevence šoku, dostupnost kvalitního ošetření a antibiotická léčba. Díky 

medicínskému pokroku se riziko morbidity a mortality neustále snižuje. Při včasné 

indikaci a dobrém chirurgickém zákroku je amputace dnes už bezpečný výkon. (Dungl, 

2014; Srivastava et al., 2010) 

 

2.5 Protetika dolních končetin 

Ortotika a protetika je multidisciplinárním oborem, který se zabývá navrhováním, 

stavbou a aplikací protetických pomůcek. Kromě protetiky, na kterou se zaměříme 

detailněji, se obor zabývá také ortotikou, epitetikou, adjuvatikou a kalceotikou. Ortotika 

se zabývá nápravou funkce, nemění však morfologii dané části těla. Epitetika se naopak 

zabývá pouze kompenzací morfologických změn a neovlivňuje nijak funkci dané partie. 

Kalceotika se zabývá návrhem a stavbou individuální ortopedické obuvi, kam řadíme 

i výrobu individuálních ortopedických vložek. Posledním oborem ortotiky a protetiky 

je adjuvatika. Adjuvatika se zabývá výrobou technických pomůcek, jako jsou například 

invalidní vozíky nebo zdravotní postele. Tím napomáhá invalidním pacientům k integraci 

do jejich životního a pracovního prostředí. Ve všech svých oborech využívá ortotika 

a protetika ke splnění svých cílů zevně aplikované protetické pomůcky. (Dungl, 2014; 

Půlpán, 2014) 

 

2.5.1 Zásady a cíle protetiky 

Protetika se zaměřuje na nahrazení poškozené končetiny a její funkce. Cílem 

protetiky je umožnit pacientům kompenzaci jejich deficitu použitím zevně aplikovaných 

protetických pomůcek. Ty se rozdělují na dva typy. Prvním typem  jsou endoskeletární 

protézy, u kterých nosnou funkci plní stavební moduly a plášť protézy je pouze 

kosmetický. Druhým typem jsou protézy exoskeletární, kde je nosným prvkem samotný 

plášť protézy. Nejdůležitějším úkolem protetiky je postavit protézu přesně  

pro individuální potřeby pacienta. Proto při výběru a stavbě protézy musí být 

zhodnocovány aspekty pacientovy profese, zálib, sportovních aktivit a nesmí 

se opomenout ani předpoklady psychické a mentální. (Dungl, 2014; Půlpán, 2014) 
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Velice důležité je v protetice také správné načasování vybavení pacienta první 

protézou. Od operace by to vždy mělo být minimálně 6 týdnů. Dalším faktorem 

pro přidělení první protézy je dokonalé zhojení pahýlu včetně jizvy, která musí být v době 

prvního oprotézování již klidná, dále pak celkový fyzický a psychický stav pacienta, 

kdy u protéz dolních končetin ještě vyhodnocujeme, jakožto důležitou, schopnost 

samostatné chůze o dvou francouzských berlích. (Dungl, 2014; Půlpán, 2014) 

 

2.5.2 Protetická protetometrie 

Pro stavbu jakékoli protetické pomůcky je prvním a základním krokem dobré 

změření podkladu, ke kterému bude pomůcka uchycena. Soubor těchto měření se nazývá 

protetometrie. (Půlpán, 2014) 

Protetometrie k získávání měrných podkladů využívá různé způsoby měření. Mezi 

základní patří prosté změření délkových a obvodových měr, které se z pravidla provádí 

krejčovským metrem. Pak jsou to plošné obkresy podkladu na běžný papír. Otisky, které 

slouží k zachycení statických tlakových poměrů v plosce nohy. Plošné poloformy 

užívající se k plastickému znázornění akrálních částí těla. Sádrové modely, 

kdy je nejdříve zhotovený sádrový negativ ovázáním podkladu chirurgickým sádrovým 

obvazem. Po dotvarování a zaschnutí je negativ vylitý sádrovou maltovinou, která nám 

následně vytvoří sádrový pozitiv. Ten je pak přesnou trojrozměrnou kopií podkladu, 

na které probíhá výroba protetické pomůcky. (Dungl, 2014) 

V moderních protetických dílnách je dnes hojně využívána takzvaná CAD-CAM 

technologie. Ta využívá laser a speciální kameru k nasnímání dokonalého modelu 

podkladu do počítače, kde může být model posléze jakkoli upravován. Po zhotovení 

finálního modelu v počítači, se pomocí CNC frézy nebo 3D tiskárny zhotoví i reálný 

model podkladu. Ten se pak využívá k vytvoření optimálního lůžka pro protézu. Největší 

výhoda této technologie je nutnost pouze jednoho měření, možnost nekonečných úprav 

virtuálního modelu a možnost oskenovaný model elektronicky odeslat na jakékoli 

pracoviště ke zhotovení. Proti tomu stojí poměrně vysoká cena zařízení a nutnost dalšího 

vybavení společně s vyškoleným obsluhujícím personálem. (Agrawal, 2013) 

Pro správné zhotovení a indikaci protézy je dle Půlpána (2014) krom získání 

přesných měr pahýlu důležitá také důkladná anamnéza, kde se vyšetřující protetik musí 

zaměřit hlavně na etiologii amputace, kvůli různým omezením a nárokům na protézu 
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při odlišných příčinách amputací. Také musí zjistit celkový fyzický stav pacienta, kvůli 

výběru optimálně energeticky náročné protéze. 

 

2.5.3 Základní stavba protézy 

Protézy mají vždy dvě základní součásti, pahýlové lůžko a periferii protézy. 

„Koncepce a stavba pahýlového lůžka určuje subjektivní komfort uživatele protézy, 

technologie stavebních dílů periferie protézy a jejich funkční vlastnosti určují mechanické 

vlastnosti protézy.“ (Dungl, 2014) 

 

2.5.3.1 Stehenní protéza 

U stehenních protéz se dnes používají nejčastěji ulpívací  plně kontaktní lůžka. 

Jejich výhodou je kontakt pahýlu se stěnou lůžka po celém povrchu pahýlu. 

Tím se snižuje zatížení na distální část pahýlu a odlehčuje namáhané partie pokožky. 

Automatický ventil na spodní části lůžka umožňuje dobrou regulaci přetlaku a podtlaku 

při chůzi a umožňuje pevně přichycené stabilní lůžko.  (Princ, 2018)  

Existuje velká variabilita v použití kolenních kloubů u pacientů se stehenní 

protézou. Použití konkrétního typu kolenního kloubu je závislé na stupni aktivity 

pacienta, délce pahýlu nebo také na povolené fyzické zátěži. Obecně však musí protetický 

kolenní kloub zajistit stabilitu protézy ve stojné fázi a zároveň dovolit pohyb bérce ve fázi 

švihové. Nejjednodušší kolenní klouby používané v protézách u pacientů s nejnižším 

stupněm aktivity mají tzv. kolenní zámek, který ve stoji nedovoluje podlomení kolene, 

nedovoluje v něm však vykonat ani žádný pohyb, proto je pro chodící pacienty nevhodný. 

Naopak kolenní klouby používané u pacientů s nejvyšším stupněm aktivity mají 

pneumatickou nebo hydraulickou jednotku pro lepší práci protetického kloubu při chůzi 

do schodů nebo v terénu. (Dungl, 2014; Půlpán, 2014) 

Jsou dvě základní rozdělení protetických chodidel. Chodidla pevná a chodidla 

dynamická. Vlastnosti chodidel jsou dány stavbou a použitými materiály. Pevná 

protetická chodidla se využívají u pacientů s nižšími stupni aktivity. Vyrobená jsou 

většinou z kombinace dřevěného a plastového materiálu. Velice často mají také pevná 

chodidla pružný patní klín pro tlumení nárazů. Dynamická protetická chodidla typicky 

využívaná u pacientů s vyšším stupněm aktivity jsou tvořená nejčastěji z kompozitních 
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materiálů, což jim umožňuje lépe zpracovávat a využívat energii při chůzi. Na rozdíl 

od pevných chodidel však dynamická chodidla nemají možnost pohybu v hlezenním 

kloubu, a tak je jejich přizpůsobivost terénu dána hlavně pružností kompozitního 

materiálu. (Dungl, 2014; Půlpán, 2014) 

Mezičlánkem mezi kolenním protetickým kloubem a protetickým chodidlem 

je trubková konstrukce. Konstrukce musí být pevná a odolná, zároveň ale lehká, 

aby výrazně nezvyšovala váhu protézy. K její výrobě se dnes používají nejčastěji slitiny 

hliníku. Kvůli lepší estetice se trubkové konstrukce v oblasti bérce obalují měkkým 

plastem, aby se tvarem co nejvíce podobala normální končetině. (Kolář, 2009) 

 

2.5.4 Primární a definitivní protézové vybavení 

Primární protézové vybavení je protéza, kterou pacient dostane v krátkém časovém 

horizontu od provedení amputace.  Závislé je to na stavu měkkých tkání pahýlu a jizvy, 

nejdříve ho však pacient obdrží 6 týdnů po provedené amputaci. Od definitivního 

protézového vybavení se liší jen odlišnou stavbou protézového lůžka. V krátkém časovém 

horizontu po amputaci prochází pahýl velkými změnami, lůžko musí být tedy snadno 

upravitelné pro změny objemů a tvaru pahýlu. Jakmile je pahýl finálně zformován 

a nedochází v něm k žádným morfologickým změnám, vyrobí se pacientovi nové lůžko 

pro uchycení protézy. To už není možné tvarově příliš přizpůsobovat, lépe ale přichytí 

pahýl k protéze. (Dungl, 2014) 

 

2.5.5 Předpis protézy 

Protézu u nás může předepisovat jen smluvní lékař pojišťovny. Činí tak na podkladě 

klinického nálezu, který nevyhodnocuje pouze stav po amputaci, ale ve své indikační 

rozvaze přihlíží i k přidruženým vedlejším diagnostickým nálezům a závěrům. Důležité 

také není jen jestli zvládne pacient protézu fyzicky využívat, lékař také vyhodnocuje, 

zda-li se bude pacient schopen o protézu adekvátně postarat. Na základě této své indikační 

rozvahy lékař rozhodne, jaký druh protézy bude pro pacienta vhodný, a přidělí pacienta 

k očekávanému budoucímu stupni aktivity. (Dungl, 2014; Kolář, 2009) 
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2.5.6 Stupně aktivity 

Podle budoucího očekávaného stupně aktivity rozdělují pojišťovny pacienty 

do 5 skupin. 

1. Stupeň aktivity 0 - nechodící pacient. 

U těchto pacientů se předpokládá, že kvůli špatnému fyzickému nebo psychickému 

stavu nemají schopnost využít protézu pro pohyb nebo přesun. Tito pacienti mají nárok 

na nejjednodušší kosmetické protézy. 

2. Stupeň aktivity 1 - interiérový typ uživatele. 

Od pacientů se očekává, že do budoucna budou schopni pohybu na rovném povrchu 

při pomalé konstantní rychlosti chůze. Protézy jsou zhotovovány hlavně k zabezpečení 

stoje s protézou a malým přesunům v interiéru. 

3. Stupeň aktivity 2 - limitovaný exteriérový typ uživatele 

Tito pacienti zvládnou překonat malé přírodní nerovnosti a bariéry. Protézu však 

zvládnou používat jen omezenou dobu. Protézy tohoto typu jsou ideální pro pohyb 

v interiéru a zvládnou i krátké přesuny v exteriéru. 

4. Stupeň aktivity 3 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele 

V této skupině se již nacházejí pacienti, kteří zvládnou pobyt v interiéru i exteriéru 

bez omezení. Zvládnou překonat většinu běžných překážek a za ulehčených podmínek 

mohou i pracovat. S těmito protézami jsou pacienti schopni skoro stejně rychlé chůze 

jako lidé bez omezení. 

5. Stupeň aktivity 4 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními 

pomůckami. 

Pacienti tohoto stupně mají schopnosti jako pacienti stupně aktivity 3. Vyskytuje 

se u nich však díky vyšší aktivitě výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Tito 

pacienti nejsou oproti lidem bez omezení nijak limitováni v rychlosti chůze ani dochozí 

vzdálenosti. Nejčastěji jsou v této skupině děti nebo aktivní sportovci. (Kolář, 2009; 

Půlpán, 2014) 
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2.6. Rehabilitační péče u transfemorálních amputací 

Na celkové terapeutické intervenci u pacientů po amputacích se podílí 

multidisciplinární tým odborníků, kteří mají za cíl zlepšit celkový stav pacienta a připravit 

ho pro návrat do běžného života. Na plnění těchto cílů se podílejí lékař, fyzioterapeut, 

ergoterapeut, protetik, psycholog, sociální pracovník a v neposlední řadě také pacient 

a jeho blízké okolí. Úlohy většiny zde zmíněných odborníků v péči o pacienty 

po amputacích jsme si již představili v předešlých kapitolách. V této kapitole se budeme 

věnovat fyzioterapeutické péči o pacienty po amputacích. Ta se skládá z  předoperační 

a pooperační péče. (Pejšková, Mareček, 2010) 

 

2.6.1 Předoperační péče  

V předoperační péči je potřeba připravit pacienta po psychické i fyzické stránce 

na nastávající amputaci. Pacient by měl vědět všechny možné pozitivní i negativní 

důsledky amputace, aby se na ně mohl připravit. (Pejšková, Mareček, 2010) 

V rámci fyzioterapeutické předoperační péče je velice důležité vytvořit cvičební 

program, ve kterém se bude s pacientem pokračovat i po amputaci. Předoperační 

rehabilitační program se věnuje zlepšení celkové kondice pacienta, tréninku stability 

na zdravé DK, tréninku posturální stability a nácviku správného dýchaní, nácvikem chůze 

po zdravé DK s využitím podpažních berlí. V rámci přípravy postižené DK na amputaci 

se zaměřujeme na zmírnění bolestivosti a vyrovnání svalových dysbalancí. Důležité 

je také neopomínat posilování svalů horních končetin, které po operaci hrají velkou roli 

při pacientově lokomoci. (Robinson et al., 2010) 

 

2.6.2 Pooperační péče 

 

2.6.2.1 Časná pooperační péče 

V časné pooperační rehabilitaci se snažíme zabránit vzniku pooperačních 

komplikací a připravit pacienta na protézování. V rámci terapeutické intervence 

je zásadní citelně a odborně informovat pacienta o postupech a možnostech rehabilitace 

a vzbudit v něm zájem o cvičení. K dobrým výsledkům terapie je totiž aktivní spolupráce 

pacienta nezbytná. (Hromádková, 2002) 
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První dny po amputaci rehabilitace probíhá na lůžku. S pacientem je prováděno 

cvičení pro prevenci TEN, probíhá bandážování pahýlu a pacient je instruován 

o polohování pahýlu pro prevenci vzniku kontraktur. (Hromádková, 2002) 

Je dobré začít co nejdříve s vertikalizací pacienta. Prvně je nutné, aby pacient zvládl 

stabilní sed, poté je možné ho vertikalizovat do stoje s využitím vysokého chodítka 

a později podpažních berlí. (Hromádková, 2002) 

Pro dobré používání těchto pomůcek je vhodné v časné pooperační fázi s pacientem 

posilovat svaly horních končetin a pletence ramenního. Při posilování horních končetin 

je kladen důraz na svaly pletence ramenního, extenzory loketního kloubu a posilování 

úchopu. (Čechová, 2016; Hromádková, 2002) 

Po zvládnutí stabilního stoje s pomůckou, je možné zahájit trénink chůze. Trénink 

chůze ze začátku probíhá s využitím vysokého chodítka, kdy se pacient učí chůzi švihem 

zdravé dolní končetiny. (Hromádková, 2002) 

Následuje nácvik chůze o 2 podpažních berlích. S nimi je možné začít trénovat 

chůzi do schodů a ze schodů. (Hromádková, 2002) 

 Pacienti mají vlivem změněného těžiště a chybějící opoře jedné dolní končetiny 

problémy s udržením rovnováhy. Proto je nutné při dbát zvýšené opatrnosti a dávat 

pacientovi záchranu před případným pádem. (Hromádková, 2002; Robinson et al., 2010) 

Po extrakci stehů a dobrém zhojení rány je možné začít s péčí o jizvu a otužováním 

pahýlu. Masáž jizvy je prováděná tlakem směrem k jizvě, kdy se snažíme o modelaci 

kůže a podkoží pro prevenci srůstů tkání. (Hromádková, 2002)  

Otužování pahýlu je prováděno nejdříve lehkou masáží a poklepem dlaní, později 

pak poklepem pěstí a opíráním pahýlu ve stoji např. o postel. Další prováděnou 

procedurou v oblasti pahýlu je kartáčování, které pomáhá k obnovení kožní citlivosti 

v oblasti pahýlu. (Hromádková, 2002)  

Cílem práce s jizvou a otužování pahýlu je kónický tvar pahýlu s volně 

protažitelnou jizvou ideální k uchycení do stehenního lůžka protézy. (Hromádková, 2002; 

Kolář, 2009) 

Posilování extenzorů a adduktorů kyčelního kloubu je prováděno jako prevence 

vzniku flekčně-abdukčních kontraktur. Důležité je však i kvůli pozdějšímu dobrému 

ovládání protézy. (Čechová, 2016; Robinson et al., 2010) 
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Pro prevenci pádů a dobrou celkovou stabilitu je vhodné s pacienty trénovat 

stabilitu posturální. Trénink začíná nácvikem správné dechové vlny a později cvičeními 

na HSS. Přínosné je cvičení v uzavřených kineziologických řetězcích. (Kolář, 2009) 

 

2.6.2.2 Pozdní pooperační péče 

V pozdní pooperační fázi je žádoucí pokračovat v péči o jizvu a pahýl, který 

se do své finální podoby může formovat až 6 měsíců. Pokud pacienti trpí fantomovými 

obtížemi, zařazujeme do terapie cvičení v představě, které má dle Koláře (2009) 

na zmírnění fantomových obtíží velký vliv. (Půlpán, 2014) 

Pokud není možné pacienta vybavit protézou, terapie v této fázi pokračuje 

tréninkem přesunů, kdy je nutné s pacienty natrénovat přesuny z invalidního vozíku, 

pomocí kterého se budou primárně přemisťovat. Dále provádíme nácvik soběstačnosti 

a zvyšování celkové kondice. (Kolář, 2009) 

 

2.6.2.3 Škola chůze s protézou 

Nejdříve 6 týdnů po amputaci je zhotovená primární protéza a tím začíná nácvik 

jejího používání. (Dungl, 2014) 

Z počátku pacienta učíme protézu správně nasadit a upevnit. Po zvládnutí 

manipulace s protézou přecházíme k nácviku stoje s protézou. Vhodné je ze začátku 

pro nácvik využít bradla nebo jinou oporu. (Půlpán, 2014) 

Po zvládnutí stabilního stoje s protézou se přechází k přípravným cvičením 

na chůzi. Pacienta učíme přenášet váhu z jedné nohy na druhou, střídavě pokrčovat 

obě kolena, zatěžovat dolní končetinu s protézou ve výkroku. (Hromádková, 2002; 

Půlpán, 2014) 

 Postupně prodlužujeme dobu zátěže protézované dolní končetiny, až se pacient 

naučí stabilního stoje bez opory s rovnoměrně zatíženými dolními končetinami. 

(Půlpán, 2014) 

Nácvik chůze s protézou vždy probíhá s využitím francouzských berlí. Z počátku 

učíme pacienta čtyřdobé chůzi s délkou kroku přibližně půl stopy. Dbáme na rovnoměrné 

zatěžování obou dolních končetin a symetrii délky kroku. Postupně zvětšujeme délku 
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kroku a přecházíme na třídobou chůzi, po jejímž zvládnutí učíme pacienta chůzi 

dvoudobou, která již má parametry normální, fyziologické chůze. (Hromádková, 2002) 

V případě pacientovy jistoty při dvoudobé chůzi můžeme přejít k nácviku 

samostatné chůze s protézou. Ta je obzvláště pro starší pacienty velice náročná. Proto 

musíme při volbě cílů terapie vycházet i z údajů v anamnéze. (Kolář, 2009; Půlpán, 2014) 

V pozdní pooperační fázi je kromě nácviku chůze s protézou žádoucí pokračovat 

v péči o jizvu a pahýl, který se do své finální podoby může formovat až 6 měsíců. Pokud 

pacienti trpí fantomovými obtížemi, zařazujeme do terapie cvičení v  představě, které 

má dle Koláře (2009) na zmírnění fantomových obtíží velký vliv. (Půlpán, 2014) 

 

2.6.3 Fyzikální terapie 

Různé druhy fyzikálních terapií jsou u pacientů po amputacích často využívány. 

Výběr fyzikální terapie vždy závisí na požadovaném efektu terapie. (Čechová, 2016) 

U pacientů po amputacích se snažíme o snížení otoku a bolestivosti pahýlu, 

zmírnění fantomových obtíží, urychlení hojení jizvy a měkkých tkání v oblasti pahýlu, 

otužování pahýlu a případně také ovlivnění svalového napětí hypertonických svalů. 

(Čechová, 2016; Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

 

2.6.3.1 Termoterapie a hydroterapie 

První dny po operaci jsou ke snížení otoku pahýlu využívány sáčky s ledovou tříští 

nebo kryoperlózou. Ty jsou v látkovém obalu přikládány na místa se zvýšeným otokem 

a nechávají se působit 5-10 minut. Tuto formu kryoterapie je možné lokálně aplikovat 

jednou za 1,5 až 2 hodiny. (Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

Po extrakci stehů a zacelené operační ráně jsou pro otužování pahýlu používány 

střídavé sprchy. Procedura vždy začíná aplikací teplé vody, která se po 30 sekundách 

vystřídá za studenou. Tento cyklus se opakuje 4-6 krát a proceduru vždy ukončuje 

aplikace studené vody. Voda by měla mít teplotu v rozmezí 35-42°C a 25-30°C. 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

 



30 

 

2.6.3.2 Fototerapie 

Z fototerapie je na oblast pahýlu používán laser. Využíváme ho zejména pro jeho 

biostimulační, analgetický a termický účinek. Laser je používán na jizvu po extrakci stehů 

a na její okolí, většinou se setkáváme s bodovou aplikací.  Doporučené dávkování pro 

akutní jizvy je 2-4 J/cm², délka aplikace záleží na velikosti ošetřované plochy. 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

 

2.6.3.3 Mechanoterapie 

U ischemické choroby dolních končetin bývá ve IV. stádiu onemocnění se suchou 

gangrénou indikována vakuum-kompresivní terapie. Ta funguje na principu střídání 

podtlaku a přetlaku, kdy u arteriálních onemocnění musí být silnější podtlak než přetlak. 

U venózních onemocnění tomu je naopak. Pacientům je předepisováno 20 procedur, 

kdy v prvním týdnu docházejí na terapii denně a poté 3krát týdně. Hodnoty podtlaku 

by měli být v rozmezí -2 až -8 kPa a přetlaku +1 až +5 kPa. 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

Pro léčbu fantomových bolestí se hojně využívá neurální aplikace ultrazvuku. 

Ta využívá efektu snížení rychlosti vedení v ozvučeném periferním nervu, a tím snižuje 

četnost a intenzitu fantomových obtíží. (Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

 

2.6.3.4 Elektroterapie 

Další možností léčby fantomových bolestí a bolestí pahýlu je klidová galvanizace. 

Ta využívá stejnosměrného proudu a snížení nervové dráždivosti pod anodou, která 

se umisťuje na distální konec pahýlu. (Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

Nízkofrekvenční proudy využíváme primárně pro analgetický účinek. Na oblast 

pahýlu můžeme využít TENS proudy. Konkrétně monopolární neurální aplikaci 

kuličkovou elektrodou s frekvencí 50-200 Hz a délkou impulzu 70-300 µs. Délka 

aplikace by měla být 20-60 minut. (Poděbradský, Poděbradská, 2009)  
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3 Speciální část 

 

3.1 Metodika práce 

Tato část bakalářské práce vznikla na základě údajů získaných během absolvování 

souvislé odborné praxe v nemocnici Brandýs nad Labem na oddělení následné péče 

v datu od 18.1.2021 do 12.2.2021. Všechna vyšetření a terapie probíhaly pod odborným 

vedením supervizora. 

Pacient J. T. s diagnózou jednostranné nadkolenní amputace byl hospitalizovaný 

na oddělení následné péče nemocnice Brandýs nad Labem, kde také probíhala terapie. 

Před zahájením terapie byl pacient seznámen se všemi náležitostmi ohledně zpracování 

bakalářské práce a podepsal informovaný souhlas (Příloha č. 2). Zpracování kazuistiky 

pacienta do bakalářské práce bylo schváleno Etickou komisí UK FTVS a její rozhodnutí 

je přiloženo zde v bakalářské práci jako Příloha č. 1. 

Terapie probíhala od 19.1.2021 do 1.2. 2021. Pacient absolvoval 10 terapeutických 

jednotek, které probíhaly vždy dopoledne a trvaly od 45 do 90 minut podle potřeb a sil 

pacienta. V odpoledních hodinách se pacient věnoval zadané autoterapii. Dne 19.1.2021 

byla odebrána anamnéza a bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření, na jejichž 

základě byly s pacientem stanoveny cíle terapie, krátkodobý a dlouhodobý 

fyzioterapeutický plán. Dne 1.2.2021 bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření 

a vyhodnocení efektu terapie. 

Veškeré vyšetřovací i terapeutické postupy byly aplikovány neinvazivně. 

V terapiích byly použity tyto metody: postizometrická relaxace dle Lewita, 

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy, periferní neuromuskulární facilitace 

dle Kabata, cvičení vycházející z vývojové kineziologie, techniky měkkých tkání, 

analytické posilování, nácvik správné lokomoce s kompenzačními pomůckami, léčebná 

tělesná výchova. 

Při vyšetření byly použity tyto pomůcky: krejčovský metr, dvouramenný plastový 

goniometr, neurologické kladívko. 

Při terapiích byly použity tyto pomůcky: dvě podpažní berle, overball, gymball, 

theraband, 1,5 kilový medicinbal, míček ježek, invalidní vozík.  
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3.2 Anamnéza 

 

Vyšetřovaná osoba: T. J. 

Pohlaví: muž 

Ročník narození: 2.12.1952 (68 let) 

Diagnóza: 

Základní diagnóza: Z89.6 - chronický defekt pravého bérce, nártu – stp. amputaci 

PDK ve stehně pro gangrénu, sepsi (9.12.2020) 

Ostatní diagnózy:  U07.1 - stp. COVID-19 (19.12.2020) 

    D38.1 - plicní tumor benigní povahy levé plíce (11/2019) 

 

Rodinná anamnéza:  

V rodině pacienta se nevyskytují žádná závažná dědičná onemocnění. Oba rodiče 

pacienta zemřeli stářím. 

 

Osobní anamnéza: 

Dřívější onemocnění: 

Pacient prodělal běžná dětská onemocnění. 

1990 - operace menisku pravého kolene 

2010 - akutní infarkt myokardu 

2013 - operace karpálních tunelů bilaterálně 

2015 - amputace II. prstu PHK po infekci 

2019 - fraktura arci zygomatici  

2019 - fraktura parietální kosti vpravo 

2019 - hematoma subdurale parietale vpravo  
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Nynější onemocnění: 

Pacient je po nadkolenní amputaci PDK. Amputace končetiny byla provedena 

pro sepsi způsobenou nehojícími se bércovými vředy a gangrénou nohy PDK. Z poloviny 

jizvy již byly odstraněny stehy. Rána je však v místě odstranění stehů otevřená s vnější 

sekrecí. Pahýl je nebolestivý, pacient však trpí fantomovými bolestmi v oblasti prstů 

a hlezna amputované končetiny. 

 

Farmakologická anamnéza: 

Pacient nezná názvy ani účinky léčiv, která jsou mu podávána personálem.  

Farmakologická anamnéza je doplněna ve výpisu ze zdravotnické dokumentace pacienta. 

 

Alergologická anamnéza: 

Pacient neguje jakékoli alergie. 

 

Urologická anamnéza: 

Pacient je bez urologických obtíží. Je plně kontinentní. 

 

Pracovní anamnéza: 

Pacient je nyní v důchodu. Před odchodem do důchodu pracoval ve mlýně, strávil 

deset let v uhelném dole jako horník a pracoval ve spoustě dalších fyzicky náročných 

povoláních.  

 

Sociální anamnéza: 

Žije sám v pojízdném mobilhomu se třemi schody. Rodina se mu snaží najít vhodné 

ubytovací zařízení po propuštění z nemocnice. 

 

Sportovní anamnéza: 

V mládí hrál fotbal. Jiným sportům se nevěnoval ani rekreačně. 
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Abusus: 

Pacient je kuřák, mimo pobyt v nemocnici vykouří 30 cigaret denně. Pacient uvedl 

pravidelnou konzumaci alkoholu, mimo pobyt v nemocnici vypije v průměru 5 piv denně. 

 

Předchozí rehabilitace: 

Pacient uvedl pouze rehabilitaci na oddělení následné péče v Brandýse nad Labem, 

kde byl hospitalizován od září 2020 do prosince 2020 s bércovými vředy na PDK. 

Rehabilitace probíhala formou vertikalizace a nácviku chůze o 2 PB. 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 

Výpis podávaných léčiv: Lactulosa 1-1-1, KCL 1-1-1, Enelbin 2-2-2, Paralen, 

Novalgin 2ml im a 6 hod., Almiral 1 ampule im a 12 hod., Tiaprdiak 100 im a 8 hod. 

při neklidu, Pantoprazol 40 1-0-0, Clexane 0,4 ml im a 24 hod. 

Výpis provedených vyšetření: Sonografie břicha s výsledkem difuzní jaterní léze 

bez hepatomegalie ostatní bez patologického nálezu. RTG, CT, EMG, EEG ani další 

výpisy z vyšetření mi nebyly poskytnuty. 

Průběh operačního výkonu z oblastní nemocnice Mladá Boleslav: 68 - letý muž 

přijat překladem z ONP Brandýs n. L. pro zhoršení lokálního nálezu na PDK při gangréně 

pravé nohy a defektu bérce. 9.12. provedena amputace ve stehnu, pooperační průběh 

byl komplikován sekundárním hojením pahýlu, které bylo parciálně rozpuštěno. 

Byly aplikovány prostředky pro vlhké hojení ran. Pacient COVID pozitivní (14.12.), 

asymptomatický průběh. Přechodné stavy zmatenosti a neklidu s nutností farmakologické 

sedace. Defekt pahýlu vyčištěn, granuluje. Pacient přeložen kardiopulmonálně  

kompenzovaný, bez klinických známek respiračního infektu na ONP Brandýs n. L. 

 

Indikace k rehabilitaci:  

Individuální LTV s důrazem na nácvik soběstačnosti a zlepšení celkové fyzické 

kondice. Vertikalizace do stoje. Nácvik chůze v chodítku. Péče o pahýl a jizvu. 
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3.3 Diferenciální rozvaha: 

Pacient prodělal 9.12.2020 nadkolenní amputaci PDK. Na nově vzniklém pahýlu 

PDK očekávám ne zcela zhojenou aktivní jizvu, která bude reflexně ovlivňovat okolní 

tkáně. U pacienta můžeme předpokládat nedokonalý tvar pahýlu, otok a bolestivost tkáně, 

která byla narušena operací. Pacienta mohou trápit také fantomové bolesti chybějící části 

PDK. Z již výše zmíněných reflexních změn můžeme očekávat horší protažitelnost kůže 

a podkoží na distálním konci pahýlu. Pravděpodobný je také vznik dysbalancí svalstva 

DKK a trupu. U tonického svalstva, které bylo na PDK zachováno, se bude 

pravděpodobně vyskytovat svalové zkrácení. Konkrétně půjde o tyto svaly: m. iliopsoas, 

m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae. Naopak tomu pravděpodobně bude u svalstva 

fázického, které bude oslabené. Tam očekávám oslabení hlavně mm. glutei a zachovalých 

adduktorů kyčelního kloubu. V důsledku těchto svalových dysbalancí mohou v krajním 

případě vzniknout i flekční a abdukční kontraktury pahýlu PDK. Vyústěním těchto změn 

budou pravděpodobně změněny i základní pohybové stereotypy. U stereotypu abdukce 

v kyčelním kloubu můžeme očekávat velký tensorový mechanismus. U stereotypu 

extenze v kyčelním kloubu předpokládám dokonce nemožnost vůbec vykonat extenzi, 

kvůli snížené síle extenzorů a zkrácení flexorů kyčelního kloubu. 

Nemůžeme také vyloučit riziko neurologických deficitů na PDK, v důsledku velkého 

rozsahu operačního výkonu. 

Díky amputaci značné části PDK nepřijde pacient pouze o opornou a lokomoční 

funkci dolní končetiny, ale také o značnou část váhy, která výrazně ovlivní pacientovo 

těžiště. Lze tedy očekávat zhoršená stabilita sedu a stoje. Je třeba si také uvědomit, 

že pacient bude při chůzi vždy závislý na pomůckách. Dokud nebude pacientovi 

zhotovena protéza, bude vždy provádět lokomoci ve vertikále buď s  chodítkem, 

nebo v pozdější fázi rekonvalescence s podpažními berlemi. Při lokomoci s těmito 

pomůckami hrají významnou roli paže a pletence ramenní, proto očekávám svalové 

dysbalance a změněné pohybové stereotypy i v těchto oblastech. Výrazný hypertonus 

očekávám v horní části m. trapezius.  

Vzhledem k tomu, že byl pacient přijat k hospitalizaci již v září roku 2020, 

kdy pobýval na ONP převážně v leže na lůžku, lze u něj předpokládat i snížená kondice. 
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3.4 Vstupní kineziologický rozbor 19. 1. 2021 

 

Status praesens 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, v noci se po delší době vyspal. S přístupem 

personálu na ONP Brandýs nad Labem je spokojený, strava mu chutná. Pacient uvádí 

občasné brnění LDK po dlouhém ležení v posteli nebo sezení na invalidním vozíku. 

Pohyb mu vždy od brnění končetiny pomáhá. Uvádí také bolest paty LDK po delší chůzi 

ve vysokém chodítku. Bolestivost paty po chůzi uvádí na stupnici 0-10 stupněm 4 (stupeň 

0 znamená žádnou bolest, stupeň 10 znamená největší bolest). Pacient také uvádí 

fantomové obtíže v amputované části PDK, to se u pacienta projevuje brněním 

a svěděním nejčastěji plosky a prstů nohy amputované části PDK.  

Objektivně: Váha 58 kg, výška 168 cm, barva kůže normální, dominantní HK levá. 

Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Je v dobrém rozpoložení a ochoten 

spolupracovat. K pohybu po oddělení používá invalidní vozík, ke kratším přesunům 

používá vysoké chodítko.  

 

Vyšetření stoje 

Vyšetření stoje proběhlo kvůli zajištění bezpečnosti s oporou o 2 PB. Pacient 

stojí stabilně bez výraznějších titubací. Při delším stání nepociťuje ztrátu rovnováhy 

ani vertigo. Vyšetření proběhlo pouze ve volných kalhotách vyhrnutých po třísla.  

Kvůli nutnosti použití 2 PB nebylo při vyšetření možné provést Rhombergův stoj, 

stoj na dvou vahách ani Trendelenburg-Duchennovu zkoušku. 

Zezadu 

LDK - tvar paty zaoblený s mírným otlakem na laterální straně paty, váha spočívá 

na laterální straně chodidla, snížená podélná klenba, hlezenní kloub je mírně varózní, 

achillova šlacha symetrická, kontura lýtkových svalů symetrická, kolenní kloub 

ve středním postavení, popliteální rýha nevýrazná, kontura stehenních svalů symetrická, 

pahýl PDK v abdukčním držení, subgluteální rýha výraznější vlevo, tonus gluteálních 

svalů větší vlevo, crista iliaca vlevo níže než vpravo, tvar páteře ve frontální rovině 

symetrický, prominující angulus inferior scapulae na obou stranách, vpravo více, lopatky 
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v symetrické vzdálenosti od páteře, pravé rameno výš, aspekčně větší tonus m. trapezius 

v pravo, hlava v mírném úklonu a rotaci k pravé straně 

Z boku - vlevo 

LDK - váha spíše na přední části plosky, koleno v kolenním zámku bez známek 

hyperextenze, na kontuře stehenních svalů pozorovatelný hypotonus flexorů kolenního 

kloubu, mírná anteverze pánve, bederní lordóza s vrcholem L4, snížená hrudní kyfóza 

s vrcholem TH 7, snížená krční lordóza s vrcholem C5, ramenní pletence v protrakci, 

hlava v mírném flekčním postavení 

Z boku - vpravo 

pahýl PDK ve výrazném flekčním postavení 

Zepředu 

LDK - výrazně snížená příčná klenba, váha na laterální straně plosky, mírný 

hallux valgus, prsty volné, postavení patelly symetrické, umbilicus tažen více doleva, 

hrudník symetrický, kontura prsních svalů symetrická, pravý klíček posazen více 

kraniálně, obličej symetrický 

 

Palpační vyšetření pánve 

Vyšetření probíhalo ve stoji s oporou o 2 PB. 

SIAS vpravo výše, vlevo níže, pravá crista iliaca výše než levá, SIPS vpravo výše, 

vlevo níže, SIAS jsou bilaterálně symetricky níže než SIPS 

 

Vyšetření chůze 

Kvůli bolestivosti paty bylo vyšetření provedeno s ortopedickou obuví. Pacient 

se bojí chůze o 2 PB, z tohoto důvodu bylo vyšetření provedeno s využitím vysokého 

chodítka. Kvůli nezbytnosti vysokého chodítka nebyla vyšetřena chůze do schodů. 

Pacient uvedl, že chůzi po schodech ještě po amputaci nezkoušel. 

Pacient k chůzi využívá vysoké chodítko. Chůze je stabilní, pomalá a opatrná. 

Rytmus chůze je pravidelný a kroky jsou symetricky stejně dlouhé. Při chůzi je trup 

v mírném flekčním držení, ramena jsou v protrakci. Hlava je v mírném flekčním 

postavení, pacient se při chůzi hodně kouká pod nohy. Pacient se při chůzi hodně opírá 
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o HKK a málo zatěžuje LDK. Pacient došlapuje na patu, odvíjí plosku chodidla 

a odráží se od metatarsofalangeálního kloubu palce. Pohyb vychází hlavně z kyčelního 

kloubu, zde je ale při chůzi malý pohyb do extenze. Pahýl je při chůzi držen 

ve flekčně-abdukčním postavení. 

Pacient ujde ve vysokém chodítku cca 100 metrů bez větších obtíží. Po vyšetření 

nebyl zadýchaný a cítil se dobře. 

 

Vyšetření aspekcí 

Vyšetření proběhlo v leže na břiše a v leže na zádech. Zkoumán byl pahýl PDK 

a jeho okolí, LDK a dechové pohyby. 

Aspekční vyšetření DKK 

Pahýl PDK se v leže na zádech nachází ve flekčně-abdukčním postavení. Aspekčně 

je pozorovatelný hypotonus zejména mm. glutei a mm. adductores. Na distální 

části pahýlu vede z dorzální strany stehna mediolaterálně 15 centimetrů dlouhá jizva. 

Laterální část jizvy je stále s neodstraněnými stehy. Z mediální části jizvy byly již stehy 

odstraněny, jizva se však v této části rozšklebuje a nesrůstá. Jizva je stále s vnější sekrecí. 

Není pozorován otok v okolí jizvy. Pahýl má kónický tvar. V poloze na zádech se LDK 

nachází v mírné semiflexi v kolenním kloubu a vnější rotaci v kloubu kyčelním. V poloze 

na břiše je aspekčně pozorovatelná hypotrofie mm. glutei.  

Aspekční vyšetření dechových pohybů 

U pacienta převažuje horní hrudní typ dýchání. Nádechu do břišní oblasti není 

schopen. Při nádechu je pozorovatelný velký souhyb ramenních pletenců kraniálně. 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (2003) 

Vyšetření kůže 

V distální části pahýlu PDK palpačně vyšší teplota kůže bez zvýšené potivosti. 

Kůže je zde hladká, dobře protažitelná a palpačně je tato oblast nebolestivá. 

Při dermografické zkoušce v oblasti zad je dermografismus bilaterálně výrazný v oblasti 

šíje, v ostatních oblastech je spíše nevýrazný. Protažitelnost kůže v oblasti zad je volná 

s dřívějším pocitem bariéry v oblasti šíjových svalů. Všechny jizvy, krom jizvy pahýlu 
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PDK, jsou dobře protažitelné a nebolestivé. Palpační vyšetření protažitelnosti jizvy 

pahýlu PDK nebylo provedeno z důvodu ponechání stehů na laterální části jizvy 

a špatně se hojící mediální části jizvy. 

Vyšetření podkoží 

Vyšetření podkoží zad bylo provedeno Kiblerovou řasou, kdy byla vyšetřena 

zvýšená adheze pouze v oblasti šíjových svalů a v oblasti C/Th přechodu. Podkoží 

v proximální oblasti pahýlu PDK je volně protažitelné. V distální části pahýlu nebylo 

podkoží vyšetřeno kvůli špatně se hojící mediální části jizvy. 

Vyšetření fascií 

Palpačně hůře protažitelná thorakodorzální fascie, fascie na ventrální části hrudníku 

a fascie v oblasti šíjových svalů a krku. Stehenní fascie LDK je hůře protažitelná 

na přední straně stehna. Fascie v proximální části pahýlu PDK volně protažitelná všemi 

směry. V distální části pahýlu fascie nevyšetřeny kvůli špatně se hojící mediální části 

jizvy. 

Vyšetření svalů 

Palpačně zjištěn hypertonus bilaterálně horní části m. trapezius, m.levator scapulae, 

mm. pectorales, m. deltoideus. Na LDK hypertonus m. quadriceps femoris, m.tensor 

fasciae latae,  m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus. Palpačně 

zjištěn hypotonus bilaterálně mm. rhomboidei a mm. glutei. Na pahýlu PDK hypertonus 

m. tensor fasciae latae. Ostatní palpačně přístupné svaly v oblasti pahýlu jsou mírně 

hypotonické. Trp přítomny v horní části m. trapezius bilaterálně, m. pectoralis major 

bilaterálně, m. rectus femoris LDK, m. tensor fasciae latae LDK.  

Vyšetření periostových bodů 

Palpačně bolestivé body pouze na sternokostálním spojení 1. - 4. žebra bilaterálně 

a angulus superior scapulae vpravo. 

 

Antropometrie dle Haladové a Nechvátalové (2010) 

Délkové a obvodové míry dolních končetin pacienta byly změřeny v leže na lůžku. 

Kvůli amputaci PDK nebylo možné změřit všechny délkové a obvodové míry na této 

končetině. Délkové míry pahýlu byly měřeny od SIAS po mediální konec pahýlu, 
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od trochanter major po laterální konec pahýlu a od umbiliku k mediálnímu konci pahýlu. 

Obvodové míry pahýlu byly měřeny 15 centimetrů od SIAS a 25 centimetrů od SIAS. 

Délkové a obvodové míry HKK byly změřeny v sedě na lůžku. 

 

Tab. č.: 1 - Antropometrické údaje - délky horních končetin dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 19.1.  

Horní končetina L (cm) P (cm) 

Horní končetina 72,5 70 

Paže a předloktí 55 54 

Paže 29 29 

Předloktí 26 25 

Ruka 17,5 16 

 

 

Tab. č.: 2 - Antropometrické údaje - obvody horních končetin dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 19.1.  

Horní končetina L (cm) P (cm) 

Paže - relaxovaná 22 23 

Paže - 90° flexe 

v loketním kloubu 

s maximální izometrickou 

kontrakcí flexorů a 

extenzorů lokte 

25 25,5 

Loketní kloub - 30° flexe 23 23 

Předloktí 21 21,5 

Zápěstí 17 17,5 

Přes hlavičky metakarpů 21 20 
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Tab. č.: 3 - Antropometrické údaje - délky dolních končetin dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 19.1.  

Dolní končetina L (cm)  P (cm) 

Anatomická 80 Trochanter maior - laterální 

konec pahýlu 

21 

Funkční 84 SIAS - mediální konec pahýlu 28,5 

Umbilikální 94 Umbilikus - mediální konec 

pahýlu 

38 

Stehno 41 x x 

Bérec 35 x x 

Noha 24,5 x x 

Legenda: x - nelze měřit, neměřeno 

 

Tab. č.: 4 - Antropometrické údaje - obvody dolních končetin dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 19.1.  

Dolní končetina L (cm)  P (cm) 

Stehno 15 cm nad patellou 32 15 cm od SIAS 41 

Stehno 10 cm nad patellou 28,5 25 cm od SIAS 27,5 

Kolenní kloub 32,5 x x 

Tuberositas tibiae 27 x x 

Lýtko 28 x x 

Hlezenní kloub 30 x x 

Nárt 24 x x 

Hlavičky metatarzů 23 x x 

Legenda: x - nelze měřit, neměřeno 
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Goniometrie dle Haladové a Nechvátalové (2010) 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti bylo provedeno pomocí plastového 

dvouramenného goniometru. Drobné klouby ruky a nohy nevyšetřeny z důvodu absence 

prstového goniometru. Záznam měření byl zapisován metodou SFTR. Vyšetření proběhlo 

na nemocničním lůžku. 

Z důvodu amputace PDK nebylo možné změřit některé rozsahy na této končetině. 

Rozsah pohybu v kyčelním kloubu PDK do extenze vyšetřen orientačně v leže na boku. 

Z důvodu nutnosti používat HKK, jakožto opěrné a pomocné končetiny 

v pacientově lokomoci, byly vyšetřeny i rozsahy pohybů ve vybraných kloubech HKK.  

 

Tab. č.: 5 - Kloubní pohyblivost ve vybraných segmentech HKK dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 19.1. 

Kloub Rovina LHK A LHK P Rovina PHK A PHK P 

Ramenní S 30-0-145 35-0-150 S 35-0-140 40-0-150 

 F 110-0-0 120-0-0 F 130-0-0 135-0-0 

 T 10-0-80 15-0-90 T 20-0-90 30-0-105 

 R 65-0-45 75-0-55 R 70-0-45 75-0-45 

Loketní S 0-10-130 0-5-135 S 0-0-140 0-0-145 

Předloktí R 70-0-80 80-0-85 R 80-0-80 80-0-85 

Zápěstní S 50-0-50 55-0-55 S 40-0-50 45-0-50 

 T 5-0-25 15-0-30 T 10-0-20 15-0-25 

Legenda: A - aktivní pohyb, P - pasivní pohyb, S - sagitální, F - frontální, T - transverzální, R - rotační 
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Tab. č.: 6 - Kloubní pohyblivost ve vybraných segmentech DKK dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 19.1. 

Kloub Rovina LDK A LDK P Rovina PDK A PDK P 

Kyčelní S 5-0-115 10-0-125 S 0*-10-95 0*-5-110 

 F 35-0-20 45-0-25 F 45-0-10 50-0-15 

 R 25-0-30 35-0-35 R x x 

Kolenní S 0-0-115 0-0-125 S x x 

Hlezenní S 0-0-35 10-0-40 S x x 

 R 10-0-25 15-0-35 R x x 

Legenda: A - aktivní pohyb, P - pasivní pohyb, S - sagitální, F - frontální, R - rotační, 

x - neměřeno,* - vyšetřeno orientačně v leže na boku 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004) 

Vyšetření proběho na nemocničním lůžku. Kvůli vyššímu věku pacienta nebyl 

vyšetřen m. sternocleidomastoideus. Kvůli nutnosti provést vyšetření na lůžku nebyl 

vyšetřen sval m. quadratus lumborum, test by mohl být kvůli měkké podložce 

neobjektivní. Z důvodu vyšetření na lůžku a amputace PDK byly vyšetřeny svaly 

m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae a m. trapezius pouze orientačně 

v jiných, než popsaných polohách. Kvůli amputované PDK nebylo možné na PDK 

vyšetřit m. soleus, m. gastrocnemius, m. piriformis a flexory kolenního kloubu.  
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Tab. č.: 7 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004) ze dne 19.1. 

Vyšetřovaný sval Levá Pravá 

m. soleus 0 x 

m. gastrocnemius 0 x 

flexory kolenního kloubu 2 x 

m. iliopsoas 1* 2* 

m. rectus femoris 1* 2* 

m. tensor fasciae latae 1* 2* 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 1 x 

paravertebrální svaly 2 

m. pectoralis major pars sternalis inferioris 1 1 

m. pectoralis major pars sternalis medius et 

superioris 

1 1 

m. pectoralis major pars clavicularis et 

m. pectoralis minor 

1 1 

m. trapezius pars superior 2* 2* 

m. levator scapulae 2 2 

Legenda: 0 - nejde o zkrácení, 1 - malé zkrácení, 2 - velké zkrácení, x - nevyšetřeno, * - vyšetřeno orientačně 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy (2004) 

Vyšetření proběhlo na nemocničním lůžku, kvůli tomu nebylo možné vyšetřit 

extenze krku, trupu a test na flexory kyčelního kloubu musel být proveden pouze 

orientačně. Kvůli amputaci PDK byla vyšetřena elevace pánve na pravé straně pouze 

orientačně, a některé svalové skupiny nemohly být vyšetřeny vůbec. Extenze v kyčelním 

kloubu byla vyšetřena orientačně v leže na boku. Z důvodu nutnosti používat HKK, 

jakožto opěrné a pomocné končetiny v pacientově lokomoci, byla vyšetřena svalová síla 

i HKK. Svalovou sílu drobných svalů ruky otestuji až při vyšetření úchopů. 
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Tab. č.: 8 - Vyšetření svalové síly trupu a DKK dle Jandy (2004) ze dne 19.1. 

Vyšetřovaný segment Pohyb Levá Pravá 

Krk flexe 5 

Trup flexe 5- 

flexe s rotací 4 4+ 

Pánev elevace 4+ 5* 

Kyčelní kloub flexe 4+* 5* 

extenze 3+* 3+* 

abdukce 4+ 5 

addukce 4 4 

Kolenní kloub flexe 4+ x 

extenze 5 x 

Hlezenní kloub plantární flexe 5 x 

supinace s dorzální 

flexí 

5 x 

Legenda: 3 - slabý (50% síly normálního svalu), 4 - dobrý (75% síly normálního svalu), 5 - normální 

(100% síly normálního svalu), znaménka + a - hodnotí o 5-10% svalové síly více nebo méně, * - měřeno 

pouze orientačně, x - neměřeno 
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Tab. č.: 9 - Vyšetření svalové síly HKK dle Jandy (2004) ze dne 19.1. 

Vyšetřovaný segment Pohyb Levá Pravá 

Lopatka addukce 3+ 4 

kaudální posun s 

addukcí 

4- 4 

elevace 5 5 

abdukce s elevací 4 4+ 

Ramenní kloub flexe 4- 4- 

extenze 3+ 4 

abdukce 3+ 4 

horizontální 

addukce 

4 5 

vnější rotace 3 4 

vnitřní rotace 3 3+ 

Loketní kloub flexe s pronací 5 5 

flexe ve středním 

postavení 

5 5 

flexe v supinaci 5 5 

extenze 5 5 

Předloktí pronace 5 5 

supinace 5 5 

Zápěstí dorzální flexe 5 5 

palmární flexe 5 5 

Legenda: 3 - slabý (50% síly normálního svalu), 4 - dobrý (75% síly normálního svalu), 5 - normální 

(100% síly normálního svalu), znaménka + a - hodnotí o 5-10% svalové síly více nebo méně 
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Vyšetření úchopů - Funkční test dle Nováka (Haladová, 2010) 

Vyšetření úchopů proběhlo v sedě na nemocničním lůžku. Úchopy byly vyšetřeny 

pro zjištění svalové síly a koordinace rukou. Pacientova dominantní HK je levá. Kvůli 

amputaci druhého prstu na PHK nahrazuje pacient ve většině úchopů prst druhý prstem 

třetím. 

Vyšetřovány byly úchopy štipec, špetka, laterální úchop, kulový, válcový a hákový 

úchop. 

Dle Nováka provedl pacient všechny úchopy oběma HKK na stupeň 2, tedy 

„provede dobře“ 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy (2004) 

Vyšetření proběhlo na nemocničním lůžku. Vyšetřovány byly stereotypy extenze 

v kyčelním kloubu, abdukce v kyčelním kloubu a abdukce v ramenním kloubu. 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu 

LDK: Při extenzi v kyčelním kloubu LDK se jako první zapojí kontralaterální 

a homolaterální extenzory bederní a hrudní páteře. Poté se zapojí ischiokrurální svaly. 

Jako poslední se zapojuje m. gluteus maximus. Pohyb v kyčelním kloubu je minimální, 

největší podíl na zdvihnutí LDK od podložky mají extenzory páteře, která se při pohybu 

lordotizuje. V konečné fázi pohybu se zapojují i svaly pletence ramenního. 

PDK: Při extenzi v kyčelním kloubu PDK se opět jako první zapojí kontralaterální 

a homolaterální extenzory bederní a hrudní páteře. Až poté nastává aktivita m. gluteus 

maximus. Pohyb v kyčelním kloubu je opět minimální a zdvihnutí PDK nad podložku 

je umožněno hlavně kvůli aktivitě extenzorů páteře, která je lordotizována. Svaly 

pletence ramenního při extenzi PDK vykazují výrazně menší aktivitu než při extenzi 

LDK. To samé platí i pro extenzory páteře. 

Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu 

LDK: Pohyb do abdukce v kyčelním kloubu LDK začíná m. quadratus lumborum, 

kdy je na začátku pohybu jasně viditelný souhyb pánve homolaterálně směrem 

kraniálním. Po m. quadratus lumborum se začíná výrazně zapojovat m. tensor fasciae 
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latae, kdy pohyb neprobíhá pouze ve frontální rovině a krom abdukce je zde výrazná 

i flexe v kyčelním kloubu. Aktivita m. gluteus a m. gluteus minimus je nevýrazná. 

PDK: Na PDK pohyb iniciuje m. tensor fasciae latae. Je zde pozorovatelná i aktivita 

m. rectus femoris a m. iliopsoas. Pacient provede zhruba stejný rozsah pohybu 

do abdukce, jako do flexe. Quadrátový mechanismus se při abdukci PDK nevyskytuje, 

aktivita m. quadratus lumborum je pouze tonická. 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

Pacient při abdukci v ramenních kloubech pohyb bilaterálně iniciuje aktivitou 

m. trapezius homolaterálně. Poté nastává aktivita m. deltoideus. Po dosažení abdukce 

zhruba 60°, se pacient začíná uklánět na nevyšetřovanou stranu. Pohybový projev PHK 

i LHK je téměř totožný, PHK je ale schopná většího rozsahu pohybu. Navzdory úklonu 

trupu při pohybu sedí pacient při vyšetření stabilně. 

Další hybné stereotypy 

Jako další, vzhledem k pacientovu častému používání invalidního vozíku, důležitý 

stereotyp, byl vyšetřen stereotyp sedu. Vyšetření proběhlo v sedě na zabrzděném 

invalidním vozíku bez podnožek.  

Pacient má v sedě plosku LDK na zemi, v kyčli, koleni a hlezenním kloubu 

má úhel 90°. Koleno je mírně vtočené mediálně. Pánev je spíše v retroverzi, celá páteř 

je mírně flektovaná. Hlava je v mírném předsunu, ramena jsou v protrakčním postavení. 

 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře (2009) 

Z vyšetření HSS byly provedeny testy: test flexe trupu, brániční test a test 

nitrobřišního tlaku. Vyšetření proběhlo v leže a v sedě na nemocničním lůžku. 

Test flexe trupu 

Při flexi krku dochází k nastavení hrudníku do inspiračního postavení 

a posouvá se kraniálně společně s klíčky. Při následné flexi trupu je přítomna velká 

aktivita m. rectus abdominis pozorovatelná vtažením v oblasti tříselných kanálů. 

Brániční test 

Pacient dokáže aktivovat svaly proti palpaci jen velmi malou silou. Při aktivaci 

dochází k mírné kraniání migraci žeber a nedochází k laterálnímu rozšíření hrudníku. 
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Test nitrobřišního tlaku 

Při aktivaci převažuje m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis 

a nedochází k vyklenutí podbřišku. Umbilicus migruje kraniálně. 

 

Neurologické vyšetření dle Amblera (2006) 

V rámci neurologického vyšetření byly vyšetřeny šlachookosticové reflexy HKK, 

LDK a trupu. Pyramidové jevy zánikové a iritační na DKK. Vyšetření povrchového 

a hlubokého čití na DKK. 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Reflexy bicipitový, tricipitový a flexorový jsou všechny na obou HKK symetrické 

a špatně výbavné. Reflexy patellární, reflex achillovy šlachy a medioplantární reflex byly 

všechny výbavné dobře, kvůli nadkolenní amputaci PDK však nemohu reflexy poměřit 

s reflexy druhé končetiny a tedy ani hodnotit. Reflexy epigastrický, mezogastrický 

a hypogastrický byly všechny shodně více výbavné na pravé straně. 

Vyšetření pyramidových jevů zánikových a iritačních 

Na PDK pyramidové jevy iritační netestovány z důvodu nadkolenní amputace 

končetiny. Vyšetření probíhalo se zavřenýma očima pacienta. Výsledky vyšetření uvádím 

v následující tabulce. 
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Tab. č.: 10 - Vyšetření pyramidových jevů na DKK dle Amblera (2006) ze dne 19.1. 

Pyramidové jevy iritační LDK 
Pyramidové jevy 

zánikové 
LDK PDK 

Babinského příznak bpn 
Mingazziniho 

příznak 
bpn 

Vítkův sumační test bpn 

Oppenheimův příznak bpn Barré I bpn x 

Chadockův příznak bpn Fenomén 

retardace  

(testováno v leže 

na zádech, pacient 

prováděl flexi 

v kyčelních 

kloubech) 

bpn 
Rossolimův příznak bpn 

Žukovskij-Kornilov 

fenomén 
bpn 

Legenda: bpn - bez patologického nálezu, x - netestováno 

 

Vyšetření povrchového a hlubokého čití 

Při vyšetření povrchového čití bylo vyšetřeno taktilní, termické a algické čití 

ve všech dermatomech DKK.  

Na pahýlu PDK nebyla v žádném dermatomu vyšetřena snížená citlivost na taktilní, 

termické nebo algické čití. Na LDK byla vyšetřena snížená citlivost taktilního čití pouze 

v dermatomu L5 v oblasti stehna. Pacient zde popisoval tupější pocit při doteku, nebyl 

schopen přesně lokalizovat místo doteku. Termické a algické čití nebylo vyšetřeno jako 

snížené v žádném z dermatomů DKK. 

Při vyšetření hlubokého čití byl vyšetřen polohocit a pohybocit v akrálních 

kloubech LDK a v kyčelním kloubu PDK s porovnáním v kyčelním kloubu LDK. 

V kyčelních kloubech pacient bezpečně rozeznal začátek a konec pohybu do flexe 

i abdukce. Bez problémů také rozeznal, v jakém postavení se jeho končetiny nacházejí. 

V hlezenním kloubu LDK pacient také bezpečně poznal polohu, do které jsem nohu 

umístil. Problém neměl ani s rozpoznáním začátku a konce pohybu.  



51 

 

V metatarsofalangeálním kloubu palce LDK však už pacient nebyl schopen 

rozeznat nově utvořenou polohu palce a v určení začátku a konce pohybu do flexe 

a extenze měl více jak dvě vteřiny zpoždění oproti pohybu. 

 

Test dle Barthelové (Barthelové Index) (Kolář, 2009) 

Test dle Barthelové, hodnotící závislost či nezávislost při základních všedních 

činnostech, vyšel pacientovi se skóre 85 bodů ze 100 možných, což ho řadí do skupiny 

osob s lehkou závislostí (65-95 bodů).  

Pacient nezískal plný počet bodů pouze ve dvou činnostech, a to v chůzi na rovném 

povrchu, kde pacient momentálně není schopen samostatné chůze nad 50 metrů 

ani s pomůckou a v chůzi do schodů a ze schodů, ze které má pacient obavy a po operaci 

jí ještě nezkoušel. V ostatních oblastech je pacient plně samostatný. 

Detailní rozpis testovaných činností s výsledky testování přikládám 

v tabulce číslo 11. V tabulce, ve sloupečku provedení, chybí hodnocení dané činnosti 

za 0 bodů. Toto hodnocení nebylo uvedeno pro to, že pacient ve všech hodnoceních, 

kromě chůze do schodů a ze schodů, dosahoval vždy vyššího skóre. U kolonky s chůzí 

do schodů a ze schodů je hodnocení činnosti za 0 bodů přítomno. 
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Tab. č.: 11 - Barthelové Index ze dne 19.1. (Kolář, 2009) 

 Činnost Provedení Skóre 

1. Jedení 
10 = samostatně 

5 = s pomocí 
10 

2. 
Přesun z invalidního 

vozíku na lůžko a zpět 

15 = samostatně bez pomoci 

10 = s menší pomocí 

5 = s větší pomocí 

15 

3. Provádění osobní hygieny 
5 = samostatně umytí rukou, 

obličeje, čištění zubů, holení 5 

4. 
Posazení na toaletu a vstání 

z ní 

10 = samostatně bez pomoci 

5 = potřebuje pomoc, ale zvládá 

některé úkony samostatně 

10 

5. Koupání nebo sprchování 
5 = samostatné koupání nebo 

sprchování 5 

6. Chůze na rovném povrchu 

15 = chůze samostatně nad 50 m. 

10 = chůze s malou pomocí nad 

50 m. 

5 = samostatný pohyb na vozíku 

včetně zatáčení nad 50 m. 

10 

7. 
Chůze do schodů a ze 

schodů 

10 = samostatně bez pomoci 

5 = s pomocí  

0 = nezvládne 

0 

8. Oblékání a svlékání 

10 = samostatně 

5 = potřebuje pomoc, ale zvládá 

z poloviny samostatně 

10 

9. Ovládání stolice 

10 = kontinentní 

5 = příležitostné nehody nebo 

potřeba pomoci s aplikací klystýru 

10 

10. Ovládání močení 

10 = kontinentní 

5 = příležitostné nehody nebo 

potřeba pomoci s externí 

pomůckou 

10 

 Celkem:  85 bodů 
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Závěr vstupního kineziologického vyšetření 

Pacient je šest týdnů po nadkolenní amputaci PDK pro gangrénu a sepsi. 

Ve vstupním kineziologickém vyšetření se potvrdili některé hypotézy uvedené 

v diferenciální rozvaze. 

Jizva vzniklá amputací PDK je stále na laterálním okraji se stehy, na mediálním 

okraji jizvy jsou již stehy odstraněny, ale jizva zde nesrůstá. V okolí jizvy se nenachází 

otok, v oblasti pahýlu nebyly vyšetřeny ani žádné patologické reflexní změny. Tvar 

pahýlu je kónický. Ve všech polohách se pahýl nachází ve flekčně-abdukčním držením 

v kyčelním kloubu. To je způsobeno velkým zkrácením m. iliopsoas, m. rectus femoris, 

m. tensor fasciae latae a oslabenými m. gluteus maximus a mm. adductores. Omezený 

rozsah pohybu byl vyšetřen do extenze v kyčelním kloubu, kdy pacient není aktivně 

ani pasivně schopen uvést kloub do nulového postavení. Pacient občas pociťuje 

fantomové bolesti amputované části PDK, jiné bolesti v oblasti PDK ale nepopisuje. 

V oblasti pahýlu nebyla vyšetřena žádná porucha povrchového a hlubokého čití ani jiné 

neurologické deficity. 

Pacient si stěžuje na občasné brnění LDK ve stehně na laterální straně. V těchto 

místech byla vyšetřena hůře protažitelná stehenní fascie a špatné taktilní čití. Omezený 

rozsah pohybu byl vyšetřen v hlezenním kloubu do dorzální a plantární flexe, v kolenním 

kloubu do flexe a v kyčelním kloubu do extenze, abdukce a vnější rotace. Tyto omezení 

přisuzuji hlavně zkráceným svalům na LDK, kdy nejvíce byly zkráceny svaly 

ischiokrurální a flexory kyčelního kloubu. Snížená svalová síla byla vyšetřena u všech 

svalů podílejících se na pohybech LDK v kyčelním kloubu, nejvýrazněji oslaben je však 

m. gluteus maximus. Při vyšetření hlubokého čití nebyl pacient schopen rozeznat polohu 

ani pohyb palce na levé noze.  

Byly vyšetřeny hrubé přestavby ve všech testovaných pohybových stereotypech. 

Změněné stereotypy HKK přisuzuji létům manuální těžké práce. U pacienta převažuje 

horní hrudní typ dýchání, není téměř vůbec schopen kaudalizovat bránici. To se projevilo 

hlavně při vyšetření HSS, kdy kvůli insuficienci HSS u pacienta přebírají stabilizační 

schopnosti trupu hlavně povrchové svaly. Navzdory tomu je pacient schopen stabilního 

sedu a stoje s oporou o 2 PB. Při vyšetření stoje a chůze nebyly pozorované výraznější 

titubace. Pacient je schopen ve vysokém chodítku ujít vzdálenost cca 100 metrů bez větší 

fyzické únavy. Je také schopen veškerých přesunů. Barthel Index vyšel při vyšetření 

na 85 bodů, což značí pacientovu lehkou závislost. 
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3.5 Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán 

 

Krátkodobý terapeutický plán 

V rámci fyzioterapie se v krátkém časovém horizontu zaměříme na péči o jizvu, 

jakmile to dovolí momentální stav pacientovy jizvy. Budeme provádět bandážování 

a otužování pahýlu důležité pro pozdější užívání protézy. Dále se budeme zaměřovat 

na protažení m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fascia latae na PDK kvůli zvětšení 

rozsahu v kyčelním kloubu a zabránění vzniku kontraktur a protažení těch samých svalů 

navíc s flexory kolenního kloubu na LDK. V rámci DKK se budeme soustředit na posílení 

mm. glutei a mm. adductores bilaterálně. Na LDK se zaměříme na  senzomotorickou 

stimulaci, abychom zlepšili prokrvení a propriocepci plosky nohy, budeme provádět 

školu chůze o 2 PB a pokusíme se ovlivnit reflexní změny na laterální straně stehna. Dále 

se v rámci krátkodobého terapeutického plánu zaměříme na zlepšení dechového 

stereotypu, zlepšení funkce HSS, budeme usilovat o korekci pohybových stereotypů 

a zlepšení koordinace pohybů. 

 

Dlouhodobý terapeutický plán 

V rámci dlouhodobého terapeutického plánu se zaměříme hlavně na postupné 

zvyšování kondice pacienta a zvýšení jeho soběstačnosti. Bude prováděn nácvik chůze 

do schodů a ze schodů, trénink posturální stability a navyšování pocitu jistoty při chůzi 

o 2 PB. Dále se budeme soustředit na další přípravu pahýlu pro následné protézování 

a po výrobě vhodné protézy se zaměříme na školu chůze s protézou a jejího začlenění 

do pacientova každodenního života. 
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3.6 Denní záznam průběhu terapie 

 

3.6.1 Terapeutická jednotka č. 1 (19.1.2021) 

 

Status praesens: 

Viz vstupní kineziologické vyšetření 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Provedení vstupního kineziologického vyšetření, prevence TEN, vertikalizace 

pacienta, protažení zkrácených svalů v oblasti pahýlu PDK, uvolnění měkkých tkání 

v oblasti šíje, zlepšení dechového stereotypu. 

 

Návrh terapie: 

Vstupní kineziologické vyšetření. Nácvik vertikalizace do stoje s použitím 2 PB, 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae PDK, PIR 

na m. trapezius a levator scapulae bilaterálně, nácvik lokalizovaného břišního dýchání. 

 

Provedená terapie: 

Vstupní kineziologické vyšetření 

Vertikalizace pacienta z nemocničního lůžka do stoje o 2 PB (3x). 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae PDK 

v leže na zádech při okraji lůžka. 

PIR na m. trapezius a m. levator scapulae v leže na zádech na lůžku. 

Nácvik kaudalizace bránice a lokalizovaného břišního dýchání v leže na zádech 

s pokrčenými DKK. 

Ukázka základních cviků pro prevenci TEN. 
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Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše. 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

V dnešní terapeutické jednotce bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření, 

po kterém se pacient cítil mírně vyčerpaný, a proto byla dnešní terapie zvolena z  větší 

části bez nutnosti aktivního zapojení pacienta. V dnešní terapeutické jednotce bylo 

pacientovi předvedeno správné provedení vertikalizace do stoje o 2 PB, o které 

se následně třikrát pokusil. Pacient zatím není schopen vertikalizace do stoje o 2 PB 

bez dopomoci druhé osoby, limituje ho snížená svalová síla LDK. Po provedení PIR 

s protažením na zkrácené svaly v oblasti pahýlu, došlo k mírnému zlepšení postavení 

pahýlu do extenze a addukce. Pomocí PIR na šíjové svalstvo došlo k mírnému uvolnění 

této oblasti. Pacientovi stále nejde kaudalizovat bránici a směřovat dechovou vlnu 

do břišní oblasti, tento úkol mu byl svěřen v rámci autoterapie. Pacient je schopen sám 

provádět cviky pro prevenci TEN, které mu po ukázce byly společně s polohováním 

pahýlu do středního postavení v leže na břiše taktéž svěřeny jako autoterapie. Pacient 

je s provedenou terapií spokojen a těší se na další spolupráci. 

 

3.6.2 Terapeutická jednotka č. 2 (20.1.2021) 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se po včerejším vyšetření a provedené terapii necítí být nijak 

unavený, na dnešní terapeutickou jednotku se těší. V noci ho budily fantomové bolesti 

PDK. 

Objektivně: Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Jizva na mediální 

části pahýlu PDK stále nesrůstá a je s vnější sekrecí. Pacient lépe zvládá lokalizované 

břišní dýchání, má dobrou náladu a je ochotný ke spolupráci. 

 

 



57 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Vertikalizace pacienta, zvládnutí chůze o 2 PB, zvýšení celkové kondice pacienta, 

protažení zkrácených svalů DKK, posílení oslabených svalů DKK, zlepšení trupové 

stabilizace, zlepšení dechového stereotypu, uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje. 

 

Návrh terapie: 

Nácvik vertikalizace do stoje s použitím 2 PB, nácvik chůze o 2 PB, PIR 

s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae bilaterálně, PIR 

s protažením na m. biceps femoris LDK, posílení m. gluteus maximus a adduktorů 

kyčelního kloubu bilaterálně, nácvik lokalizovaného břišního dýchání a zapojení HSS, 

PIR na m. trapezius a levator scapulae bilaterálně. 

 

Provedená terapie: 

Nácvik vertikalizace pacienta z nemocničního lůžka do stoje o 2 PB (3x) a následně 

nácvik chůze o 2 PB (cca 30 metrů). 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae PDK 

v leže na zádech při okraji lůžka. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae 

a m. biceps femoris LDK v leže na zádech při okraji lůžka. 

Analytické posilování adduktorů kyčelních kloubů stlačováním overbal lu mezi 

stehny v leže na zádech (10x). 

Analytické posilování m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu 

do podložky v leže na zádech (10x). 

Analytické posilování m. gluteus maximus a ischiokrurálních svalů LDK 

se současným nácvikem trupové stabilizace a stabilizace kloubů kyčelního, kolenního 

a hlezenního v leže na zádech. Pacient prováděl bridging s výdrží na LDK (5x). 

Nácvik kaudalizace bránice a lokalizovaného břišního dýchání v tříměsíční pozici 

v leže na zádech s podloženými DKK. 

PIR na m. trapezius a m. levator scapulae v leže na zádech na lůžku. 



58 

 

Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše, analytické posilování adduktorů kyčelních 

kloubů stlačováním overballu mezi stehny v leže na zádech (10x), analytické posilování 

m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu do podložky v leže na zádech (10x). 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

V dnešní terapeutické jednotce byl s pacientem znovu proveden nácvik 

vertikalizace do stoje s 2 PB. Pacient je stále moc slabý na samostatnou vertikalizaci 

s 2 PB, a tak si při vertikalizaci pomáhá LHK odtlačením od rámu lůžka. Následně 

byl s pacientem proveden nácvik chůze o 2 PB. Pacient zvládl ujít vzdálenost přibližně 

30 metrů. Chůze byla stabilní a pacient k ní nepotřeboval fyzickou dopomoc. 

Po provedení PIR s protažením na zkrácené svaly v oblasti DKK došlo k mírnému 

zlepšení rozsahu pohybu v kyčelních kloubech DKK do extenze, addukce a u LDK také 

do flexe. Pacient dnes posiloval adduktory a extenzory kyčelních kloubů, díky dobrému 

provedení mu byly tyto cviky svěřeny i v rámci autoterapie. Při cviku bridging na LDK 

byl pacient schopen elevovat pánev cca 5 cm nad podložku a setrvat v této pozici vždy 

5 vteřin. Takto zvládl všech 5 opakování. Pacient dnes zvládl lokalizované břišní dýchání 

a kaudalizaci bránice v tříměsíční poloze. Po provedení PIR na svaly v oblasti šíje došlo 

k mírnému uvolnění této oblasti. Pacient byl po terapii mírně vyčerpaný, ale cítil se dobře 

a těší se na další spolupráci. 

 

3.6.3 Terapeutická jednotka č. 3 (21.1.2021) 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, je odpočinutý a na dnešní terapeutickou jednotku 

se těší. Fantomové bolesti PDK ho dnes netrápí, stěžuje si ale na bolest paty. 

Objektivně: Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Jizva na mediální 

části pahýlu PDK stále nesrůstá a je s vnější sekrecí. Palpačně pacient uvádí bolest 

na laterální straně paty LDK. Palpačně zjištěn menší hypertonus šíjového svalstva. 

Pacient má dobrou náladu a je ochotný ke spolupráci.  
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Cíl terapeutické jednotky: 

Vertikalizace pacienta, zvládnutí chůze o 2 PB, zvýšení celkové kondice pacienta, 

protažení zkrácených svalů DKK, posílení oslabených svalů DKK, zlepšení trupové 

stabilizace, zlepšení dechového stereotypu, uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje, 

zlepšení pohybových stereotypů. 

 

Návrh terapie: 

Nácvik vertikalizace do stoje s použitím 2 PB, nácvik chůze o 2 PB, PIR 

s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae bilaterálně, PIR 

s protažením na m. biceps femoris LDK, posílení m. gluteus maximus a adduktorů 

kyčelního kloubu bilaterálně, zlepšení koaktivace svalů LDK, nácvik lokalizovaného 

břišního dýchání a zapojení HSS, PIR na m. trapezius a levator scapulae bilaterálně , PNF 

pro lopatku. 

 

Provedená terapie: 

Nácvik vertikalizace pacienta z nemocničního lůžka do stoje o 2 PB (3x) a následně 

nácvik chůze o 2 PB (cca 40 metrů). 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae PDK 

v leže na zádech při okraji lůžka. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae 

a m. biceps femoris LDK v leže na zádech při okraji lůžka. 

Analytické posilování adduktorů kyčelních kloubů stlačováním overbal lu mezi 

stehny v leže na zádech (10x). 

Analytické posilování m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu 

do podložky v leže na zádech (10x). 

Analytické posilování m. gluteus maximus a ischiokrurálních svalů LDK 

se současným nácvikem trupové stabilizace a stabilizace kloubů kyčelního, kolenního 

a hlezenního v leže na zádech. Pacient prováděl bridging s výdrží na LDK (5x). 

Posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace v leže na zádech. Pacient 

má omotaný theraband přes hlezenní kloub a plosku nohy a jeho druhý konec připevněný 
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k hrazdičce nad lůžkem. Z trojflekčního postavení LDK pokládá LDK na lůžko 

se současnou extenzí v kolenním kloubu proti odporu therabandu (5x). 

Nácvik kaudalizace bránice a lokalizovaného břišního dýchání v tříměsíční pozici 

v leže na zádech s podloženými DKK. Ke konci cvičení přidán izometrický odpor 

pro posílení šikmých řetězců na přední straně těla. 

PIR na m. trapezius a m. levator scapulae v leže na zádech na lůžku. 

PNF pro lopatku - 1. extenční diagonála - technika opakované kontrakce 

(5x na každou stranu). 

 

Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše, analytické posilování adduktorů kyčelních 

kloubů stlačováním overballu mezi stehny v leže na zádech (10x), analytické posilování 

m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu do podložky v leže na zádech (10x), 

posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace s využitím therabandu v leže 

na zádech (10x). 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

V dnešní terapeutické jednotce byl s pacientem znovu proveden nácvik 

vertikalizace do stoje s 2 PB. Pacient je stále moc slabý na samostatnou vertikalizaci 

s 2 PB, a tak si při vertikalizaci pomáhá LHK odtlačením od rámu lůžka. Následně 

byl s pacientem proveden nácvik chůze o 2 PB. Pacient zvládl ujít vzdálenost přibližně 

o 10 metrů více než předešlý den. Chůze byla stabilní a pacient k ní nepotřeboval 

fyzickou dopomoc. Po provedení PIR s protažením na zkrácené svaly v oblasti DKK 

došlo k mírnému zlepšení rozsahu pohybu v kyčelních kloubech DKK do extenze, 

addukce a u LDK také do flexe. Při cviku bridging na LDK byl pacient schopen elevovat 

pánev cca 5 cm nad podložku a setrvat v této pozici vždy 5 vteřin. Takto zvládl všech 

5 opakování. Po provedení PIR na svaly v oblasti šíje došlo k mírnému uvolnění této 

oblasti. Při cvičení PNF pro lopatku pacient zvládal výdrž v izometrické kontrakci, 

při izotonické kontrakci bylo nutné vést pohyb lopatky a dopomoct mu do pozice 

maximálního zkrácení facilitačního vzorce. Pacient zvládá dobře veškeré úkoly zadané 
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v rámci autoterapie, byl mu proto přidán cvik s využitím therabandu, který se naučil 

při dnešní terapeutické jednotce. Pacient byl po terapii mírně vyčerpaný ale cítil se dobře 

a těší se na další spolupráci. 

 

3.6.4 Terapeutická jednotka č. 4 (22.1.2021) 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se dnes cítí být unavený, v noci nemohl spát kvůli častým 

a intenzivním fantomovým bolestem PDK. Stěžuje si na bolest paty. 

Objektivně: Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Jizva na mediální 

části pahýlu PDK stále nesrůstá a je s vnější sekrecí. V poloze v leže na zádech se nyní 

pahýl nachází v menším flekčně-abdukčním postavení než při vstupním vyšetření. 

Palpačně pacient uvádí bolest na laterální straně paty LDK. Palpačně znatelně menší 

tonus šíjového svalstva nyní již bez TrP. Pacient se cítí být unavený a není dnes příliš 

přístupný terapii. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Vertikalizace pacienta, zvládnutí chůze o 2 PB, zvýšení celkové kondice pacienta, 

protažení zkrácených svalů DKK, posílení oslabených svalů DKK, zlepšení trupové 

stabilizace, zlepšení dechového stereotypu, uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje, 

zlepšení pohybových stereotypů, snížení bolestivosti na laterální straně paty LDK. 

 

Návrh terapie: 

Nácvik vertikalizace do stoje s použitím 2 PB, nácvik chůze o 2 PB, PIR 

s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae bilaterálně, PIR 

s protažením na m. biceps femoris LDK, posílení m. gluteus maximus a adduktorů 

kyčelního kloubu bilaterálně, zlepšení koaktivace svalů LDK, nácvik lokalizovaného 

břišního dýchání a zapojení HSS, PNF pro lopatku, automasáž plosky LDK. 
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Provedená terapie: 

Nácvik vertikalizace pacienta z nemocničního lůžka do stoje o 2 PB (3x) a následně 

nácvik chůze o 2 PB  (cca 40 metrů). 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae  PDK 

v leže na zádech při okraji lůžka. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae 

a m. biceps femoris LDK v leže na zádech při okraji lůžka. 

Analytické posilování adduktorů kyčelních kloubů stlačováním overbal lu mezi 

stehny v leže na zádech (10x). 

Analytické posilování m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu 

do podložky v leže na zádech (10x). 

Posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace v leže na zádech. Pacient 

má omotaný theraband přes hlezenní kloub a plosku nohy a jeho druhý konec připevněný 

k hrazdičce nad lůžkem. Z trojflekčního postavení LDK pokládá LDK na lůžko 

se současnou extenzí v kolenním kloubu proti odporu therabandu (5x). 

Nácvik kaudalizace bránice a lokalizovaného břišního dýchání v tříměsíční pozici 

v leže na zádech s podloženými DKK. Ke konci cvičení přidán izometrický odpor 

pro posílení šikmých řetězců na přední straně těla. 

PNF pro lopatku - 1. extenční diagonála - technika opakované kontrakce 

(5x na každou stranu). 

Automasáž plosky nohy LDK v sedě s LDK přes okraj lůžka. Pod plosku LDK 

byl umístěn míček ježek. 

 

Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše, analytické posilování adduktorů kyčelních 

kloubů stlačováním overballu mezi stehny v leže na zádech (10x), analytické posilování 

m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu do podložky v leže na zádech (10x), 

posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace s využitím therabandu v leže 

na zádech (10x), automasáž plosky LDK s využitím ježka. 
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Závěr terapeutické jednotky: 

Pacient byl dnes vlivem nedostatku spánku unavený a nechtěl se příliš aktivně 

zapojovat při terapii. Navzdory tomu byla splněna většina cílů dnešní terapeutické 

jednotky. Pacient zvládl při nácviku chůze o 2 PB ujít stejnou vzdálenost jako předešlý 

den. Podařilo se zvětšit omezené rozsahy pohybů v kyčelních kloubech. Při cvičení PNF 

pro lopatku došlo ke zlepšení ve smyslu většího volního pohybu lopatky směrem 

medio-kaudálním. Následně bylo zkontrolováno provedení cviků, které pacient plní 

v rámci své autoterapie, ke které byla nově přidána i automasáž plosky chodidla 

s využitím ježka. Pacient byl instruován, aby o nastávajícím víkendu prováděl autoterapii 

vždy dvakrát denně v dopoledních a odpoledních hodinách. Těší se na cvičení 

s gymnastickým míčem, které ho v rámci našich terapeutických jednotek čeká v novém 

týdnu. 

 

3.6.5 Terapeutická jednotka č. 5 (25.1.2021) 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, po víkendu je odpočinutý a na dnešní 

terapeutickou jednotku se těší. Fantomové bolesti PDK ho dnes netrápí, bolest paty LDK 

také mírně ustoupila.  

Objektivně: Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Jizva na mediální 

části pahýlu PDK stále nesrůstá a je s vnější sekrecí. Palpačně pacient uvádí menší bolest 

na laterální straně paty LDK než při předchozí terapeutické jednotce. Pacient má dobrou 

náladu a je ochotný ke spolupráci.  

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Vertikalizace pacienta, zvládnutí chůze o 2 PB, zvýšení celkové kondice pacienta, 

protažení zkrácených svalů DKK, posílení oslabených svalů DKK, zlepšení trupové 

stabilizace, zlepšení celkové stability, zlepšení dechového stereotypu, zlepšení 

pohybových stereotypů, snížení bolestivosti paty LDK. 
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Návrh terapie: 

Nácvik vertikalizace do stoje s použitím 2 PB, nácvik chůze o 2 PB, PIR 

s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae bilaterálně, PIR 

s protažením na m. biceps femoris LDK, posílení m. gluteus maximus a adduktorů 

kyčelního kloubu bilaterálně, zlepšení koaktivace svalů LDK, nácvik celkové stability 

s využitím gymballu, nácvik lokalizovaného břišního dýchání a zapojení HSS, PNF 

pro lopatku, automasáž plosky LDK. 

 

Provedená terapie: 

Nácvik vertikalizace pacienta z nemocničního lůžka do stoje o 2 PB (5x) a následně 

nácvik chůze o 2 PB (cca 60 metrů). 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae PDK 

v leže na zádech při okraji lůžka. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae 

a m. biceps femoris LDK v leže na zádech při okraji lůžka. 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání a posílení HSS v tříměsíční pozici v leže 

na zádech s využitím gymballu, který pacient drží svými končetinami. Pacient 

je instruován, aby stlačoval gymball vždy kontralaterálními končetinami a udržel tlak 

po dobu 10 sekund (4x na každou stranu). 

Nácvik celkové stability s využitím gymballu, kdy pacient sedí na gymballu s LDK 

v trojflekčním postavení na podložce. Postupně snižuje oporu o PHK, kterou se přidržuje 

lůžka a snaží se udržet rovnováhu. 

PNF pro lopatku - 1. extenční diagonála - technika opakované kontrakce 

(5x na každou stranu). 

Kontrola provedení cviků zadaných v rámci autoterapie. 

 

Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše, analytické posilování adduktorů kyčelních 

kloubů stlačováním overballu mezi stehny v leže na zádech (10x), analytické posilování 



65 

 

m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu do podložky v leže na zádech (10x), 

posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace s využitím therabandu v leže 

na zádech (10x), automasáž plosky nohy s využitím ježka. 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

V dnešní terapeutické jednotce byl s pacientem znovu proveden nácvik 

vertikalizace do stoje s 2 PB. Pacient se dnes poprvé postavil sám pouze s využitím 2 PB. 

Následně byl s pacientem proveden nácvik chůze o 2 PB. Pacient zvládl ujít vzdálenost 

přibližně 60 metrů. Chůze byla stabilní a pacient k ní nepotřeboval fyzickou dopomoc. 

Po provedení PIR s protažením na zkrácené svaly v oblasti DKK došlo ke zlepšení 

rozsahu pohybu v kyčelních kloubech DKK do extenze, addukce a u LDK také do flexe. 

Pacient již lépe ovládá lokalizované břišní dýchání, a tak mu byl přidán gymball 

k nácviku HSS a zapojení šikmých svalových řetězců v tříměsíční poloze na zádech. 

S pacientem byl dnes poprvé proveden nácvik stability v sedě na gymballu. Při prvních 

pár pokusech se nebyl na míči schopen bez opory o PHK udržet déle než  pár sekund. 

S dalšími opakováními se však doba výdrže prodlužovala, až pacient zvládl udržet 

rovnováhu bez opory o PHK cca 20 sekund. Při cvičení PNF pro lopatku pacient zvládl 

aktivní pohyb v celém rozsahu facilitačního vzorce bez dopomoci. Pacient zvládá dobře 

veškeré úkoly zadané v rámci autoterapie, má radost ze snížení bolestivosti paty LDK 

po automasáži ježkem. Pacient byl po terapii mírně vyčerpaný, ale cítil se dobře a těší 

se na další spolupráci. 

 

3.6.6 Terapeutická jednotka č. 6 (26.1.2021) 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, těší ho viditelné zlepšení v rámci terapií. V noci 

ho opět přepadli fantomové bolesti PDK. Bolestivost paty LDK už ho trápí jen minimálně. 

Objektivně: Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Jizva na mediální 

části pahýlu PDK stále nesrůstá a je s vnější sekrecí. V poloze v leže na zádech se nyní 

pahýl nachází ve výrazně menším flekčně-abdukčním postavení než při vstupním 
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vyšetření. V leže na zádech je pozorovatelná větší kompaktnost břišní stěny a méně 

prominující žebra. Pacient má dobrou náladu a je ochotný ke spolupráci.  

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Vertikalizace pacienta, zvládnutí chůze o 2 PB, zvládnutí chůze do a ze schodů 

s 2 PB, zvýšení celkové kondice pacienta, protažení zkrácených svalů DKK, posílení 

oslabených svalů DKK, zlepšení trupové stabilizace, zlepšení celkové stability, zlepšení 

dechového stereotypu, zlepšení pohybových stereotypů. 

 

Návrh terapie: 

Nácvik vertikalizace do stoje s použitím 2 PB, nácvik chůze o 2 PB, nácvik chůze 

do a ze schodů s 2 PB, PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor 

fasciae latae bilaterálně, PIR s protažením na m. biceps femoris LDK, posílení m. gluteus 

maximus a adduktorů kyčelního kloubu bilaterálně, zlepšení koaktivace svalů LDK, 

nácvik celkové stability s využitím gymballu, nácvik lokalizovaného břišního dýchání 

a zapojení HSS, PNF pro HKK, automasáž plosky LDK. 

 

Provedená terapie: 

Nácvik vertikalizace pacienta z nemocničního lůžka do stoje o 2 PB (3x) a následně 

nácvik chůze o 2 PB (cca 30 metrů). 

Nácvik chůze do a ze schodů s oporou o 2 PB (14 schodů). 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae PDK 

v leže na zádech při okraji lůžka. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae 

a m. biceps femoris LDK v leže na zádech při okraji lůžka. 

PNF pro HKK - 2. flekční diagonála - technika opakované kontrakce (5x na každou 

HKK) 

Kontrola provedení cviků zadaných v rámci autoterapie. 
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Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše, analytické posilování adduktorů kyčelních 

kloubů stlačováním overballu mezi stehny v leže na zádech (10x), analytické posilování 

m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu do podložky v leže na zádech (10x), 

posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace s využitím therabandu v leže 

na zádech (10x), automasáž plosky nohy s využitím ježka. 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

V dnešní terapeutické jednotce byl s pacientem proveden nácvik vertikalizace 

do stoje s 2 PB, kterou pacient zvládl zcela samostatně. Následně byl s pacientem 

proveden nácvik chůze o 2 PB, kdy pacient ušel vzdálenost cca 30 metrů ke schodišti 

kde si odpočinul a poté byl zahájen nácvik chůze do a ze schodů. Pacient je při chůzi 

po schodech hodně nejistý a potřebuje k ní dopomoc druhé osoby z důvodu obavy z pádu. 

Nácvik chůze po schodech pacienta hodně vyčerpal, a tak byl odvezen zpět na pokoj 

v invalidním vozíku. Pro pacientovo vyčerpání z chůze po schodech jsme dnes vynechali 

cvičení s použitím gymballu. Po provedení PIR s protažením na zkrácené svaly DKK 

jsme však poprvé zkusili PNF pro HKK s cílem upravit špatné pohybové stereotypy 

HKK. Při cvičení byl kladený velký důraz na optimální postavení lopatky.  Pacient zvládá 

dobře veškeré úkoly zadané v rámci autoterapie. Pacient byl po dnešní terapeutické 

jednotce velice fyzicky vyčerpaný, ale měl radost z pokoření další překážky v podobě 

chůze po schodech. 

 

3.6.7 Terapeutická jednotka č. 7 (27.1.2021) 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se dnes cítí velice dobře, netrápí ho bolestivost paty LDK 

ani fantomové bolesti amputované části PDK. Má radost z vyjednaného přesunu do domu 

seniorů, který by se měl uskutečnit cca za tři týdny.  

Objektivně: Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Jizva na mediální 

části pahýlu PDK stále nesrůstá a je s vnější sekrecí. V poloze v leže na zádech se nyní 
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pahýl nachází ve výrazně menším flekčně-abdukčním postavení než při vstupním 

vyšetření. Pacient má dobrou náladu a je ochotný ke spolupráci.  

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Vertikalizace pacienta, zvládnutí chůze o 2 PB, zvládnutí chůze do a ze schodů 

s 2 PB, zvýšení celkové kondice pacienta, protažení zkrácených svalů DKK, posílení 

oslabených svalů DKK, zlepšení trupové stabilizace, zlepšení celkové stability, zlepšení 

dechového stereotypu, zlepšení pohybových stereotypů. 

 

Návrh terapie: 

Nácvik vertikalizace do stoje s použitím 2 PB, nácvik chůze o 2 PB, nácvik chůze 

do a ze schodů s 2 PB, PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor 

fasciae latae bilaterálně, PIR s protažením na m. biceps femoris LDK, posílení m. gluteus 

maximus a adduktorů kyčelního kloubu bilaterálně, zlepšení koaktivace svalů LDK, 

nácvik celkové stability s využitím gymballu, nácvik lokalizovaného břišního dýchání 

a zapojení HSS, PNF pro HKK. 

 

Provedená terapie: 

Nácvik vertikalizace pacienta z nemocničního lůžka do stoje o 2 PB a následně 

nácvik chůze o 2 PB (cca 30 metrů). 

Nácvik chůze do a ze schodů s oporou o 2 PB (14 schodů). 

Zlepšení obratnosti LDK s využitím 1,5 kg těžkého gumového medicinbalu. 

Pacient si v sedě přihrává medicinbal s terapeutem a plní u toho pokyny: převalování 

medicinbalu do stran, převalování medicinbalu dopředu a dozadu, kroužení 

s medicinbalem. 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání a posílení HSS v tříměsíční pozici v leže 

na zádech s využitím gymballu, který pacient drží svými končetinami. Pacient 

je instruován, aby stlačoval gymball vždy kontralaterálními končetinami a udržel tlak 

po dobu 10 sekund (4x na každou stranu). 
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Nácvik celkové stability s využitím gymballu, kdy pacient sedí na gymballu s LDK 

v trojflekčním postavení na podložce. Postupně snižuje oporu o PHK, kterou se přidržuje 

lůžka a snaží se udržet rovnováhu. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae PDK 

v leže na zádech při okraji lůžka. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae 

a m. biceps femoris LDK v leže na zádech při okraji lůžka. 

PNF pro HKK - 2. flekční diagonála - technika opakované kontrakce (5x na každou 

HKK). 

 

Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše, analytické posilování adduktorů kyčelních 

kloubů stlačováním overballu mezi stehny v leže na zádech (10x), analytické posilování 

m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu do podložky v leže na zádech (10x), 

posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace s využitím therabandu v leže 

na zádech (10x), automasáž plosky nohy s využitím ježka. 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

V dnešní terapeutické jednotce byl s pacientem proveden nácvik vertikalizace 

do stoje s 2 PB, kterou pacient zvládl zcela samostatně. Následně byl  s pacientem 

proveden nácvik chůze o 2 PB, kdy pacient ušel vzdálenost cca 30 metrů ke schodišti 

kde si odpočinul a poté byl zahájen nácvik chůze do a ze schodů. Pacient je při chůzi 

po schodech stále hodně nejistý a potřebuje k ní dopomoc druhé osoby z důvodu obavy 

z pádu. Z důvodu pacientova vyčerpání po nácviku chůze po schodech bylo zařazeno 

do dnešní terapeutické jednotky odpočinkové cvičení s gumovým medicinbalem, které 

zároveň rozvíjelo obratnost LDK. Pacienta toto cvičení velice bavilo a přeje si ho zařadit 

i do příštích terapeutických jednotek. Pacient prodloužil dobu, po kterou je schopen sedu 

na gymballu bez opory PHK o lůžko cca na 30 sekund. Po dnešní terapeutické jednotce 

byl pacient opět fyzicky vyčerpaný, ale cvičení ho bavilo a těší se na další terapii. 
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3.6.8 Terapeutická jednotka č. 8 (28.1.2021) 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se dnes opět cítí velice dobře, netrápí ho bolestivost paty LDK 

ani fantomové bolesti amputované části PDK. Náladu mu akorát kazí zákaz návštěv 

na oddělení, kvůli aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Objektivně: Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Jizva na mediální 

části pahýlu PDK bohužel stále nesrůstá, z tohoto důvodu stále není možné začít 

s otužováním pahýlu či péčí o jizvu. V poloze v leže na zádech se nyní pahýl nachází 

téměř ve středním postavení v sagitální rovině a v mírném abdukčním držení v rovině 

frontální. Pacient má dobrou náladu a je ochotný ke spolupráci.  

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Vertikalizace pacienta, zvládnutí chůze o 2 PB, zvládnutí chůze do a ze schodů 

s 2 PB, zvýšení celkové kondice pacienta, protažení zkrácených svalů DKK, posílení 

oslabených svalů DKK, zlepšení trupové stabilizace, zlepšení celkové stability, zlepšení 

dechového stereotypu, zlepšení pohybových stereotypů. 

 

Návrh terapie: 

Nácvik vertikalizace do stoje s použitím 2 PB, nácvik chůze o 2 PB, nácvik chůze 

do a ze schodů s 2 PB, PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor 

fasciae latae bilaterálně, PIR s protažením na m. biceps femoris LDK, posílení m. gluteus 

maximus a adduktorů kyčelního kloubu bilaterálně, zlepšení koaktivace svalů LDK, 

nácvik celkové stability s využitím gymballu, nácvik lokalizovaného břišního dýchání 

a zapojení HSS, PNF pro HKK, zlepšení obratnosti LDK s využitím gumového 

medicinbalu. 

 

Provedená terapie: 

Nácvik vertikalizace pacienta z nemocničního lůžka do stoje o 2 PB a následně 

nácvik chůze o 2 PB (cca 60 metrů). 
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Nácvik chůze do a ze schodů s oporou o 2 PB (14 schodů). 

Zlepšení obratnosti LDK s využitím 1,5 kg těžkého gumového medicinbalu. 

Pacient si v sedě přihrává medicinbal s terapeutem a plní u toho pokyny: převalování 

medicinbalu do stran, převalování medicinbalu dopředu a dozadu, kroužení 

s medicinbalem. Ty samé pokyny následně plní pacient používáním pouze špičky 

nebo paty LDK. 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání a posílení HSS v tříměsíční pozici v leže 

na zádech s využitím gymballu, který pacient drží svými končetinami. Pacient 

je instruován, aby stlačoval gymball vždy kontralaterálními končetinami a udržel tlak 

po dobu 10 sekund (4x na každou stranu). 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání a posílení HSS v tříměsíční pozici v leže 

na zádech s využitím gymballu, který pacient drží svými končetinami. Pacient 

je instruován, aby s nádechem pustil gymball kontralaterálními končetinami a přiblížil 

je o kousek blíž k podložce. S výdechem přichází návrat do výchozí pozice (4x na každou 

stranu). 

Nácvik celkové stability s využitím gymballu, kdy pacient sedí na gymballu s LDK 

v trojflekčním postavení na podložce. Postupně snižuje oporu o PHK, kterou se přidržuje 

lůžka a snaží se udržet rovnováhu. Po bezpečném udržení rovnováhy bez opory o PHK 

je pacient instruován k pomalému předozadnímu pohybu převalováním gymballu. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae PDK 

v leže na zádech při okraji lůžka. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae 

a m. biceps femoris LDK v leže na zádech při okraji lůžka. 

PNF pro HKK - 2. flekční diagonála - technika opakované kontrakce (5x na každou 

HKK). 

 

Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše, analytické posilování adduktorů kyčelních 

kloubů stlačováním overballu mezi stehny v leže na zádech (10x), analytické posilování 

m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu do podložky v leže na zádech (10x), 
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posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace s využitím therabandu v leže 

na zádech (10x), automasáž plosky nohy s využitím ježka. 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

V dnešní terapeutické jednotce byl s pacientem proveden nácvik vertikalizace 

do stoje s 2 PB, kterou pacient zvládl zcela samostatně. Následně byl  s pacientem 

proveden nácvik chůze o 2 PB, kdy pacient ušel vzdálenost cca 30 metrů ke schodišti 

kde si odpočinul a poté byl zahájen nácvik chůze do a ze schodů. Pacient si je při chůzi 

po schodech už jistější, stále však potřebuje dopomoc druhé osoby z důvodu obavy 

z pádu. Po nácviku chůze po schodech si pacient krátce odpočinul a poté ušel znovu 

cca 30 metrů při cestě na pokoj. Na pacientovo přání bylo do terapeutické jednotky opět 

zařazeno cvičení s gumovým medicinbalem, pro ztížení obtížnosti však musel pacient 

dnes používat pro ovládání medicinbalu pouze špičku nebo patu LDK. Ztížili jsme dnes 

také stabilizační cvičení na gymballu, kdy se pacient po stabilizování v sedu bez opory 

pokouší o pomalý předozadní pohyb převalováním gymballu. Vzhledem k vysoké 

náročnosti tohoto cviku pro pacienta mu byla poskytnuta ze začátku dopomoc pro udržení 

rovnováhy na míči, po pár opakováních však pacient zvládal cvik zcela samostatně. 

Vzhledem k náročnosti dnešní terapeutické jednotky, byl pacient instruován 

k odpolednímu odpočinku a vynechání posilovacích cviků ze svěřené autoterapie. 

 

3.6.9 Terapeutická jednotka č. 9 (29.1.2021) 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se dnes opět cítí velice dobře, v noci ho sice opět probouzely 

fantomové bolesti PDK, ale těší se na dnešní terapii, hlavně na odpočinkovou část 

s medicinbalem. Pacient také poprosil o další cvik na autoterapii kvůli neprovádění 

víkendové rehabilitace na oddělení. 

Objektivně: Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Jizva na mediální 

části pahýlu PDK bohužel stále nesrůstá, z tohoto důvodu stále není možné začít 

s otužováním pahýlu či péčí o jizvu. V poloze v leže na zádech se nyní pahýl nachází 
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téměř ve středním postavení v sagitální a frontální rovině. Aspekčně je na pacientovi 

pozorovatelný nárůst svalové hmoty, a to zejména u svalů LDK. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Vertikalizace pacienta, zvládnutí chůze o 2 PB, zvládnutí chůze do a ze schodů 

s 2 PB, zvýšení celkové kondice pacienta, protažení zkrácených svalů DKK, posílení 

oslabených svalů DKK, zlepšení trupové stabilizace, zlepšení celkové stability, zlepšení 

dechového stereotypu, zlepšení pohybových stereotypů. 

 

Návrh terapie: 

Nácvik vertikalizace do stoje s použitím 2 PB, nácvik chůze o 2 PB, nácvik chůze 

do a ze schodů s 2 PB, PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor 

fasciae latae bilaterálně, PIR s protažením na m. biceps femoris LDK, posílení m. gluteus 

maximus a adduktorů kyčelního kloubu bilaterálně, zlepšení koaktivace svalů LDK, 

nácvik celkové stability s využitím gymballu, nácvik lokalizovaného břišního dýchání 

a zapojení HSS, PNF pro HKK, zlepšení obratnosti LDK s využitím gumového 

medicinbalu. 

 

Provedená terapie: 

Nácvik vertikalizace pacienta z nemocničního lůžka do stoje o 2 PB a následně 

nácvik chůze o 2 PB (cca 100 metrů). 

Nácvik chůze do a ze schodů s oporou o 2 PB (14 schodů). 

Zlepšení obratnosti LDK s využitím 1,5 kg těžkého gumového medicinbalu. 

Pacient si v sedě přihrává medicinbal s terapeutem a plní u toho pokyny: převalování 

medicinbalu do stran, převalování medicinbalu dopředu a dozadu, kroužení 

s medicinbalem. Ty samé pokyny následně plní pacient používáním pouze špičky 

nebo paty LDK. 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání a posílení HSS v tříměsíční pozici v leže 

na zádech s využitím gymballu, který pacient drží svými končetinami. Pacient 
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je instruován, aby stlačoval gymball vždy kontralaterálními končetinami a udržel tlak 

po dobu 10 sekund (4x na každou stranu). 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání a posílení HSS v tříměsíční pozici v leže 

na zádech s využitím gymballu, který pacient drží svými končetinami. Pacient 

je instruován, aby s nádechem pustil gymball kontralaterálními končetinami a přiblížil 

je o kousek blíž k podložce. S výdechem přichází návrat do výchozí pozice (4x na každou 

stranu). 

Nácvik celkové stability s využitím gymballu, kdy pacient sedí na gymballu s LDK 

v trojflekčním postavení na podložce. Postupně snižuje oporu o PHK, kterou se přidržuje 

lůžka a snaží se udržet rovnováhu. Po bezpečném udržení rovnováhy bez opory o PHK 

je pacient instruován k pomalému předozadnímu pohybu převalováním gymballu. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae PDK 

v leže na zádech při okraji lůžka. 

PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae 

a m. biceps femoris LDK v leže na zádech při okraji lůžka. 

PNF pro HKK - 2. flekční diagonála - technika opakované kontrakce (5x na každou 

HKK). 

Modifikace cviku bridging na LDK, kdy má pacient pod patou LDK z půlky 

upuštěný overball (5x). 

 

Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše, analytické posilování adduktorů kyčelních 

kloubů stlačováním overballu mezi stehny v leže na zádech (10x), analytické posilování 

m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu do podložky v leže na zádech (10x), 

posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace s využitím therabandu v leže 

na zádech (10x), modifikace cviku bridging s overballem pod patou LDK (5x), automasáž 

plosky nohy s využitím ježka. 
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Závěr terapeutické jednotky: 

V dnešní předposlední terapeutické jednotce pacient provedl samostatně 

vertikalizaci do stoje o 2 PB a následně došel ke schodišti, kde již bez pauzy zdolal 

14 schodů nahoru a dolů. Pacient si je v chůzi do a ze schodů již mnohem jistější 

a dopomoc druhé osoby je zde spíš už jen jako psychologická podpora a dávání záchrany 

při případném pádu. Pacient je však schopen vyrovnat i drobná zaškobrtnutí. 

Po následném krátkém odpočinku pacient ušel vzdálenost cca 70 metrů a došel na svůj 

pokoj. Následovalo pacientovo oblíbené cvičení s medicinbalem, ve kterém se stále velmi 

zlepšuje. Při cvičení v tříměsíční poloze je pacient schopen velice dobré aktivace HSS 

a udrží po celou dobu celistvý trup bez „rozpojení“. Při stabilizačním cvičení v sedě 

na gymballu již pacient nepotřeboval dopomoc k udržení rovnováhy ani při náročnější 

modifikaci cviku s předozadním pohybem. 2. flekční diagonálu z konceptu PNF 

již bilaterálně zvládá proti značnému odporu s dobře fixovanou lopatkou. Na konec 

dnešní terapeutické jednotky byl pacientovi ukázán další cvik na autoterapii s  použitím 

overballu, který si pacient zakoupil kvůli možnosti pokračování v autoterapii s touto 

pomůckou. Navzdory vysoké náročnosti tohoto cviku jej pacient provádí velice dobře. 

Pacient byl instruován k provádění autoterapie o víkendu dvakrát denně, vždy 

v dopoledních a odpoledních hodinách. 

 

3.6.10 Terapeutická jednotka č. 10 (1.2.2021) 

 

Status praesens: 

Viz výstupní kineziologické vyšetření 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

Provedení výstupního kineziologického vyšetření, kontrola cviků zadaných v rámci 

autoterapie, zhodnocení efektu terapie. 

 

Návrh terapie: 

Výstupní kineziologické vyšetření, zopakování autoterapie. 
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Provedená terapie: 

Viz autoterapie. 

 

Autoterapie: 

Nácvik lokalizovaného břišního dýchání, cviky pro prevenci TEN, polohování 

pahýlu do střední roviny v leže na břiše, analytické posilování adduktorů kyčelních 

kloubů stlačováním overballu mezi stehny v leže na zádech (10x), analytické posilování 

m. gluteus maximus PDK stlačováním overballu do podložky v leže na zádech (10x), 

posilování svalů LDK a zlepšení jejich koaktivace s využitím therabandu v leže 

na zádech (10x), modifikace cviku bridging s overballem pod patou LDK (5x), automasáž 

plosky nohy s využitím ježka. 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

V rámci výstupního kineziologického rozboru pacient ušel vzdálenost 100 metrů 

s 2 PB, po vyšetření chůze nebyl nijak zvlášť zadýchaný ani unavený. Vyšel a sešel 

14 schodů s jedním zaškobrtnutím při chůzi ze schodů, které ale bezpečně vyrovnal 

a nebyla mu potřeba dávat záchrana. Zvládl provést celé vyšetření svalové síly 

a goniometrické vyšetření bez nutnosti přestávky. Po výstupním vyšetření pacient 

odcvičil všechny cviky zadané jako autoterapie s velice dobrým provedením. 

Terapeutické jednotky se mu líbily a má v plánu se cvičením dlouhodobě pokračovat. 

U pacienta je vidět nejen obrovský posun co se fyzických schopností týče, ale je nyní 

i mnohem pozitivnější a radostnější. 

Na ONP Nemocnice Brandýs nad Labem nemají pacienti možnost využít procedur 

fyzikální terapie. Z toho důvodu se fyzikální terapie nevyskytuje v návrzích terapií. 

Pokud by měl pacient v budoucnu možnost fyzikální terapii využít, bylo by vhodné použít 

laser na jizvu pahýlu bodovou aplikací a výkonem 3-4 J/cm². Také by šla využít neurální 

aplikace ultrazvuku pro snížení fantomových obtíží s intenzitou 1 W/cm², velikostí 

hlavice 4 cm² a délkou aplikace 10 minut. 
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3.7 Výstupní kineziologický rozbor 1. 2. 2021 

 

Status praesens 

Subjektivně: Pacient se cítí unavený z důvodu nedostatku spánku. Ze spánku 

ho budí fantomové bolesti PDK, které bolí nejvíce v distální části amputované části PDK. 

Krom výše zmíněných obtíží se však pacient cítí velice dobře, má radost z pokroku 

v terapiích a těší se na přesun do nového zařízení, kam bude převezen 17. 2. 2021. 

Objektivně: Váha 62 kg, výška 168 cm, barva kůže normální, dominantní HK levá. 

Pacient je orientován osobou, časem a prostorem. Je v dobrém rozpoložení a ochoten 

spolupracovat. K pohybu po oddělení používá 2 PB. 

 

Vyšetření stoje 

Vyšetření stoje proběhlo kvůli zajištění bezpečnosti s oporou o 2 PB. Pacient 

stojí stabilně bez výraznějších titubací. Při delším stání nepociťuje ztrátu rovnováhy 

ani vertigo. Vyšetření proběhlo pouze ve volných kalhotách vyhrnutých po třísla.  

Kvůli nutnosti použití 2 PB nebylo při vyšetření možné provést Rhombergův stoj, 

stoj na dvou vahách ani Trendelenburg-Duchennovu zkoušku. 

Zezadu 

Pacient má oproti vstupnímu vyšetření těžiště více ke středu těla. Váha ale spočívá 

na laterální straně LDK. Hlezenní kloub LDK bez varozity. Pahýl PDK je ve středním 

postavení. Anguli inferiores scapulae méně prominují, hlava je ve středním postavení.  

Z boku - vlevo 

Váha je ve středu chodidla LDK, aspekčně je pozorovatelná větší trofika svalů celé 

LDK. Křivka páteře již není tolik oploštělá, hlava je ve středním postavení. Ramenní 

pletence jsou stále v mírné protrakci. 

Z boku - vpravo 

Pahýl PDK je oproti vstupnímu vyšetření v minimálním flekčním postavení. 

Zepředu  

Aspekčně pozorovatelná větší trofika svalstva LDK. Umbilicus je ve středním postavení. 
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Pozorovatelný je i nárůst trofiky trupového svalstva, zvláště mm. pectorales. Ramena jsou 

oproti vstupnímu vyšetření postavená více kaudálně, pravé je ale stále o trochu výš.  

 

Palpační vyšetření pánve 

Vyšetření probíhalo ve stoji s oporou o 2 PB. 

Oproti vstupnímu vyšetření je pánev mnohem méně sešikmená doleva dolů. 

 

Vyšetření chůze 

Vyšetření proběhlo se stejnou obuví jako při vstupním vyšetření. Oproti vstupnímu 

vyšetření však vyšetřujeme chůzi s oporou o 2 PB a ne ve vysokém chodítku. Vyšetřena 

byla také chůze do a ze schodů. 

Pacient k chůzi využívá 2 PB. Chůze je stabilní, opatrná, v přiměřeném tempu. 

Rytmus chůze je pravidelný a kroky jsou symetricky stejně dlouhé. Při chůzi je trup 

mnohem více napřímen než při vstupním vyšetření, také ramena jsou méně v protrakci. 

Hlava je však stále ve flekčním postavení z důvodu pacientovy neustálé zrakové kontroly 

terénu před ním. Pacient došlapuje na patu, odvíjí plosku chodidla a odráží se 

od metatarsofalangeálního kloubu palce. Při chůzi o 2 PB již adekvátně zatěžuje LDK. 

Pahýl je držen v mírném flekčně abdukčním postavení. 

Pacient ujde s 2 PB cca 100 metrů bez větších obtíží. Po vyšetření nebyl zadýchaný 

a cítil se dobře. 

Při chůzi do schodů je pacient stabilní a nečiní mu žádné problémy. Při chůzi ze 

schodů si je ale stále nejistý a dělá mu občas potíže odhadnout správnou délku kroku, aby 

se trefil nohou na další schod. 

Pacient zvládne vyjít a sejít 14 schodů, po vyšetření byl zadýchaný a potřeboval 

menší odpočinek před přesunem na pokoj. 

 

Vyšetření aspekcí 

Vyšetření proběhlo v leže na břiše a v leže na zádech. Zkoumán byl pahýl PDK 

a jeho okolí, LDK a dechové pohyby. 
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Aspekční vyšetření DKK 

Pahýl PDK se v leže na zádech stále nachází v mírném flekčně-abdukčním 

postavení, oproti vstupnímu vyšetření je zde ale velký rozdíl. Aspekčně je pozorovatelná 

větší trofika svalů pahýlu PDK. Na distální části pahýlu vede z dorzální strany stehna 

mediolaterálně 15 centimetrů dlouhá jizva. Stehy již byly odstraněny z celé části jizvy, 

v mediální části je však jizva stále rozšklebená s vnější sekrecí. Není pozorován otok 

v okolí jizvy. Pahýl má více cylindrický tvar. V poloze na zádech se LDK nachází 

v extenzi v kolenním kloubu a vnější rotaci v kloubu kyčelním. V poloze na břiše již není 

pozorovatelná hypotrofie mm. glutei. 

Aspekční vyšetření dechových pohybů 

Zde došlo k výraznému zlepšení dechové vlny, která začíná v oblasti abdomenu 

a postupuje kraniálně. Při nádechu již není pozorovatelný souhyb pletenců ramenních. 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (2003) 

Vyšetření kůže 

V distální části pahýlu PDK je palpačně stále vyšší teplota kůže bez zvýšené 

potivosti. Kůže je zde hladká, dobře protažitelná a palpačně je tato oblast nebolestivá. 

Oproti vstupnímu vyšetření je kůže v oblasti šíje lépe protažitelná. Palpační vyšetření 

protažitelnosti jizvy pahýlu PDK stále nemohlo být provedeno z důvodu špatně se hojící 

mediální části jizvy. 

Vyšetření podkoží 

Vyšetření podkoží zad bylo provedeno Kiblerovou řasou, kdy nebyla vyšetřena 

žádná zvýšená adheze podkoží v celé oblasti zad. V distální části pahýlu nebylo podkoží 

vyšetřeno kvůli špatně se hojící mediální části jizvy. 

Vyšetření fascií 

Palpačně je stále hůře protažitelná thorakodorzální fascie. Fascie na ventrální části 

hrudníku a v oblasti šíjových svalů je nyní volně protažitelná všemi směry. Stehenní 

fascie LDK je hůře protažitelná na laterální straně stehna. V proximální části pahýlu 

fascie nevyšetřeny kvůli špatně se hojící mediální části jizvy. 
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Vyšetření svalů 

Při palpaci horní části m. trapezius zjištěn menší hypertonus  než při vstupním 

vyšetření. Na LDK přetrvává velký hypertonus m. tensor fasciae latae a m. quadriceps 

femoris. Vyšetřen byl také hypertonus m. gastrocnemius a m. soleus. Na pahýlu PDK 

jsou všechny palpačně přístupné svaly v normotonu. Trp přítomny v horní části 

m.trapezius bilaterálně, m. tensor fascia latae LDK a m. gastrocnemius LDK.  

Vyšetření periostových bodů 

Nebyly vyšetřeny žádné bolestivé periostové body. 

 

Antropometrie dle Haladové a Nechvátalové (2010) 

Délkové a obvodové míry dolních končetin pacienta byly změřeny v leže na lůžku. 

Kvůli amputaci PDK nebylo možné změřit všechny délkové a obvodové míry na této 

končetině. Délkové míry pahýlu byly měřeny od SIAS po mediální konec pahýlu, 

od trochanter major po laterální konec pahýlu a od umbiliku k mediálnímu konci pahýlu. 

Obvodové míry pahýlu byly měřeny 15 centimetrů od SIAS a 25 centimetrů od SIAS. 

Délkové a obvodové míry HKK byly změřeny v sedě na lůžku.  

Délkové míry DKK i HKK byly naměřeny stejné jako při vstupním vyšetření, proto 

zde už nejsou uvedeny. 
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Tab. č.: 12 - Antropometrické údaje - obvody horních končetin dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 1.2.  

Horní končetina L (cm) P (cm) 

Paže - relaxovaná 24,5 25,5 

Paže - 90° flexe 

v loketním kloubu 

s maximální izometrickou 

kontrakcí flexorů a 

extenzorů lokte 

26,5 27 

Loketní kloub - 30° flexe 24 24 

Předloktí 22,5 23 

Zápěstí 17,5 17,5 

Přes hlavičky metakarpů 21 20 

 

 

Tab. č.: 13 - Antropometrické údaje - obvody dolních končetin dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 1.2.  

Dolní končetina L (cm)  P (cm) 

Stehno 15 cm nad patellou 36 15 cm od SIAS 43,5 

Stehno 10 cm nad patellou 32 25 cm od SIAS 33 

Kolenní kloub 32,5 x x 

Tuberositas tibiae 28 x x 

Lýtko 29,5 x x 

Hlezenní kloub 30,5 x x 

Nárt 25 x x 

Hlavičky metatarzů 23 x x 

Legenda: x - nelze měřit, neměřeno 
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Goniometrie dle Haladové a Nechvátalové (2010) 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti bylo provedeno pomocí plastového 

dvouramenného goniometru. Drobné klouby ruky a nohy nevyšetřeny z důvodu absence 

prstového goniometru. Záznam měření byl zapisován metodou SFTR. Vyšetření proběhlo 

na nemocničním lůžku. 

Z důvodu amputace PDK nebylo možné změřit některé rozsahy na této končetině. 

Rozsah pohybu v kyčelním kloubu PDK do extenze vyšetřen orientačně v leže na boku. 

Z důvodu nutnosti používat HKK, jakožto opěrné a pomocné končetiny 

v pacientově lokomoci, byly vyšetřeny i rozsahy pohybů ve vybraných kloubech HKK.  

 

Tab. č.: 14 - Kloubní pohyblivost ve vybraných segmentech HKK dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 1.2. 

Kloub Rovina LHK A LHK P Rovina PHK A PHK P 

Ramenní S 30-0-165 40-0-175 S 40-0-165 50-0-170 

 F 140-0-0 150-0-0 F 150-0-0 155-0-0 

 T 10-0-110 20-0-120 T 35-0-115 40-0-120 

 R 70-0-70 80-0-80 R 90-0-65 90-0-65 

Loketní S 0-5-140 0-0-145 S 0-0-140 0-0-145 

Předloktí R 75-0-90 85-0-95 R 90-0-55 95-0-65 

Zápěstní S 50-0-50 55-0-55 S 45-0-50 50-0-60 

 T 15-0-20 20-0-25 T 15-0-25 20-0-25 

Legenda: A - aktivní pohyb, P - pasivní pohyb, S - sagitální, F - frontální, T - transverzální, R - rotační 
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Tab. č.: 15 - Kloubní pohyblivost ve vybraných segmentech DKK dle Haladové 

a Nechvátalové (2010) ze dne 1.2. 

Kloub Rovina LDK A LDK P Rovina PDK A PDK P 

Kyčelní S 10-0-115 15-0-125 S 0*-0-100 5*-0-130 

 F 40-0-25 45-0-30 F 45-0-15 50-0-20 

 R 30-0-30 35-0-35 R x x 

Kolenní S 0-0-125 0-0-140 S x x 

Hlezenní S 5-0-45 10-0-50 S x x 

 R 15-0-30 20-0-35 R x x 

Legenda: A - aktivní pohyb, P - pasivní pohyb, S - sagitální, F - frontální, R - rotační, 

x - neměřeno,* - vyšetřeno orientačně v leže na boku 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004) 

Vyšetření proběhlo na nemocničním lůžku. Kvůli vyššímu věku pacienta nebyl 

vyšetřen m. sternocleidomastoideus. Kvůli nutnosti provést vyšetření na lůžku nebyl 

vyšetřen sval m. quadratus lumborum, test by mohl být kvůli měkké podložce 

neobjektivní. Z důvodu vyšetření na lůžku a amputace PDK byly vyšetřeny svaly 

m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae a m. trapezius pouze orientačně 

v jiných než popsaných polohách. Kvůli amputované PDK nebylo možné na PDK vyšetřit 

m. soleus, m. gastrocnemius, m. piriformis a flexory kolenního kloubu.  
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Tab. č.: 16 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004) ze dne 1.2. 

Vyšetřovaný sval Levá Pravá 

m. soleus 0 x 

m. gastrocnemius 0 x 

flexory kolenního kloubu 2 x 

m. iliopsoas 1* 1* 

m. rectus femoris 1* 1* 

m. tensor fasciae latae 1* 1* 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 1 x 

paravertebrální svaly 2 

m. pectoralis major pars sternalis inferioris 0 0 

m. pectoralis major pars sternalis medius et 

superioris 

0 0 

m. pectoralis major pars clavicularis et 

m. pectoralis minor 

0 0 

m. trapezius pars superior 1* 1* 

m. levator scapulae 1 1 

Legenda: 0 - nejde o zkrácení, 1 - malé zkrácení, 2 - velké zkrácení, x - nevyšetřeno, * - vyšetřeno orientačně 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy (2004) 

Vyšetření proběhlo na nemocničním lůžku, kvůli tomu nebylo možné vyšetřit 

extenze krku, trupu a test na flexory kyčelního kloubu musel být proveden pouze 

orientačně. Kvůli amputaci PDK byla vyšetřena elevace pánve na pravé straně pouze 

orientačně, a některé svalové skupiny nemohly být vyšetřeny vůbec. Extenze v kyčelním 

kloubu byla vyšetřena orientačně v leže na boku. Z důvodu nutnosti používat HKK, 

jakožto opěrné a pomocné končetiny v pacientově lokomoci, byla vyšetřena svalová síla 
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i HKK. Svalová síla drobných svalů ruky byla otestována v rámci vyšetření úchopů 

ve vstupním vyšetření a byla vyhodnocena jako dobrá. Proto jí už nyní není netestujeme. 

 

Tab. č.: 17 - Vyšetření svalové síly trupu a DKK dle Jandy (2004) ze dne 1.2. 

Vyšetřovaný segment Pohyb Levá Pravá 

Krk flexe 5 

Trup flexe 5- 

flexe s rotací 4+ 4+ 

Pánev elevace 4+ 5* 

Kyčelní kloub flexe 5* 5* 

extenze 4* 4+* 

abdukce 4+ 5 

addukce 4+ 4+ 

Kolenní kloub flexe 5 x 

extenze 5 x 

Hlezenní kloub plantární flexe 5 x 

supinace s dorzální 

flexí 

5 x 

Legenda: 3 - slabý (50% síly normálního svalu), 4 - dobrý (75% síly normálního svalu), 5 - normální 

(100% síly normálního svalu), znaménka + a - hodnotí o 5-10% svalové síly více nebo méně, * - měřeno 

pouze orientačně, x - neměřeno 
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Tab. č.: 18 - Vyšetření svalové síly HKK dle Jandy (2004) ze dne 1.2. 

Vyšetřovaný segment Pohyb Levá Pravá 

Lopatka addukce 5 5 

kaudální posun s 

addukcí 

5- 5 

elevace 5 5 

abdukce s elevací 4+ 4+ 

Ramenní kloub flexe 4+ 4 

extenze 4+ 5 

abdukce 4 4+ 

horizontální 

addukce 

5 5 

vnější rotace 3+ 4 

vnitřní rotace 5 5 

Loketní kloub flexe s pronací 5 5 

flexe ve středním 

postavení 

5 5 

flexe v supinaci 5 5 

extenze 5 5 

Předloktí pronace 5 5 

supinace 5 5 

Zápěstí dorzální flexe 5 5 

palmární flexe 5 5 

Legenda: 3 - slabý (50% síly normálního svalu), 4 - dobrý (75% síly normálního svalu), 5 - normální 

(100% síly normálního svalu), znaménka + a - hodnotí o 5-10% svalové síly více nebo méně 
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Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy ( 2004) 

Vyšetření proběhlo na nemocničním lůžku. Vyšetřovány byly stereotypy extenze 

v kyčelním kloubu, abdukce v kyčelním kloubu a abdukce v ramenním kloubu. 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu 

Nedošlo k žádné změně v timingu svalů oproti vstupnímu vyšetření u obou DKK. 

Zvýšil se pouze rozsah pohybu u stereotypu extenze v kyčelním kloubu PDK. 

Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu 

LDK: Pohyb do abdukce v kyčelním kloubu LDK začíná m. quadratus lumborum, 

kdy je na začátku pohybu jasně viditelný souhyb pánve homolaterálně směrem 

kraniálním. Poté se zapojuje m. tensor fasciae latae společně s  m. gluteus medius 

et minimus. Je zde stále zřetelný tensorový i quadrátový mechanismus. 

PDK: Na PDK pohyb iniciuje m. tensor fasciae latae. Poté se až v konečné fázi 

pohybu zapojují m. gluteus medius et minimus. Oproti vstupnímu vyšetření už není 

pozorovatelná aktivita m. rectus femoris a m. iliopsoas. Přesto je ale abdukce provedena 

se současnou mírnou flexí v kyčelním kloubu. Můžeme zde tedy mluvit o tensorovém 

mechanismu. Quadrátový mechanismus se při abdukci PDK nevyskytuje, aktivita 

m. quadratus lumborum je pouze tonická. 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

LHK: Pohyb do abdukce iniciuje m. supraspinatus, po kterém se přidává 

m. deltoideus. Až do cca 70 stupňů abdukce se m. trapezius bilaterálně zapojuje pouze 

tonicky. Poté se homolaterální horní část m. trapezius zapojuje i na pohybu do abdukce 

a pacient začíná elevovat celý pletenec ramenní. Oproti vstupnímu vyšetření se už pacient 

při abdukci v ramenním kloubu neuklání na nevyšetřovanou stranu a pohyb je mnohem 

uvolněnější. 

PHK: Pohyb do abdukce iniciuje m. supraspinatus společně s m. deltoideus. Zhruba 

po 10 stupních pohybu do abdukce se začíná zapojovat homolaterální horní část 

m. trapezius a pacient zbytek pohybu provádí s mírně elevovaným ramenem. Současně 

s aktivitou homolaterální horní části m. trapezius se pacient začíná mírně uklánět 

na nevyšetřovanou stranu. Oproti vstupnímu vyšetření je však míra zapojení m. trapezius 

na pohybu a velikost úklonu na nevyšetřovanou stranu pouze minimální. 
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Další hybné stereotypy 

Jako další, vzhledem k pacientovu častému používání invalidního vozíku, důležitý 

stereotyp, byl vyšetřen stereotyp sedu. Vyšetření proběhlo v sedě na invalidním vozíku.  

Oproti vstupnímu vyšetření má pacient menší proktrakční postavení ramenních 

pletenců, menší předsun hlavy a napřímenější držení hrudní a krční páteře. 

  

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře (2009) 

Z vyšetření HSS byly provedeny testy: test flexe trupu, brániční test a test 

nitrobřišního tlaku. Vyšetření proběhlo v leže a v sedě na nemocničním lůžku. 

Test flexe trupu 

Při flexi krku hrudník s klíčky nemigruje kraniálně jako při vstupním vyšetření. 

Při následné flexi trupu lze oproti vstupnímu vyšetření pozorovat aktivitu laterální 

skupiny břišních svalů a nedochází k laterálnímu pohybu žeber. Stále ale při flexi trupu 

převládá aktivita m. rectus abdominis a břišní stěna není úplně kompaktní.  

Brániční test 

Pacient je schopen aktivovat svaly proti naší palpaci velice dobrou silou, tlak proti 

palpaci je na obou stranách symetrický. Žebra zůstávají v kaudálním postavení a dochází 

k jejich lateralizaci. 

Test nitrobřišního tlaku 

Na rozdíl od vstupního vyšetření dochází u pacienta nejdříve k vyklenutí podbřišku 

způsobené aktivitou bránice, až poté se zapojují břišní svaly. Nedochází ke kraniální 

migraci umbiliku. 

 

Neurologické vyšetření 

V rámci neurologického vyšetření byly vyšetřeny šlachookosticové reflexy HKK, 

LDK a trupu. Pyramidové jevy zánikové a iritační na DKK. Vyšetření povrchového 

a hlubokého čití na DKK. 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Při vyšetření reflexů nebyla vyšetřena žádná změna oproti vstupnímu vyšetření.  
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Vyšetření pyramidových jevů zánikových a iritačních 

Při vyšetření pyramidových jevů zánikových a iritačních nebyla vyšetřena žádná 

změna oproti vstupnímu vyšetření, tedy bez patologického nálezu. 

Vyšetření povrchového a hlubokého čití 

Při vyšetření povrchového čití bylo vyšetřeno taktilní, termické a algické čití 

ve všech dermatomech DKK.  

Výsledek vyšetření je totožný s výsledkem vstupního vyšetření. Jediná změna 

nastala při testování polohocitu a pohybocitu v metatarsofalangeálním kloubu palce 

LDK, kdy je nyní pacient schopen bezpečně určit nově utvořenou polohu palce a také 

je schopen s větší přesností určit začátek a konec pohybu v tomto kloubu. 

 

Test dle Barthelové (Barthelové Index) (Kolář, 2009) 

Test dle Barthelové, hodnotící závislost či nezávislost při základních všedních 

činnostech, vyšel pacientovi se skóre 95 bodů ze 100 možných, což ho stále řadí 

do skupiny osob s lehkou závislostí (65-95 bodů).  

Pacient nezískal plný počet bodů pouze v chůzi do schodů a ze schodů, kdy je stále 

potřeba ho jistit v chůzi ze schodů před případným pádem. V ostatních oblastech 

je pacient plně samostatný. 

Detailní rozpis testovaných činností s jejich výsledky přikládám v tabulce číslo 19. 

V tabulce, ve sloupečku provedení, chybí hodnocení dané činnosti za 0 bodů. Toto 

hodnocení nebylo uvedeno pro to, že pacient ve všech hodnoceních dosahoval vždy 

vyššího skóre.  
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Tab. č.: 19 - Barthelové Index ze dne 1.2. (Kolář, 2009) 

 Činnost Provedení Skóre 

1. Jedení 
10 = samostatně 

5 = s pomocí 
10 

2. 
Přesun z invalidního 

vozíku na lůžko a zpět 

15 = samostatně bez pomoci 

10 = s menší pomocí 

5 = s větší pomocí 

15 

3. Provádění osobní hygieny 
5 = samostatně umytí rukou, 

obličeje, čištění zubů, holení 5 

4. 
Posazení na toaletu a vstání 

z ní 

10 = samostatně bez pomoci 

5 = potřebuje pomoc, ale zvládá 

některé úkony samostatně 

10 

5. Koupání nebo sprchování 
5 = samostatné koupání nebo 

sprchování 5 

6. Chůze na rovném povrchu 

15 = chůze samostatně nad 50 m. 

10 = chůze s malou pomocí nad 

50 m. 

5 = samostatný pohyb na vozíku 

včetně zatáčení nad 50 m. 

15 

7. 
Chůze do schodů a ze 

schodů 

10 = samostatně bez pomoci 

5 = s pomocí  
5 

8. Oblékání a svlékání 

10 = samostatně 

5 = potřebuje pomoc, ale zvládá 

z poloviny samostatně 

10 

9. Ovládání stolice 

10 = kontinentní 

5 = příležitostné nehody nebo 

potřeba pomoci s aplikací klystýru 

10 

10. Ovládání močení 

10 = kontinentní 

5 = příležitostné nehody nebo 

potřeba pomoci s externí 

pomůckou 

10 

 Celkem:  95 bodů 
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Závěr výstupního kineziologického vyšetření 

Pacient je nyní 8 týdnů po amputaci PDK ve stehně. Subjektivně se cítí mnohem 

lépe než před dvěma týdny při vstupním kineziologickém vyšetření. Velikou radost 

mu dělají pokroky v terapii a jeho zlepšování se v samoobslužných činnostech 

a soběstačnosti.  

Z jizvy vzniklé amputací PDK již byly extrahovány veškeré stehy. Jizva však 

na mediálním konci pahýlu stále nesrůstá a je stále s vnější sekrecí. Kvůli tomuto stavu 

je pahýl stále hodnocen jako nevhodný k protézování. Případná reoperace pahýlu byla 

zamítnuta primářkou oddělení následné péče.  Okolí jizvy je bez otoku. Nebyly vyšetřeny 

žádné reflexní změny ani neurologické deficity v oblasti pahýlu. V uvolněném stavu 

pahýl PDK stále setrvává v mírném flekčně-abdukčním držení, pacient je však nyní 

schopen pahýl aktivně dostat do nulového postavení. Má na tom nejvíce podíl posílení 

mm. adductores, m. gluteus maximus a menší zkrácení m. iliopsoas, m. rectus femoris 

a m. tensor fasciae latae. Došlo ke zvětšení obvodových měr při antropomotorickém 

vyšetření, které přisuzuji zvětšení objemu svalů v oblasti pahýlu. Pacient nyní častěji trpí 

fantomovými bolestmi amputované části PDK, které ho nejčastěji trápí během noci. 

Na LDK je stále hůře protažitelná fascie na laterální straně stehna. Přetrvává také 

hypertonus m. tensor fasciae latae, m. quadriceps femoris a m. triceps surae. V těchto 

svalech byla také vyšetřena přítomnost Trp. Bylo vyšetřeno zvýšení rozsahu pohybu 

v hlezenním, kolenním i kyčelním kloubu. Přisuzuji to hlavně lepší protažitelnosti svalů 

LDK a zvýšení svalové síly svalů, které byly vyšetřeny jako slabší při vstupním vyšetření. 

Zvětšili se také obvodové míry stehna a lýtka LDK, které přisuzuji zvětšení objemu svalů 

LDK. Zlepšil se také polohocit a pohybocit v metatarsofalangeálním kloubu palce LDK.  

V oblasti horních končetin byly vyšetřeny větší rozsahy pohybu hlavně 

v ramenních kloubech. Pacient je nyní schopen mnohem lepší koordinace pohybů HKK. 

Zlepšila se také svalová síla, a to hlavně fixátorů lopatek a svalů pletence ramenního. 

Bylo vyšetřeno velké zlepšení při testování základních hybných stereotypů, největší 

posun vnímám při testování stereotypu abdukce v ramenním kloubu. U pacienta nyní již 

nepřevažuje horní hrudní typ dýchání, i neinstruovaný zapojuje při dýchání lépe bránici 

a dechová vlna se více kaudalizovala. Při vyšetření HSS bylo zjištěno taktéž velké 

zlepšení ve všech provedených testech.  



92 

 

Pacient je nyní schopen s 2 PB ujít vzdálenost cca 100 metrů bez jakýchkoli obtíží. 

Nepotřebuje k tomu žádnou dopomoc ani kontrolu. Zvládne také s 2 PB vyjít a sejít 

14 schodů. Při chůzi do schodů si ještě není úplně jistý a potřebuje k ní dopomoc. 

V Barthel Index dosáhl pacient skóre 95 bodů, což stále značí pacientovu lehkou 

závislost. 

 

3.8 Zhodnocení efektu terapie 

S pacientem se nám podařilo splnit většinu cílů terapií, které jsme si určili. Velikou 

zásluhu na tom má sám pacient, který při všech terapeutických jednotkách výborně 

spolupracoval, pečlivě plnil zadanou autoterapii a měl velikou vůli se zlepšovat. 

Jediné, kde nebylo možné splnit zadané cíle terapie, je distální část pahýlu a jizva, která 

se až do konce naší spolupráce nezacelila, a to nám neumožnilo zahájit terapii 

na otužování, formování pahýlu a práci s jizvou. Prognóza je v tomto směru bohužel 

nepříznivá a pacient nejspíš nebude moci kvůli tomuto stavu usilovat o získání protézy. 

Pozitivních změn po naší fyzioterapeutické intervenci je veliké množství. 

Ty nejdůležitější rozdíly mezi vstupním a výstupním vyšetřením uvádím v následující 

tabulce. 

 

Tab. č.: 20 - Zhodnocení efektu terapie 

Aspekt 

hodnocení 
Výsledek terapie 

Pahýl 
jizva beze změny, tvar pahýlu více cylindrický, menší 

flekčně-abdukční klidové postavení pahýlu, větší svalový tonus 

Stoj 

zvětšená křivka páteře, kompaktnější břišní stěna, neprominující 

žebra, menší protrakce ramenních kloubů, lépe fixované lopatky, 

menší předsun hlavy, menší sešikmení pánve 

Chůze 

přechod z chůze s vysokým chodítkem na chůzi o 2 PB, zvýšení 

dochozí vzdálenosti s 2 PB o 70 metrů, zvládnutí chůze po 

schodech 

Reflexní změny 

snížení hypertonu šíjových svalů, zlepšení protažitelnosti kůže, 

podkoží i fascií v šíjové oblasti, zlepšení protažitelnosti fascií na 

ventrální straně hrudníku 
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Aspekt 

hodnocení 
Výsledek terapie 

Antropometrie zvětšení všech měřených obvodů 

Rozsah pohybu 

zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu PDK, zvýšení rozsahu 

pohybu v kyčelním, kolenním, hlezenním kloubu LDK, zvýšení 

rozsahu pohybu ve všech měřených kloubech HKK 

Svalové 

zkrácení 

snížení stupně svalového zkrácení m.gastrocnemius na LDK, 

m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae na PDK, 

všechny části m. pectoralis major a m. pectoralis minor bilat., 

horní část m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat. 

Svalová síla 

zvětšená svalová síla fixátorů lopatek a všech svalů ramenního 

pletence bilat., extenzorů a adduktorů kyčelních kloubů bilat., 

flexorů kyčelního kloubu LDK, flexorů kolenního kloubu LDK 

Dechový 

stereotyp 
kaudalizace dechové vlny 

HSS výrazné zlepšení funkce hlubokého stabilizačního systému 

Pohybové 

stereotypy 

výrazné zlepšení stereotypu abdukce v ramenních kloubech, 
stereotyp extenze v kyčelních kloubech bez aktivity ramenních 

pletenců 

Neurologické 

deficity 

zlepšení polohocitu a pohybocitu v metatarsofalangeálním kloubu 

palce LDK 

Bolest 
snížení bolestivosti paty LDK ze stupně 4 na stupeň 0, subjektivně 

se dle pacienta zvýšila frekvence a intenzita fantomových obtíží  

Ostatní lepší psychický stav pacienta, zlepšení v Barthel Indexu o 10 bodů 
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4 Závěr 

Obecná část práce ukázala, že ač je amputace ve většině případů léčebné a život 

zachraňující řešení, je také velice vážným zásahem do života pacienta na všech úrovních. 

 Rehabilitační péče o pacienta po amputaci je velice komplexní a dlouhý léčebný 

proces, ve kterém musí pro dobrý výsledek spolupracovat široké spektrum odborníků, 

a kde hraje zodpovědný přístup pacienta velice důležitou roli. V případě dlouhodobých 

onemocnění vedoucí k amputacím, kam patří také skupina vaskulárních onemocnění, 

které jsou u nás nejčastějším důvodem k amputaci dolní končetiny, se také prvně výrazně 

uplatňuje role fyzioterapie v tomto léčebném procesu, kdy pomáháme pacienta připravit 

na amputaci vytvořením cíleného cvičebního programu, na který po operaci navazujeme 

přípravou pahýlu pro protézování, staráme se o prevenci pooperačních komplikací a po 

vyrobení protézy učíme pacienta s touto pomůckou zacházet tak, aby se mohl co nejdříve 

vrátit do běžného života. 

Pacient byl po celou dobu prováděných terapií velice vstřícný a skvěle 

spolupracoval. To se projevilo i na skvělých výsledcích terapie, kde se nám podařilo splnit 

většinu společně vytvořených cílů. Jediným cílem, který jsme bohužel ovlivnit nemohl i, 

je příprava pahýlu na protézování. Ta nebyla možná kvůli špatně se hojící pooperační 

ráně, která se až do konce naší spolupráce nezacelila.  

Díky důkladnému rešeršnímu zpracování problematiky amputací jsem načerpal 

mnoho teoretických poznatků a vědomostí z této oblasti. Práce s pacientem 

po transfemorální amputaci v Nemocnici Brandýs nad Labem mne zase obohatila na poli 

praktických poznatků a cenných osobních zkušeností s touto problematikou. Pochopil 

jsem zde, že i takto krátká terapeutická intervence může změnit pacientův život k  lepšímu. 

Oba cíle této práce, tedy zpracování teoretických poznatků o problematice 

amputací a vypracování kazuistiky pacienta byly splněny.  
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 



 

 

Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů, Helsinskou deklarací, přijatou 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás žádám o 

souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné 

v rámci praxe na oddělení následné péče v nemocnici Brandýs nad Labem, kde Vás 

příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  

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

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

jednostranné nadkolenní amputace 

 

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s teoretickými a praktickými postupy při řešení 

diagnózy nadkolenní amputace a zpracování kazuistiky na pacienta s  touto diagnózou. 

Práce bude rozdělena na dvě části. V první části – teoretické, budu zpracovávat informace 

o diagnóze z odborné literatury. V druhé části – speciální, budu zpracovávat vstupní 

kineziologický rozbor, 8 – 10 terapií a výstupní kineziologický rozbor. Na závěr 

zhodnotím efekt terapie. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

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

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

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele: Aleš Jiskra                                               Podpis:......................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení.........................   Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

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

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

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

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

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

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

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

následně informovat řešitele. 

 

Místo, datum .................... 

 

Jméno a příjmení pacienta  .....................................  Podpis pacienta: .............................. 
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CT computed tomography 

EEG elektroencefalografie 

EMG elektromyografie 

FB francouzské berle 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

HSS hluboký stabilizační systém 

Hz hertz 

ICHDK ischemická choroba dolních končetin 

kPa kilopascal 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus 

mm. musculi 

ONP oddělení následné péče 

PB podpažní berle 

PDK pravá dolní končetina 

PHK pravá horní končetina 

RTG rentgen 

SIAS spina iliaca anterior superior 

SIPS spina iliaca posterior superior 



 

 

stp. stav po 

TEN tromboembolická nemoc 

TENS transkutánní elektrická nervová stimulace 

TF tepová frekvence 

TK krevní tlak 

TrP trigger point 
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