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Abstrakt 

Název práce: Protetický rehabilitační program po transfemorální amputaci  

Cíl práce: Cílem práce je podat ucelený přehled o protetické rehabilitaci po 

transfemorální amputaci se zaměřením na všechny metody, postupy a úkony, které mají 

zajistit úspěšnou aplikaci ortopedicko-protetické pomůcky klientovi, a také její plné 

využití. 

Metody: Byl použit kvalitativní výzkum pomocí metody sběru dat, neformálního 

rozhovoru s expertem a zúčastněného (participantního) pozorování. 

Výsledky: Protetická rehabilitace pozitivně ovlivňuje život pacienta s transfemorální 

amputací a zlepšuje jeho život a životní styl. 

Klíčová slova: amputace, rehabilitace, etika, ortopedická protetika, cvičení na lůžku, 

škola pádu, škola chůze.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Prosthetic rehabilitation program after transfemoral amputation 

 

Objectives: The goal is to provide a comprehensive overview of the prosthetic 

rehabilitation after transfemoral amputation with a focus on all methods, procedures and 

operations to ensure the successful application of orthopedic prostheses client, and her 

full recovery. 

 

Methods: We used qualitative research method of data collection, informal interviews 

with experts and involved (participanths) observations. 

 

Results: Prosthetic rehabilitation positively affects the lives of patients with 

transfemoral amputations and improve his life and lifestyle. 

 

Keywords: amputation, rehabilitation, ethics, orthopedic prostheses, exercises in bed, 

school drop, school walk. 
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1 Úvod 

Protetická rehabilitace po transfemorální amputaci zahrnuje všechny postupy a úkony, 

které metodami léčebné rehabilitace i dalšími mají zajistit úspěšnou aplikaci 

ortopedicko-protetické pomůcky pacientovi, a také její plné využívání. Amputace je 

indikována z různých příčin. Nejčastější příčinou transfemorální amputace u nás je 

porucha prokrvení dolních končetin. Amputace může pomoci zmírnit bolest a změnit 

zdravotní stav pacienta k lepšímu. I když je transfemorální amputace v zásadě 

rekonstrukční výkon, přesto vede k ireparabilní ztrátě kontinuity vlastního organismu. 

V literatuře se setkáváme s rozdílným chirurgickým provedením transfemorální 

amputace, které jsou podrobněji rozebrány v práci. U pacienta s transfemorální 

amputací je velice nutné, aby protetická rehabilitace začala co možná nejdříve, pokud 

možno ještě před provedením amputačního výkonu. Čím dříve s protetickou rehabilitací 

začneme, tím snáze a rychleji dosáhneme sledovaného cíle. Cílem každé rehabilitační 

metody aplikované po amputaci je, aby pacient co možná nejlépe dosáhl obnovení 

původního stavu, výkonnosti, soběstačnosti, pohyblivosti a práceschopnosti. Na 

protetické rehabilitaci o pacienta po transfemorální amputaci se podílí celá řada 

zdravotních odborníků. Pro dosažení výše uvedených cílů, je potřeba zapojit komplexně 

všechny odborníky a jednotlivé léčebné metody navzájem propojovat. 

V práci je věnována první kapitola vysvětlení pojmu amputace, základní problematice, 

prevenci, etiologii, typům transfemorální amputace, patologickým změnám po 

amputaci, jejich prevenci a léčbě. Úkolem této části práce je proniknout do základní 

problematiky transfemorální amputace a vytvořit o tomto chirurgickém výkonu základní 

představu. 

Protetická rehabilitace se obvykle dělí do tří časových období, jedná se o fázi 

preprotetickou, interprotetickou a postprotetickou. Jednotlivé fáze protetické 

rehabilitace nejde časově oddělit, neboť každý pacient je individuální. Společným cílem 

všech fází protetické rehabilitace je resocializace pacienta. 

Tato práce může být přínosem pro osoby, které pracují s pacienty po transfemorální 

amputaci, ale mohou jí využít i lidé, kteří se ocitli v nelehké životní situaci způsobené 

amputací končetiny. Z tohoto důvodu je k práci přiložen i slovník cizích výrazů, který 

má umožnit a lépe pochopit některé v práci použité odborné termíny. V práci vás 
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seznámím s tím, jak by měla vypadat rehabilitační péče po amputaci. Jak si ji může sám 

pacient velmi usnadnit, anebo naopak zkomplikovat.  

V závěru práce je použit kvalitativní výzkum pomocí metody zúčastněného 

(participantního) pozorování. Vzorek respondentů pro pozorování byl získán metodou 

náhodného výběru. 
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2 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

Cíle práce 

Cílem práce je podat ucelenou formou základní informace o průběhu a přínosu 

protetické rehabilitace po transfemorální amputaci. Zachytit problematiku jednotlivých 

fází a popsat léčebně-rehabilitační úkony, metody a postupy. 

Úkoly práce 

1) Prostudovat odbornou literaturu zabývající se danou problematikou. 

Vydefinování cíle a na základě toho stanovení úkolů a hypotéz bakalářské práce. 

2) Sepsání žádosti a získání souhlasu etické komise. Stanovení harmonogramu a 

pracovního postupu bakalářské práce. 

3) Zpracovat poznatky podle harmonogramu v teoretické části. 

4) Oslovit ortopedicko-protetické oddělení a požádat ho o spolupráci s hledáním 

vhodného pacienta s transfemorální amputací. 

5) Vytvořit cvičební jednotku s pacientem po transfemorální amputaci. 

6) V závěru práce shrnout nejdůležitější poznatky a doporučení 

Hypotéza 

Pro splnění cíle práce jsem si stanovil následující hypotézu: 

1) Předpokládám, že protetická rehabilitace pozitivně ovlivňuje život pacienta po 

transfemorální amputaci.  
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3 Metodika 

Teoretická bakalářská práce je obsahově ucelenou odbornou písemnou prací. Pro 

vytvoření práce byl použit kvalitativní výzkum metodou sběru dat, neformálního 

rozhovoru s expertem a zúčastněného (participantního) pozorování. 

 Z odborných článků, časopisů a publikací jsem vyhledal a nashromáždil určité 

množství informací. Jako hlavní zdroj mi sloužila zejména odborná knižní literatura 

zabývající se protetikou, chirurgií, ortopedií, rehabilitací a odborné články publikované 

v časopisech Ortopedická protetika a Rehabilitácia. Také jsem prostudoval dostupnou 

zahraniční literaturu, která se zabývá problematikou protetické rehabilitace pacientů po 

transfemorální amputaci. Zde mi jako zdroj informací posloužila především odborná 

publikace Amputation und Prothesenversorgung der unteren Extremität, profesora René 

Baumgartnera a ortopedického technika Piera Botty. Po sekundární analýze a 

prostudování veškerých nashromážděných informací jsem vytvořil literární rešerši na 

dané téma.  

K ověření veškerých získaných informací jsem použil metodu neformálního rozhovoru 

s expertem. Rozhovor mi pomohl odhalit nedostatky a nepřesnosti, které vznikly 

nepochopením funkce rehabilitační metody, určitého postupu či úkonu. V práci 

prezentuji již opravené závěry. Rozhovor s expertem byl také užitečným zdrojem 

dílčích informací k jednotlivým částem práce. 

Následně byla použita metoda zúčastněného (participantního) pozorování. Po vybrání 

vhodného jedince jsem vytvořil dvě cvičební jednotky s pacientem po transfemorální 

amputaci. První zaměřenou na cvičení s pacientem na lůžku a druhou na nácvik pádu. 

Jednání a chování lidí jsou cílem prakticky každého zkoumání, jež se týká jedince. Je 

zcela přirozené pozorovat různé projevy jedince během cvičební jednotky. Rozhovory 

obsahují vždy směs toho, co je, a toho, co si o tom respondent myslí. Pozorování naproti 

tomu představuje snahu zjistit, co se skutečně děje. Pozorování nám tady pomáhá 

doplnit naši zprávu o popis prostředí. 

Celá práce byla dále zpracována do úhledné a logické formy, aby bylo snadné z ní 

rychle získat potřebné informace. Celá problematika byla jasně vyložena a obohacena o 

další teoretické závěry v průběhu celé práce a hlavně v diskuzi a závěru. 
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4 Amputace 

4.1 Definice Amputace a historický vývoj 

Amputace je přerušení a odstranění periferně uložené části těla, končetiny, pohlavního 

údu nebo prsu. Výkon se provádí až tehdy, není li již žádná naděje na záchranu 

příslušné části těla a dochází-li k ohrožení celého organismu, například rozsáhlou snětí 

(gangrénou) či zhoubným nádorem. Odstraněná část těla se někdy nahrazuje protézou 

(Vokurka, 2006, s. 41). 

Amputace je jedním z nejstarších chirurgických výkonů, první zmínky a jejím 

provedení pocházejí z území dnešní Francie 7000 let před naším letopočtem. Určitou 

zvláštností amputací je, že kromě léčebného efektu měli často i rituální (přinášení oběti 

bohům) nebo trestní účel (buď jako odstrašující mulitace či měli znemožňovat útěk při 

zachování pracovního potenciálu). Největšího uplatnění a rozvoje dosáhly amputace 

vždy během válek, kdy pro nedostatek času, medikamentózních a technických 

prostředků nabízely rychlé řešení. Během první světové války bylo na bitevním poli či 

mimo něj provedeno více jak 100 000 amputací. První a dosud stále platné zásady 

amputačního výkonu stanovil otec medicíny Hippokrates 500 let př. n. l.: 

- odstranit nemocnou tkáň; 

- snížit invaliditu; 

- zachránit život. 

Amputace zaznamenaly v průběhu doby značný vývoj. Zpočátku se prováděly 

gilotinové (cirkulární) amputace bez anestézie, krvácení se stavělo zaškrcením pahýlu 

nebo ponořením do horkého oleje (Dungl, 2005, s. 165). Velký pokrok ve vývoji 

amputací provedl slavný francouzský chirurg Ambroise Paré (1510-1590). Ambroise 

Paré, původně lazebník, se účastnil jako felčar mnoha válečných tažení. Velkou 

pozornost vzbudil v r. 1545, kdy zavedl podvazování cév (ligatůru), a tak nahradil 

používání rozpáleného železa či horkého oleje při stavění krvácení, což byla do té doby 

běžná praxe. Vedle četných novinek v chirurgii, obzvláště v chirurgii válečné, popsal 

Ambroise Paré poprvé podrobně ve dvou spisech také protetické a ortotické aparáty, 

proto byl roku 1552 jmenován chirurgem francouzských králů (Schott, 1994, s. 147). 

Moderní lalokové amputace včetně podvazu cév s využitím muskulokutánních laloků 
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k vytvoření měkkého krytu pahýlu bylo poprvé publikováno Listerem a Brittainem v. r. 

1837 (Schott, 1994, s. 149).  

Oba typy provedení jsou dosud používané, zejména ve válečných podmínkách, kde není 

čas ani technika k provedení lalokového typu amputace, je stále nejvhodnější gilotinová 

amputace prováděná vícedobě (Dungl, 2005, s. 165). 

4.2 Prevence amputace 

4.2.1 Prevence spojená s onemocněním 

Riziko amputace můžeme snížit dodržováním preventivních opatření. Pacienti s cévním 

onemocněním a cukrovkou by měli dodržovat následující zásady:  

- preventivní lékařská péče; 

- kontrola cirkulace krve v končetinách nahmatáním pulsu v horní části chodidla; 

- kontrola hladiny cukru v krvi; 

- vhodná dieta, správné užívání léků a inzulínu; 

- používání vhodné obuvi; 

- kontrola stavu chodidla; 

- péče o chodidlo; 

- vyvarování se kouření a používání toxických látek (Smutný, 2009, s. 3).  

U pacientů s diabetem nebo cévním onemocněním dochází k amputaci následkem 

bolestivých vředů na chodidle, které nelze vyléčit. Dochází ke ztrátě citlivosti, je 

přítomná slabost v chodidle a hlezenním kloubu a špatné proudění krve do oblasti 

chodidla. Všechny tyto stavy představují riziko pro vznik vředu na chodidle, ztráta 

citlivosti je ale nejnebezpečnějším rizikovým faktorem (Smutný, 2009, s. 4). 

4.2.2 Obuv 

Na typu obuvi je dobré poradit se s obuvníkem. Existují speciální druhy obuvi, např. 

obuv pro diabetiky. Pacient s diabetem by měl obuv nosit i v případě, že chodí po písku 

či ve vodě. Boty by měly mít pevnou podrážku, měkkou výstelku a hlavně dostatečné 

místo pro prsty, aby nedošlo ke vzniku puchýřů. Před obutím by se z boty měly 

odstranit všechny tvrdé a nežádoucí předměty, které se mohly dostat dovnitř, a pacient 

by měl vždy nosit ponožky (Smutný, 2009, s. 4). 
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Výhody diabetické obuvi jsou: 

- obuv respektuje změnu objemu nohy v průběhu dne; 

- podešev s protiskluzem a optimální výškou podpatku účinně tlumí přenos 

lokálních tlaků při chůzi a tím zamezuje vzniku mozolů a otlaků; 

- polštářový límeček zajišťuje měkké bandážování kolem paty a kotníku; 

- měkké usňové materiály svršků nabízejí maximální komfort a pohodlí při chůzi 

(Smutný, 2009, s. 4). 

4.2.3 Kontrola chodidla 

Diabetik musí každý den prohlédnout chodidlo jak zrakem, tak hmatem a zkontrolovat 

zdali nedošlo k nějakému nežádoucímu poranění. Z důvodu ztráty citlivosti je nutné 

chodidlo kontrolovat zrakem, obzvláště je důležité kontrolovat spodní část chodidla, 

nepřístupné části zkontrolujeme použitím zrcadla. Známkami vzniku vředu jsou zarudlá 

místa a tlustý mozolnatý výrůstek na spodní části chodidla (Smutný, 2009, s. 5). 

4.3 Gilotinové (cirkulární) amputace 

Gilotinové amputace jsou vždy prováděné jako otevřené, a proto jsou někdy i tak 

nazývané. V dnešní době se již naštěstí neprovádí staré provedení cirkulární amputace, 

kdy byla končetina od těla oddělena jedním řezem a krvácení zastaveno nejlépe 

přiložením žhavého železa či v lepším případě vložení končetiny do vroucího oleje. 

Nyní se nejprve cirkulárně přeruší kůže, po její retrakci se v její úrovni přeruší svaly, 

s podvazem cév a ošetřením nervů a po jejich retrakci se v další a nejproximálnější linii 

přeruší skelet. Jako další krok klasicky následovala náplasťová kožní trakce (1.5-2.5 

kg), kdy při jejím správném provedení někdy ani nebývala nutná revize a sutura pahýlu. 

V současnosti podle stavu pahýlu před uzávěrem rány je nutná jeho konečná úprava pro 

umožnění dobrého protézování. (Dungl, 2005, s. 166) 

Úpravy pahýlu: 

1) reamputace: končetinu amputujeme proximálněji stejnou technikou jako při 

zavřené lalokové amputaci; 

2) revize: odstranění granulační a jizevnaté tkáně, kost je zkrácena a jsou 

zmodelovány měkkotkáňové laloky, které umožňují dobrý kryt pahýlu; 

3) plastická úprava: modelovány jsou pouze měkké tkáně bez zásahu na kost. 
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4.4 Laloková amputace 

Laloková amputace je platným a standartním operačním výkonem, který také 

samozřejmě prodělal určitý vývoj. Může být provedena jako zavřená, kdy se klade 

důraz především na tenodézu přerušených svalů vedoucí jak ke zlepšení funkce, tak i 

tvaru pahýlu (Dungl, 2005, s. 167). 

V případě otevřené lalokové amputace je v současnosti doporučována technika 

invertovaných kožních laloků, které jsou založeny poněkud delší, poté jsou překlopeny 

a dočasně přešity přiloženou plochou k sobě. Vlastní pahýl je kryt mastným tylem. Po 

dvou týdnech se vytvoří granulační plocha a je možné rozbalit laloky a provést suturu 

(Baumgartner, 1995, s. 90). 

U lalokových amputací se musí předem naplánovat umístění laloků měkkých tkání tak, 

aby mohla být bezpečně odstraněna veškerá patologická tkáň a skelet přerušen 

v plánované výši i po retrakci měkkých tkání. Laloky musí umožňovat dostatečné krytí 

skeletu měkkými tkáněmi, které bude možné vymodelovat do kónického pahýlu a 

zároveň musíme usilovat o zachování motoriky pahýlu, čehož lze dosáhnout 

myoplastikou nebo myodézou (Dungl, 2005, s. 167). 

 

1) myoplastika: po přerušení svalů jedné motorické skupiny se svaly sešijí se svými 

antagonisty, nejčastěji se sešívají flexory a extenzory; 

2) myodéza: kostní reinzerce, vytvoření nového svalového úponu, který umožňuje 

zachování původní funkce a navíc zabrání vzniku nežádoucích kontraktur. 

Jizvu je vhodné umístit mimo nášlapnou plochu pahýlu a zvláštní péči je třeba 

věnovat nervovým zakončením. Jako nejspolehlivější se jeví šetrné vytažení 

nervového kmene a poté jeho ostré přerušení po předchozí alkoholizaci proximálně 

nad místem přerušení, poté nerv ponecháme spontánně retrahovat mezi měkké 

tkáně. Násilné přetažení může vést k traumatizaci v průběhu kmene s následným 

rozvojem traumatických neuromů a z nich plynoucích fantomových obtíží. 

Přerušenou kost překrýváme předem připraveným periostálním lalokem pro 

zachování výživy v celém jejím průběhu (Dungl, 2005, s. 167). 
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4.5 Výška amputace 

Dříve platila zásada snést končetinu v takové výšce, která zabezpečuje záchranu života 

a přitom co možná nejdelší pahýl. Takový pahýl však nemusí být vždy vhodný pro 

protézování. Ortopedická protetika je svými znalostmi a technologiemi dnes již na 

vysoké úrovni, přesto je délka amputovaného pahýlu rozhodující pro použití 

jednotlivých stavebních dílů protézy (Dungl, 2005, s. 169). Chirurg by měl tedy, pokud 

je to možné, konzultovat výšku amputace s protetickým oddělením, které bude 

zhotovovat protézu. Předejde se tím mnoha komplikacím od stavby protézy po následné 

reamputace, kterým jak ze své vlastní zkušenosti vím, se chce pacient většinou vyhnout. 

Proto je někdy nutné amputovat výše, než by vyžadoval nález na postižené končetině. 

Byly vypracovány sestavy jednotlivých amputačních schémat, na nichž je graficky 

znázorněno, které úseky jsou velmi cenné, méně cenné, nedůležité a překážející. 

Podobně byly vypracovány speciální druhy amputací, které skýtají dobrý amputační 

pahýl. Obecně platí, že nejcennější oblastí na končetině jsou střední části, diafýzy  

(Fiala, 1985, s. 241). Na obrázku č. 1 vidíme hodnocení délky pahýlu při amputaci dolní 

končetiny. Důležité části pro protézování jsou vyznačeny šrafovaně, méně důležité části 

tečkovaně, nevýhodné části jsou bílé. 

Obrázek 1 Hodnocení délky pahýlu při amputaci 

 
Zdroj: FIALA, O. (1985). Ortopedie a základy ortopedické protetiky. Praha: Univerzita Karlova, str.242. 

4.6 Indikace k Amputaci 

4.6.1 Trauma 

Dříve velmi častá indikace k amputaci, dnes už je naštěstí vytlačována velkými 

možnostmi mikrochirurgie a cévní chirurgie, které v posledních desetiletích udělaly 

obrovské pokroky. V dnešní době zůstává prakticky jedinou absolutní indikací 

k amputaci ireverzibilní ischemie z traumatické či jiné etiologie (Dungl, 2005, s. 167). 

Pro srovnání dle statistiky z roku 1953 byly na prvním místě amputace způsobené 
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kolejovými vozidly, číslem 25 % (z toho 19% vlak a téměř 6% tramvaj), na druhém 

místě byly úrazy způsobené nejrůznějšími továrními stroji mimo stroje zemědělské, 

číslem 16%, na třetím místě byly amputace pro nemoc Buergerovu, 14,3% a na čtvrtém 

místě amputace způsobené zemědělskými stroji, a to 10% (z toho traktory 2%). 

V dalším pořadí následovaly úrazy v dolech 3%, elektrickým proudem 2,5% a pilou 

2,5% (Picek, 1953, s. 7). Jak je patrné z této statistiky, úbytek amputací z traumatických 

důvodů v dnešní době není jen díky pokrokům v chirurgii, ale také díky změně 

životního stylu a zdokonalení bezpečnostních opatření při práci i pohybu v běžném 

prostředí. 

4.6.2 Infekt 

Infekt je označení pro místně ohraničené prvotní infekce na začátku onemocnění. 

Amputační výkony zůstávají vyhrazeny pro dlouhodobé lokální procesy či naopak pro 

nezvládnutelnou akutní sepsi způsobenou lokálním infektem. V této indikaci se jedná o 

život zachraňující operaci (Dungl, 2005, s. 167). 

4.6.3 Nekróza 

Nekróza je intravitální odumření buňky, tkáně či části orgánu. Nekrózy mohou být 

způsobené i fyzikálními vlivy, popáleninami, omrzlinami, poraněními elektrickým 

proudem, kdy je nutné o výši amputace rozhodnout až po demarkaci nekróz (Vokurka, 

2006, s. 621). 

4.6.4 Tumory 

Tumor, který nejčastěji vede k amputaci končetiny, se nazývá osteosarkom (Dungl, 

2005, s. 167). Osteosarkom je primární zhoubný nádor kosti, jehož buňky produkují 

osteom. Poměrně často vzniká v mladším věku, může postihnout jakoukoli kost, častý je 

v koleni. Počáteční příznaky jsou zejména zduření a bolest. Právě ignorování těchto 

počátečních příznaků a jejich přisuzování k únavě z přetěžování končetiny vede k tomu, 

že je nádor odhalen příliš pozdě a končetina se musí amputovat. Malignita a tendence 

metastazovat jsou značné. Rozhodující pro diagnózu je histologické vyšetření. Léčba je 

cytostatická nebo chirurgická (Vokurka, 2006, s. 670). 

4.6.5 Afunkce 

Afunkce je bránění ve zlepšení funkce končetiny, kdy se může jednat o vrozené vady, 

následky traumatu i operací. Tato indikace je často hraniční. U vrozených vad se jedná 
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především o příčné defekty končetin, parciální, terminální nebo interkalární defekty 

(vmezeřené), mikromelie a fokomelie (Hadraba, 2006, s. 17). 

4.6.6 Stav kožního krytu, anebo defekt měkkých tkání 

V dnešní době pokročilých technologií se tato indikace k amputaci stává okrajovou 

záležitostí, možnosti mikrochirurgie a plastické chirurgie jdou dopředu takovou 

rychlostí, že zanedlouho tato indikace úplně vymizí (Dungl, 2005, s. 168). 

4.7 Období amputace 

1) primární neboli časná amputace, kdy je zákrok proveden ihned po vzniku úrazu 

nebo onemocnění; 

2) sekundární neboli volená amputace, která je provedena po vyčkání průběhu a 

následného vývoje onemocnění; 

3) terciární neboli pozdní amputace, ke které se lze rozhodnout v jakémkoliv 

období, neboť přímo neohrožuje život pacienta a provádí se především proto, 

aby mu umožnila lepší možnost pohybu a ovládání protetické pomůcky. (Fiala, 

1985, s. 240) 

4.8 Vrozené končetinové defekty 

4.8.1 Transversální 

Transversální (příčné) defekty končetin vznikají na horní či dolní končetině.  Jedná se o 

ne vývoj končetiny od určité úrovně distálně, vypadají jako normální amputační pahýl. 

V minulosti byly nazývány amniotickými amputacemi (tedy vzniklé zaškrcením údu 

vnitřní plodovou blánou, což byl mylný výklad tohoto stavu). Na končetinách se tento 

stav může vyskytovat jednostranně či oboustranně a většinou se dá velice snadno a 

dobře protézovat. Pouze u velmi krátkých stehenních pahýlů působí někdy obtíže pro 

značně flekční, addukční a zevně rotační postavení (Hadraba, 2006, s. 17). 

4.8.2 Paraxiální terminální nebo interkalární defekty 

Paraxiální terminální defekt končetiny je chybění jednoho ze dvou předloketních nebo 

bércových paprsků spolu s defektem stejnostranné distální části. Interkalární defekt je 

vmezeřený defekt jedné nebo více kostí končetiny. V prvním případě je indikována 

spíše ortoprotéza, aby se zajistil osově nedeformovaný růst do délky, ve druhém případě 

záleží na rozsáhlosti vmezeřeného defektu a podle toho indikujeme protézu či 

ortoprotézu (Hadraba, 2006, s. 17). 
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4.8.3 Mikromélie 

Mikromélie je pravidelné zmenšení všech částí končetiny, hlava a trup si zachovávají 

normální velikost. Vznikají disproporčním růstem jedince nejčastěji v důsledku fetální 

chondrodystrofie. Představují velice obtížné protetické řešení. Vyskytly se však i 

případy, kdy této vady bylo využito. Například na horní končetině byly k ovládání 

protézy použity zakrnělé prsty (Vokurka, 2006, s. 576). Obvykle se tedy zhotovují 

protézy, ojediněle ortoprotézy.  

4.8.4 Fokomelie a amelie 

Fokomelie je stav, kdy chybí některé z centrálních častí končetiny. Rozlišujeme pravé a 

nepravé fokomelie. Pokud se jedná o nepravou fokomelii je noha spojena s kyčelním 

kloubem prostřednictvím femuru, který může být deformovaný. Při pravé fokomelii 

nasedá noha přímo na kyčelní kloub (Hadraba, 2006, s. 17). 

 Amelie je vrozený defekt, kdy chybí celá jedna či více končetin. Tento stav je 

z hlediska protetického vybavení úplně nejtěžší, neboť pokud se jedná o oboustrannou 

amelii na dolních končetinách je naděje na pohyb o protézách téměř nulová (Hadraba, 

2006, s. 18). 

4.9 Femorální amputace 

Amputace v oblasti femuru představuje velice standardní výkon. Je zde však velmi 

nutné zvolit správnou výšku amputace, jelikož například u příliš vysoké amputace bude 

velmi složité protézování, neboť amputovaný pahýl nebude mít dostatečnou páku 

k ovládání protézy a navíc bude mít tendenci jít do flekční kontraktury a abdukce, 

poněvadž je ztrátou značně oslabena skupina stehenních adduktorů. Dlouhý pahýl bude 

sice mnohem výkonnější, jelikož zde bude zachováno více svalové hmoty, ale může 

způsobovat problémy při stavbě protézy. U příliš dlouhého pahýlu je těžké zachovat 

stejnou výšky osy ohybu obou kolenních kloubů, neboť protetickému technikovi zbývá 

malý prostor pro stavební díly protézy (Baumgartner, 1995, s. 170). 

4.9.1 Amputace dle Callandera 

„Amputace je prováděna těsně nad oběma kloubními hrboly stehenní kosti. Při této 

operaci se vypreparují šlachy stehenního svalstva při úponu a vzájemně se sešijí 

antagonní skupiny. Funkční efekt je výborný. Kromě toho nedochází téměř k žádnému 

úbytku svalové hmoty. Neotvírají se také mízní cévy uvnitř svalu a nevzniká brána 

k pronikání infekce. Proto je amputace vhodná pro infikované terény. Kostní amputační 
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pahýl se kryje vazivovým lůžkem vyňaté kolenní čéšky. Amputační pahýl je dlouhý“ (Eis, 

1986, s. 200). 

4.9.2 Amputace Grittiho 

„Rozlišují se dva typy operace, krátký a dlouhý Gritti. Kost stehenní se protíná nad 

oběma kloubními vrcholy stehenní kosti a na kostní pahýl se překlápí zbytek kolenní 

čéšky, z níž byla resekována chrupavčitá část. Je to tedy metoda osteoplastická. 

Úponová šlacha čéšky se přišívá k ohybačům kolena, má tedy operace i efekt 

tendoplastický. Pahýl je dlouhý, výkonný a nosný. Někdy však jeho délka dělá potíže při 

konstrukci protézy, a proto byla operační technika pozměněna tak, že stehenní kost 

protíná výše, až na rozhraní epifýzy a diafýzy. Jinak je operační postup stejný. Tato 

metoda se nazývá krátký Gritti“ (Eis, 1986, s. 201). 

4.9.3 Diafyzární amputace ve stehně 

Podle potřeby může být amputace provedena v různé výši. Pokud je amputace 

provedena v horní třetině stehna označujeme ho jako krátký pahýl, v rozmezí střední 

třetiny jako střední pahýl a pahýl delší než dvě třetiny jako dlouhý. U femorální 

amputace je vhodná myodéza adduktorů přes vrchol kostního pahýlu laterálně, kde jsou 

do předem připravených otvorů ukotveny intraosálními stehy. Svaly flexorové skupiny 

se navzájem sešijí přes vrchol pahýlu myoplasticky se svaly extenzorové skupiny. U 

amputací prováděných z vaskulárních příčin je kontraindikováno provádění tenzní 

myoplastiky, neboť by přílišné svalové napětí mohlo vést ke zhoršení svalových 

cirkulárních poměrů (Dungl, 2005, s. 174). 

4.10 Amputace v dětském věku 

„Při amputaci u dětí musíme počítat s faktorem růstu dítěte. Zásadně dáváme přednost 

exartikulaci, neboť tak zachováme distální epifýzu a kost roste normálním tempem. 

U dětí často vídáme nedorůstávání kostěných částí proti měkkým tkáním a napínání 

kůže na hrotu amputačního pahýlu. Tento stav vyžaduje reamputaci. Děti snášejí 

amputace lépe než dospělí, adaptabilita na danou situaci je lepší. Děti nemívají 

fantomové bolesti a nevyskytují se neuromy. Psychické problémy jsou řídké.  Potíže 

přináší pouze nutnost častého obnovování protetického vybavení vzhledem k růstu 

dítěte“ (Sosna, 2001, s. 158). 
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5 Preprotetická rehabilitace 

Preprotetická rehabilitace se zabývá přípravou pacienta na amputaci a protézování, ale 

také dotvarování a posilování amputačního pahýlu, posilování svalů v místě postižení a 

hygiena pokožky i její otužování. Tato část rehabilitace se zabývá nejen posílením a 

otužením tělesné schránky pacienta, ale také jeho psychické stránky. Dobrý psychický 

stav pacienta je velice důležitý pro úspěch celé rehabilitace (Hadraba, 2006, s. 86).  

5.1 Příprava pacienta k plánované amputaci 

Pokud chceme, aby spolupráce s pacientem probíhala bez problémů, musíme ho 

obeznámit se všemi důležitými informacemi, které se týkají amputace. Pacient 

se v období před amputací nachází v těžkém psychickém stavu. Má strach, že pro něho 

všechno končí, že nebude moct vést normální aktivní společenský život a taky o své 

uplatnění na trhu práce. Pokud tedy pacienta seznámíme s účelem amputace, rehabilitací 

před amputací, způsobem provedení, následnou rehabilitací a péčí o amputační pahýl po 

amputaci a v neposlední řadě také vybavení protetickou pomůckou a jejími možnostmi, 

nedáváme mu tím pouze základní informace, ale také naději a chuť do života. (Smutný, 

2009, s. 5) 

5.2 Rehabilitace před amputací 

V období před plánovanou amputací je vhodné, aby pacient po dohodě 

s fyzioterapeutem věnoval čas cvičení. Jak již bylo řečeno, amputací svět nekončí a je 

tedy lepší, pokud se pacient před amputací udržuje v dobré kondici. Zlepšuje tím nejen 

svůj psychický a tělesný stav, ale také bude lépe zvládat komplikace, které mohou po 

amputaci nastat. V předoperačním období musí pacient posílit všechny tělesné části, 

které budou po amputaci více zatěžovány. Při amputaci dolní končetiny se pacient musí 

spolehnout zejména na druhou zdravou končetinu, která bude před vybavením 

protetickou pomůckou více zatěžována (Smutný, 2009, s. 5). 

 Neměl by zapomenout ani na horní končetiny, hrají velice důležitou roli při práci 

s berlemi ať už podpažními nebo francouzskými. Pacient by tedy měl cvičit již před 

amputací, a to i postiženou končetinu. Při femorální amputaci by se měl zaměřit na 

stehenní svalstvo, které je nedílnou součástí pro budoucí uložení v lůžku protézy. 

Důležité je také protahovat svalstvo v oblasti kyčelního kloubu, jelikož je zde po 

amputaci nebezpečí kontraktur (převaha flexorů nad extenzory). Tento jev je 
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v budoucnu problémem nejen pro protetického technika a stavbu protézy, ale také pro 

samotného pacienta, jelikož nemá správný odval chodidla (Smutný, 2009, s. 5). 

5.3 První dny po amputaci 

Normální reakce organizmu po amputaci jsou otoky v místě provedení, které způsobují 

omezení pohybu. V prvních pooperačních dnech měníme často polohu těla, tím velice 

zlepšujeme krevní oběh v celém těle a hlavně v amputačním pahýlu. U amputací ve 

stehně není správné podkládat amputační pahýl polštářky, jež někteří pacienti vyžadují, 

není vhodné ani dlouhodobé sezení. To vše způsobuje tuhnutí kyčelního kloubu 

v nežádoucím postavení (Smutný, 2009, s. 11). 

Doporučuje se tedy, aby pacient trávil co nejvíce času vleže na břiše, tím udržuje pahýl 

ve správném postavení. Pobyt v nemocnici je pro většinu pacientů velmi stresující. Není 

se čemu divit. Nacházejí se v cizím prostředí, mohou mít problémy s pamětí v důsledku 

podávaných léku (anestetik) a navíc přicházejí negativní myšlenky. Negativní myšlení o 

těžké životní situaci je třeba potlačovat, velice dobré jsou zkušenosti se setkáním 

pacienta v tomto období s někým, kdo prošel podobnou zkušeností. Amputace není totiž 

konec, nýbrž začátek léčby (Smutný, 2009, s. 11). 

5.4 Patologické změny amputačního pahýlu 

Všechny změny, které omezují výkonnost a nosnost pahýlu, pokládáme za patologické. 

Podle období ve kterém se projeví, je označujeme jako chorobné změny: 

1) v období po amputaci; 

2) z nedostatečné péče o pahýl; 

3) z nesprávného používání protézy (Brozmanová, 1990, s. 328). 

5.4.1 Patologické změny v období po amputaci 

Vznikají následkem nesprávné amputační techniky, nevhodně zvolené výšky amputace, 

následkem poruchy životaschopnosti některých struktur vlivem vnitřních, anebo 

vnějších faktorů, jako jsou změny vzniklé při nedostatečné péči o amputační pahýl 

(Brozmanová, 1990, s. 329). 

5.4.1.1 Patologické změny na měkkých tkáních: 

1) porušení hojení amputační rány; 

2) infekce operační rány; 

3) nesprávné umístění jizvy, patologická jizva; 
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4) přebytek měkkých tkání na amputačním pahýlu; 

5) přichycení svalových úponů k podkoží (Brozmanová, 1990, s. 330). 

5.4.1.2 Patologické změny periferních nervů 

Patologické změny na periferních nervech vznikají při neostrém přetětí nervu, anebo 

jeho nedostatečném ošetření při amputaci. Špatně ošetřený nerv, ve snaze o regeneraci 

vytvoří nervové klubko, takzvaný neurom, který pro výraznou bolestivost i při nejmenší 

opoře znemožňuje aplikaci protézy. Dalším rizikem je neuritida, což je onemocnění 

nervu se známkami zánětu, který obvykle vede k porušení funkce nervu. Při delším 

trvání způsobuje bolestivost, trofické změny s poruchami citlivosti kůže (Vokurka, 

2006, s. 632). 

5.4.1.3 Patologické změny na kosti 

Při neostrém přetětí periostu, nebo při jeho nedostatečném ošetření vznikají na distálním 

konci přetnuté kosti jednotlivé nebo vícenásobné kostní výrůstky, osteofyty. Osteofyt je 

reaktivního charakteru a velice dobře je viditelný na RTG, zapříčiňuje často bolestivé 

pocity při dotyku na vrcholu pahýlu, anebo při jeho opření o podložku a samozřejmě 

způsobuje problémy při nošení protézy (Brozmanová, 1989, s. 329).  

Další, sice méně se vyskytující onemocnění je osteomyelitida. Osteomyelitida je zánět 

kostní dřeně způsobený bakteriemi. Etiologicky se uplatňují například stafylokoky, 

pseudomonády, gramnegativní bakterie. Vzniká endogenně nebo exogenně. Má akutní 

průběh, který je charakterizován horečkou, celkovou schváceností a bolestmi 

v postižené kosti. Zánět se může kostí šířit a postihnout dokonce i sousední kloub, nebo 

se provalit na povrch. Chronická osteomyelitida probíhá dlouhodoběji, její příznaky 

nejsou tak bouřlivé, přetrvávající zánět v kosti však nepostihuje pouze kost samotnou, 

ale má neblahé účinky na celý organismus. Diagnostika se provádí pomocí CT. Léčba je 

velice obtížná a trvá minimálně několik týdnů. Zahrnuje podávání vysokých dávek 

antibiotik, chirurgické ošetření (drenáž, incize, výplachy antibiotiky), (Vokurka, 2006, 

s. 669).   

5.4.2 Patologické změny amputačního pahýlu z nedostatečné péče 

Pooperační otok (edém) přetrvává a může se změnit na sekundární, který vzniká 

následkem přerušení lymfatických cest, jako i spojení mezi tepnami a žílami, což 

souvisí se zhoršením žilního návratu. Při nedostatečné rehabilitační péči a 

nedostatečném či nesprávném polohování vznikají kontraktury, tedy zkrácení svalových 
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skupin, které znemožňují pohyblivost v nejbližším proximálním kloubu od amputace (v 

našem případě articulatio coxae), (Brozmanová, 1989, s. 329). Následkem nedostatečné 

hygienické péče, nebo následkem snížení celkové odolnosti organismu vznikají poruchy 

a infekty kožního krytu. Nevhodný tvar amputačního pahýlu vzniká jednak při 

nevhodné amputační technice, ale i při nesprávném následném ošetření, nedostatečném 

cvičení, anebo při postupující kachexii pacienta (celková sešlost, chátrání a hubnutí, 

spojené s výraznou slabostí, je následkem zhoubných nádorů, těžkých infekcí a narušení 

metabolismu, tedy častou příčinou amputace), (Brozmanová, 1989, s. 330). 

Za nevhodné typy tvarů amputačního pahýlu se považuje: 

1) hruškovitý pahýl, kdy distální konec pahýlu je širší než jeho proximální část; 

2) špičatý, atrofický pahýl, kdy distální konec kosti přečnívá pod měkkými 

tkáněmi; 

3) příliš dlouhý pahýl; 

4) příliš krátký pahýl. 

5.4.3 Fantomové bolesti 

„Fantomová bolest je bolest vztažená k chirurgicky nebo traumaticky odstraněné části 

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

Oficiální terminologie nevystihuje všechny druhy pocitů, které může amputovaný do 

oblasti odstraněné části končetiny promítat. Můžeme je samozřejmě zjednodušeně ukrýt 

pod pojem fantomové bolesti, ale škála pocitů, které amputovaný může pociťovat je 

mnohem pestřejší (Picek, 1953, s. 36). 

Amputovaný pociťuje: 

1) lokální pahýlové bolesti; 

2) fantomové pocity; 

3) fantomové bolesti (Picek, 1953, s.36). 

5.4.3.1 Lokální pahýlové bolesti 

Lokální pahýlové bolesti se objevují až u 50 % případů a bývají spojeny, ale ne vždy, 

s lokálním patologickým nálezem (neurom, kostní prominence, jizva, ischemie). Jsou 

lokalizovány po amputaci, často poblíž jizvy. Popisujeme je jako zvýšenou lokální 

bolestivost, někdy jako bodavou či elektrizující bolest. Palpace nebo bodnutí jehlou 
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mohou způsobovat ostré, vystřelující bolesti, které nabývají a ubývají na intenzitě a 

mohou trvat řadu hodin. Lokální pahýlové bolesti mají smíšený charakter, ale zpravidla 

ubývají, až postupně úplně mizí. Výskyt fantomové bolesti končetiny je vyšší u 

nemocných s dlouhodobou pahýlovou bolestí (Lejčko, 2001). 

5.4.3.2 Fantomové pocity 

Fantomové pocity jsou velmi běžnou halucinací u nemocných po chirurgické nebo 

traumatické amputaci. Má-li amputovaný fantomové pocity, může ztotožňovat 

fantomovou dolní končetinu s protézou, takže chůzi vnímá jako normální. Někdy je sžití 

s protézou tak dokonalé, že amputovaný má například pocit vlhka, ponoří-li protézu do 

vody, nebo pozná i drobné nerovnosti půdy, po níž kráčí s protézou. Nejsilnější pocity 

bývají po amputacích nad loktem a nejslabší po amputacích pod kolenem. Výzkumy 

potvrzují, že se častěji vyskytují na dominantní končetině. Objevují se u téměř 100% 

nemocných po amputaci (Lejčko, 2001). Fantomové pocity jsou ve své kvalitě vysoce 

variabilní. Přesto lze rozlišit 3 kategorie: 

1) jednoduché pocity, jako je dotyk, teplo, chlad, svrbění a tlak; 

2) komplexní pocity, jako pozice, délka a objem končetiny; 

3) pocity pohybu končetiny: volní, spontánní pohyby (Lejčko, 2001). 

V průběhu času dochází k regresivní deformaci fantomu, zmenší se jeho velikost a 

délka. (Lejčko, 2001) 

5.4.3.3 Fantomové bolesti 

„Fantomová bolest se objevuje asi u 50 – 75% pacientů v prvním týdnu po operaci. Její 

nástup může být zpožděn o měsíce a roky. Na fantomové končetině bývá bolest 

preferenčně lokalizována distálně. V kvalitě FBK je vysoká individuální variabilita. 

Nemocní nejčastěji popisují bolest jako pálivou, palčivou, křečovitou, řezavou, 

bodavou, kroutivou, jako píchání jehlou či bodnutí nožem, mívají pocity bolestivého 

sevření, drcení a mačkání. Fantomová končetina bývá často vnímána v nepřirozeném, 

překrouceném postavení. Někteří nemocní mají ataky ostré, mučivé, ale relativné krátké 

bolesti. Zdá se, že fantomové bolesti jsou častější tam, kde nemocní již měli před 

amputační bolesti. Fantomová bolest se zpravidla postupně snižuje a u některých 

nemocných může za 1 – 2 roky úplně zmizet“ (Lejčko, 2001). 
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5.4.3.4 Léčba Fantomových bolestí 

Léčba zahrnuje invazivní i neinvazivní postupy. Neinvazivní léčebné postupy mají své 

těžiště především ve farmakologii, ale také nefarmakologické léčebné postupy mají svá 

uplatnění. Ve farmakoterapii se používají především antidepresiva, antikonvulziva a 

analgetika (Lejčko, 2001). Nefarmakologické postupy jsou: 

1) stimulace povrchu těla přiloženými elektrodami (TENS), aplikace je možno 

použít na pahýl i kontralaterální končetinu; 

2) fyzikální léčba (ultrazvuk, aplikace tepla a chladu, masáže); 

3) akupunktura, kterou může aplikovat pouze kvalifikovaný odborník; 

4) psychologická péče, nemocní jsou emočně nestabilní, trpí depresí, zamlčují 

svoje skutečné fantomové prožitky z obavy, aby nebyli označení jako duševně 

nemocní (při léčbě se uplatňují relaxační techniky a hypnóza), (Lejčko, 2001). 

Invazivní léčbou je myšlena především léčba chirurgická, revize pahýlu u pacientů 

s evidentní patologií (Lejčko, 2001). 

5.5 Cvičení pohyblivosti pahýlu 

Ještě před zhojením amputační rány je nutné, aby pacient začal s cvičením pohyblivosti 

pahýlu. Hned po odstranění stehů z operační rány musí provádět pohyby v plném 

dosažitelném rozsahu. Pohyby je nutné provádět velice šetrně, pomalu a vždy je střídat 

s odpočinkem. Jednotlivé cviky prokládáme dechovým cvičením a každý den se 

zlepšením kondice pacienta přidáváme počet cviků a prodlužujeme délku cvičení 

(Vavrošová, 1979, s. 4). Pacient s femorální amputací věnuje zvýšenou pozornost 

kyčelnímu kloubu. Cvičí zejména zanožení v kyčelním kloubu. Volný pohyb v tomto 

směru je předpokladem pro správnou chůzi v protéze. Cvičení se provádí v poloze na 

břiše a je dobré se v této poloze naučit i spát. U krátkých femorálních pahýlů, které mají 

vlivem zachovaných svalů tendenci přetahovat pahýl do unožení, je zapotřebí udržovat 

správnou polohu v přinožení (Vavrošová, 1979, s. 4). 

5.6 Cvičení svalové síly 

Jakmile jsou  odstraněny stehy z rány, cvičíme kromě pohybu i svalovou sílu. Nejprve 

klademe jen slabý odpor proti směru pohybu, postupně odpor zvyšujeme a posilujeme 

především ty svaly, které budou mít nejtěžší úkoly při ovládání protézy. V pozdějším 

období rehabilitace může pacient cvičit i s kladkami. Pacienti s femorální amputací by 
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si kladkový systém měli pořídit i domů a cvičit na něm po odchodu z nemocnice, 

udržují tím stehenní svalstvo v dobré kondici (Vavrošová, 1979, s. 4). 

5.7 Formování amputačního pahýlu 

Správný tvar amputačního pahýlu je lehce kónický, mírně se zužuje k vrcholu. 

Dosáhnout správného tvaru pahýlu je prvním předpokladem pro správnou funkci 

protézy. Co možná nejlepšímu tvarování napomáháme bandážováním, masážemi a 

otužováním pahýlu. 

5.7.1 Bandážování pahýlu 

Základem úspěšného uchycení protézy je dobře bandážovaný pahýl. Pokud chceme 

pahýl správně vytvarovat, musíme na něho působit stálým tlakem po celých 24 hodin. 

Bandáž z pahýlu odejímáme pouze při provedení hygieny, a vždy mu dopřejeme 

krátkou masáž. U amputace z důvodu cévního onemocnění se bandáž na noc neaplikuje. 

Cílem bandáže je vytvoření kónického pahýlu. Dosáhneme toho působením většího 

tlaku na konci pahýlu a menšího na horní části pahýlu. Pahýl bandážujeme rovnoměrně, 

aby nedošlo ke vzniku vrásek (Brozmanová, 1990, s. 335). Elastická bandáž musí zůstat 

hladká a nesmí se uvolňovat. Záhyby nebo žmolky vytvářejí tlakové body a mohou 

způsobit nerovnoměrné tvarování nebo narušení pokožky. Bandážování elastickými 

obinadly zabraňuje vývoji otoků, nesmíme je však napínat na maximum, neboť se tím 

ztrácí jejich elasticita (Smutný, 2009, s. 15). U femorální amputace se bandážování 

provádí s nataženou kyčlí. Bandáž by neměla stahovat kyčel do ohybu. Začneme 

bandážovat na přední straně amputované končetiny od středu k vnitřní straně končetiny, 

pokračuje se směrem dolů za končetinu, kolem zadní strany a opět přes končetinu, 

potom obinadlem několikrát překryjeme vrchol. Vrchní ohnutí obinadla na přední a 

zadní straně přidržíme prsty (viz obrázek č. 2), (Picek, 1953, s. 31).  
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Obrázek 2 Bandážování femuru I 

 

Zdroj: PICEK, F. (1953) Péče o amputované. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, str.32. 

Potom znovu fixujeme volným obtočením na kořenu pahýlu svisle vedené obinadlo. 

Šikmou otáčkou sjíždíme k vrcholu pahýlu a odtud postupujeme šroubovitě otáčkami 

přes sebe kladenými ke kořenu pahýlu a pahýl stahujeme do žádaného tvaru (viz 

obrázek č. 3), (Picek, 1953, s. 32). 

Obrázek 3 Banážování femuru II 

 

Zdroj: PICEK, F. (1953) Péče o amputované. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, str. 33 
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Někdy je potřeba použít bandážování pahýlu také k udržení správného postavení 

v kloubu, zvláště tam, kde je tendence k vytvoření kontraktur. Obyčejně se pahýl fixuje 

při extenzi v kyčelním kloubu. Fixace v kloubu se provádí otáčkami ve směru osmičky 

(viz obrázek č. 4), (Picek, 1953, s. 33). 

Obrázek 4 Bandážování femuru III 

 

Zdroj: : PICEK, F. (1953) Péče o amputované. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, str. 33. 

5.7.1.1 Jednotlivé typy obvazů 

Ihned po amputaci po dobu stanovenou hlavním ošetřujícím lékařem používá pacient 

jednotlivé typy obvazů a kompresivní elastické návleky.  

Měkké a elastické obvazy jsou vyrobeny z elastických materiálů, které splňují 

požadavky obvazů. Tato obinadla musí být neustále udržována v čistotě. Kompresivní a 

elastické návleky jsou speciální návleky, které se mohou používat místo elastických 

obinadel bezprostředně po provedené amputaci k formování amputačního pahýlu. 

Návleky totiž stejnoměrně stahují a tvarují amputační pahýl. Jejich použitím je 

odstraněno nebezpečí, které by mohlo být způsobeno špatně provedenou elastickou 

bandáží. I dobře provedená elastická bandáž se může bohužel při pohybu pacienta na 

lůžku povolit a posunout. Elastická obinadla pak místo toho, aby pahýl formovala do 

správného tvaru a postavení, působí spíše škodlivě. Proto je nutná častá kontrola 

bandáže. (Smutný, 2009, s. 12) 
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Obvazy mají za účel: 

- chránit pooperační ránu před opětovným otevřením řezu; 

- udržovat ránu čistou a zabraňovat vzniku infekce; 

- kontrolovat pooperační otoky; 

- zabraňovat kontrakturám pahýlu nebo napjatosti svalů, které omezují pohyb 

kloubů; 

- formovat amputační pahýl do náznaku lehce kónického tvaru, který je optimální 

pro upevnění lůžka protézy (Smutný, 2009, s. 12). 

5.7.1.2 Hygienické zásady při používání pahýlových punčošek a elastických 

obinadel 

Punčošky a elastická obinadla přicházejí do přímého styku s povrchem pahýlu, tedy 

s kůží a proto na jejich časté výměně a hygienické očistě velmi záleží. Pahýlové 

punčošky měníme každý den. Ihned, jakmile punčošku z pahýlu sejmeme, tak ji 

namočíme, aby na ní pot nezaschl (Vavrošová, 1979, s. 8). K praní používáme jemné, 

nejlépe antialergenní mýdlo a vlažnou vodu. Pahýl má velice citlivou pokožku, proto 

není dobré používat běžná tekutá mýdla, která mohou obsahovat různé dráždivé přísady. 

Pahýlové punčošky zásadně nepereme v pračce, ale pouze důkladně vymácháme ve 

vlažné vodě a usušíme mimo dosah sálavého tepla, abychom punčošku zbytečně 

neponičili.  

Elastická obinadla, která se používají k bandážování pahýlu, pereme a sušíme 

obdobným způsobem, ale jen dvakrát či třikrát do týdne. Elastické obinadlo častým 

praním ztrácí svoji pružnost a tím i funkci tvarovat amputační pahýl (Vavrošová, 1979, 

s. 8). 

5.7.2 Masáže pahýlu 

Masáže pahýlu jsou důležitou součástí jeho formování, zajišťují správné napětí 

měkkých tkání, odstraňují otok a zároveň zlepšují jeho prokrvení. Z počátku provádí 

masáže pahýlu ošetřující personál, později si je pacient může provádět sám, pokud je to 

samozřejmě technicky možné. Tam, kde to je technicky neproveditelné, provádí masáž 

druhá osoba (Vavrošová, 1979). Začíná se zcela jemnými pohyby nad místem 

chráněným obvazem. Po scelení jizvy přidáváme k tření hnětení svalstva, které je třeba 

provádět intenzivně a do hloubky. Zvyšuje se nám tak tonus svalů a pomáhá zlepšit 
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krevní oběh, a tím se zlepšuje celková výživa amputačního pahýlu (Baumgartner, 1995, 

s. 369). 

Zvláště velké trpělivosti a důkladnosti je třeba při masáži tuhých, fixovaných jizev. 

Běžné jizvy se uvolňují nejprve tlakovou masáží, později se přechází na klasickou 

masáž. Použití masážních krémů nebo emulzí je samozřejmostí (Picek, 1953, s. 30). 

5.7.3 Otužování pahýlu 

Amputační pahýl se musí přizpůsobit tlakům naléhajícího protézového lůžka, a 

nárokům na zatěžování. Zejména při chůzi budou na amputační pahýl přenášeny skrz 

protézu tahové a tlakové síly. Při otužování je nutno postupně zvyšovat tlak na místa, 

kde bude pahýl v protéze zatěžován. Otužování amputačního pahýlu je velmi důležité 

zvláště na jeho konci i v tom případě, že nejde o pahýl nášlapný (Krawczyk, 2000, s. 9). 

Velmi citlivý bývá pahýl v krajině kolem jizvy a v místech, kde amputační pahýly kostí 

jsou těsně pod povrchem. Jde-li o bolesti v jizvě zvlášť ostré, připomínající pacientovi 

elektrický proud, tam otužování neprovádíme, protože příčinnou je obyčejný neuron, 

který se musí chirurgicky odstranit. Otužování začínáme vždy velmi šetrně, ze začátku 

jen naklepáváme špičkami prstů a postupně docházíme až k tvrdému naklepávání pěstí. 

Můžeme také použít nácvik opory ze začátku na měkkých a později na stále tvrdších 

podložkách (Picek, 1953, s. 31). Masáž pahýlu můžeme také provádět sprchováním 

ostrou sprchou, střídavě teplou a studenou vodou. Otužování amputačního pahýlu 

můžeme také provádět pomocí jednotlivých pomůcek. Například jemným kartáčkem, 

speciálním míčkem, suchou žínkou nebo houbou (Krawczyk, 2000, s. 9).  
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6 Interprotetická rehabilitace 

Interprotetická část rehabilitace je pro pacienta velice náročná jak po psychické, tak po 

fyzické stránce. V této fázi je pacient vybaven protetickou pomůckou. Její tvary jsou mu 

neznámé, tlaky, které působí na pahýl při jejím nošení jsou mu nepříjemné, objevují se 

pocity nejistoty, zda-li je právě tato pomůcka pro něho vhodná. Pacient musí také 

během této fáze posílit postiženou tělní část, ale také celý pohybový aparát. Do denního 

programu jsou zařazeny LTV a FT posléze i s pomůckou. V této fázi je velice důležitá 

spolupráce fyzioterapeuta s protetikem, neboť se v ní upravuje zhotovená ortopedicko-

protetická pomůcka, kterou pacient začíná užívat. Je nutné vyvarovat se chybám 

v užívání, aby nedošlo ke špatným návykům (Hadraba, 2006, s. 86). Nesmíme 

zapomínat na to, že ve většině případů má dobře navržená sestava první protézy a 

samozřejmě i kvalitní rehabilitace rozhodující vliv na schopnost pacienta správně 

ovládat pomůcku. A to jak ve smyslu mechanického užívání, tak i po psychické stránce 

ve smyslu lepšího přijmutí ztráty končetiny pacientem. S vyšším věkem pacienta 

problémy s užíváním protetické pomůcky spíše narůstají, neboť je na tom geriatrický 

pacient mnohem hůře jak po fyzické, tak po psychické stránce. Proto je kvalita 

interprotetické fáze pro tyto pacienty velmi důležitá, neboť její správný průběh je 

rozhodující pro jejich další uplatnění ve společenském životě (Pavlů, 2004). 

6.1 Ortopedická protetika po transfemorální  amputaci 

„Ortopedická protetika se zabývá způsoby náhrady ztracených částí těla a způsoby 

náhrady omezených nebo ztracených pohybových funkcí technickými prostředky včetně 

průvodních úkonů, které léčení a aplikace technické pomůcky vyžaduje. Ortopedická 

protetika se dělí na část zdravotnickou, která se zabývá léčbou a indikací správné 

technické pomůcky a na část technickou, která se zabývá výrobou a aplikací konkrétní 

technické pomůcky“ (Sosna, 2001, s. 161). 

Stehenní protéza musí splňovat funkční a kosmetické nároky. Funkční nároky se 

vyjadřují v nárocích na chůzi, kosmetické v požadavcích na estetiku. 

Funkční nároky jsou zároveň i kosmeticko-estetickými nároky, neboť do značné míry 

ovlivňují celkové vzezření protetické pomůcky. Technické řešení umožňuje uživatelům 

protéz nenápadnou rehabilitaci nebo naopak nápadné ukazování svého postižení. 

V poslední době se však razí myšlenka, že by se pacient pro lepší překonání svého 

handicapu, neměl snažit protézu před světem skrývat, jako tomu bylo dříve. Na druhou 
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stranu je pochopitelné, že v určitých situacích je kosmetické krytí protézy potřebné 

(ples, divadlo, určité druhy povolání). Stavbu protézy a cestu hledání nejlepšího řešení 

lze zjednodušit poznáním mechanických a biomechanických základů. Stavbu protézy 

dělíme na statickou a dynamickou (Heim, 2002, s. 62).  

Jednotlivé části stehenní protézy: 

- protézové lůžko; 

- spojovací adaptéry; 

- tubulární systém; 

- umělý kolenní kloub; 

- protézové chodidlo; 

- kosmetické krytí. 

6.1.1 Stručná historie ortopedické protetiky dolních končetin u nás i ve 

světě 

Historie vývoje protetických pomůcek je velice dlouhá, zahrnuje více než 4000 let. Ve 

starověku nacházíme první stopu protetiky dolních končetin 2300 let př. n. l. nálezem 

mumifikovaného skeletu ženy v Kazachstánu, na jejímž dlouhém bércovém pahýlu byla 

upevněna. Další nález nás zavede do Indie roku 1500 př. n. l., kde Rgvéd, jedna 

z nejstarších indických literatur obsahuje zmínku o stehenní protéze. Herodot roku 484 

př. n. l. hovoří o věštci Hegesistratovi, který si ve vězení uřízl nohu, aby utekl a pak si 

sám zhotovil dřevěnou protézu. O dalších nálezech se hovoří 400 let př. n. l. z Cluny a 

Capri, kde dřevěná protéza na mumii byla zpevněna bronzem a železem a měla 

upevňující bronzový opasek. V raném středověku byla nejprve amputace velkým 

rizikem pro krvácení, traumatický šok, gangrénu a infekci. Pak se ale objevil 

francouzský lazebník Ambrois Paré, který zdokonalil techniku amputace podvazováním 

cév, jak již bylo výše popsáno v kapitole o historii amputací. Do popředí však vystupuje 

Ambrois Paré, také díky založení protetické dílny a navrhování protéz. Protézy dolních 

končetin se již v této době zhotovují jak endoskeletové tak exoskeletové, mají 

kompaktní kolenní kloub, tricipitální tah a chodidlo s omezením dorsiflexe. Společně s 

vývojem fyziky i ostatních vědních disciplín šla i protetika dopředu. Odrazem všech 

těchto vlivů je zdokonalení protetiky dolních končetin v polovině 19. století, používají 

se pylony ze dřeva, usně a oceli s klouby (Hadraba, 1993, s. 1). 
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Roku 1867 se proslavil profesor Hermann z Prahy, který navrhl konstrukci protézy při 

exartikulaci v kyčelním kloubu a stehenní protézu. Profesor Hermann na sebe také 

upozornil zavedením aluminiových dílců jako náhrady oceli. V 19. století nebyla 

bohužel v našich zemích vazba mezi technickým vývojem a řemeslnou výrobou. 

Výrobci byli většinou jemní mechanici nebo bandažisté. Sdružovali se ve společenství 

rukavičkářů (Hadraba, 1993, s. 2). 

 Teprve koncem 19. století začínají vznikat samostatné bandažistické a ortopedické 

firmy v Praze, později i v menších městech. Po první světové válce již existovala řada 

soukromých výrobců protetických pomůcek (Novák, Šikola), ale i družstva, složená 

z válečných invalidů (Odip, Ergon). S vývojem ortopedicko-protetických pomůcek u 

nás jsou spojeni čtyři lékaři. Profesor V. Chlumský založil dílnu při ortopedické klinice 

v Bratislavě, profesor R. Jedlička spojil protetickou výrobu, protetickou péči i pracovní 

rehabilitaci pod jedním ústavem, profesor St. Tobiášek byl navrhovatelem četných 

protetických pomůcek a v neposlední řadě profesor J. Hanousek, který se také celý život 

věnoval vývoji protéz a ortéz (Hadraba, 1986, s. 8). V současnosti jsou ortopedicko-

protetické firmy v české republice sdruženy Federací ortopedických protetiků (FOPTO).  

Vývoj používaných materiálů u stehenních protéz v průběhu času: 

1. dřevěný femorální pylon; 

2. podpěra z usně a oceli- kloub, chodidlo a uzávěr 

3. stehenní protéza, jejíž povrch se pergamenuje 

4. stehenní protéza z kůže a dřeva 

5. stehenní protéza z aluminia 

6. stehenní protéza z dřevěných hoblin 

7. stehenní protéza z vulkanfíbru 

8. stehenní protéza z pryskyřičných materiálů 

9. v dnešní době se používají moderní materiály, ale i ty staré mají pořád své 

uplatnění (pryskyřice, tkaniny, uhlík, titan, dural, silikony, dřevo), (Hadraba, 

1993, s. 3). 

6.1.2 Etika ortopedicko-protetického technika 

K plnohodnotnému životu velké většiny tělesně postižených lidí přispívá mimo jiné 

používání kvalitní ortopedické pomůcky, její zhotovení i aplikaci zabezpečují oddělení 

ortopedické protetiky. Základní podmínkou pro úspěšnou práci s pacientem na oddělení 
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ortopedické protetiky je získání jeho důvěry, neboť většina pacientů zůstává v kontaktu 

s protetickým oddělením do konce života (Hartl, 2004, s. 144). 

Ortopedický technik získává důvěru pacienta svými odbornými znalosti k jeho 

postižení, praktickými zkušenostmi a důsledným uplatňováním zásad zdravotnické etiky 

ve své každodenní práci.  Velkým problémem tělesně postižených je ireverzibilita 

poškození, velká různorodost i stupeň tělesného oslabení a pohybové výkonnosti a 

v převážné většině případů velký nepoměr mezi intelektuálními možnostmi a fyzickou 

výkonností. Protetická pomůcka dává postiženému možnost získání soběstačnosti, 

možnost pracovního uplatnění a spolu se správným přístupem nejbližšího okolí výrazně 

mění jeho životní kvalitu (Brozmanová, 1990, s. 16). 

Důležitý je tak postoj pacienta k následkům svého postižení, úspěšná resocializace 

závisí na spoustě faktorů. Mnohem jednodušeji se se ztrátou končetiny vyrovnávají 

starší pacienti se spolehlivým rodinným zázemím. Výrazně negativní přístup k náhlé 

ztrátě končetiny mají mladí lidé, kteří jsou teprve na začátku životní cesty. Uvědomují 

si, že ztráta končetiny pro ně v jistém ohledu znamená určité omezení. Z trvalé 

nepříznivé poruchy zdraví vznikají navíc problémové situace i v partnerských vztazích. 

Naopak děti se se svým postižením v raném věku vyrovnávají mnohem snáze. Velice 

rychle se naučí protézu obratně používat, ta s nimi prakticky roste. Dítě si své postižení 

začne uvědomovat většinou až ve věku, kdy začne vnímat reakci okolí (Brozmanová, 

1990, s. 16). V tomto případě je nebezpečím nejen zbytečná krutost ze strany jeho 

vrstevníků, ale také přílišný soucit ze strany dospělých jedinců. 

Ortopedický technik přichází do styku s pacienty, kteří odlišně reagují na svůj zdravotní 

stav. Pacient může být buď hodně přecitlivělý, nebo naopak velmi kritický, odmítající 

jakoukoliv radu nebo spolupráci. Ortopedický technik musí tedy být nejen dobrým 

psychologem, ale také trpělivým a laskavým člověkem. Své chování musí umět 

kontrolovat v každé situaci. Teprve pak může být pravým odborníkem. Laskavé chování 

musí být nejen k pacientovi, ale také k jeho rodinným příslušníkům, kteří pacienta 

většinou na protetické oddělení doprovázejí. Pořádek v místě práce s pacientem i osobní 

čistota a upravenost ortopedicko-protetického technika by měla být samozřejmostí. 

Ortopedický technik by měl také pacienta při jeho příchodu na pracoviště vlídně uvítat, 

představit se mu a vyložit mu postup následujících úkonů. Poskytnutí informací o 

výrobě protetické pomůcky, o nárocích pacienta na další pomůcku a příslušenství k ní, o 
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průběhu návštěv během výroby pro zkoušku protézy a v neposlední řadě o konečném 

předání protézy usnadní život nejen pacientovi, ale také protetickému technikovi, neboť 

se předejde nedorozuměním (Baumgartner, 1990, s. 342). 

Špatně působí neupravený technik s cigaretou či dokonce se zápachem alkoholu z úst, 

který během odebírání měrných podkladů nebo zkoušky protézy hovoří se svým 

kolegou o soukromých věcech namísto toho, aby se plně věnoval pacientovi. Chvíle 

vyhrazené pro setkání s pacientem by neměli být ničím rušeny a technik by je měl 

naplánovat tak, aby na každého pacienta měl dostatečné množství času. Postižení lidé 

jsou velice vnímaví a snadno poznají, že něco není v pořádku a to plodí nedůvěru 

v technika. Mobilita pacienta by neměla být důvodem pro snižování jeho lidské 

důstojnosti. Jeho osud ani požadavky nesmějí být protetickému technikovi lhostejné. 

Pacienta nesmíme nikdy podceňovat, ani mu dávat najevo že se pomůcku nenaučí 

ovládat, že je pro něho příliš složitá, drahá nebo vzhledem k věku zbytečná. Ale ani 

příliš velký optimismus není na místě, s pacientem je potřeba od začátku jednat na 

rovinu. Pacientovi je třeba vysvětlit, že ovládání každé pomůcky vyžaduje určitou 

zručnost, trpělivost a hlavně chuť spolupracovat. I nejjednodušší chůze s protézou totiž 

vyžaduje od pacienta mnohem více energie než fyziologická chůze (Brozmanová, 1990, 

s. 17). 

Jen v dobré pracovní atmosféře celého kolektivu ortopedicko-protetické firmy získá 

pacient pocit, že se pro něho udělalo všechno, aby jeho návrat do společnosti či 

k pracovní aktivitě byl úspěšný. 

6.1.3 Vyšetřovací metody v ortopedické-protetice 

Vyšetřovací metody v ortopedické protetice mají tak jako v jiných oborech část 

všeobecnou, která se týká základního vyšetření a část speciální. Ortopedické vyšetření 

musí být dokonalé a objektivní. Týká se jak lékaře, který po vyšetření pacienta indikuje 

nejvhodnější protetickou pomůcku dle pacientových potřeb, tak i protetického technika, 

který má pro výrobu pomůcky odebrat měrné podklady, pomůcku zhotovit, na 

pacientovi odzkoušet a podle potřeby přizpůsobit a odevzdat (Vokurka, 2006, s. 570). 

Úvod vyšetření tvoří získávání anamnestických údajů o pacientovi. Odborný lékař se 

především věnuje údajům medicínského charakteru, ortopedicko-protetický technik se 

především zaměřuje na údaje technického charakteru. Z lékařského hlediska je velice 

důležitá rodinná anamnéza, zajímají nás hlavně vrozené vady, tuberkulóza, diabetes a 
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duševní poruchy. Osobní anamnéza, která se týká přímo zdravotního stavu pacienta od 

dětství po současnost, velice ovlivňuje práci ortopedicko-protetického technika, dozví 

se z ní například jestli pacient trpí nějakým druhem alergie na určitý materiál, diabetes, 

zdali má poruchy citlivosti kůže například při neurologických poruchách nebo srdeční 

nedostatečnost (Brozmanová, 1990, s. 37). 

Sociální anamnéza zjišťuje, v jakých podmínkách pacient žije a pracuje, nebo zdali je 

vůbec schopný pracovat a v jakém zařízení. V případě imobilních pacientů se 

informujeme o možnostech péče ze strany jejich rodinnými příslušníky. Z technického 

hlediska nás také zajímají geografické podmínky v nejbližším okolí, jestli je terén rovný 

nebo hornatý a také nás zajímají architektonické bariéry v bytě či okolí (schody, úzké 

dveře), (Brozmanová, 1990, s. 33). 

Na rozdíl od jiných medicínských oborů v ortopedické protetice má svoje místo i 

technická anamnéza. Při ní ortopedicko-protetický technik sleduje konstrukci pomůcky, 

zaměřuje se na její jednotlivé části, jestli nejsou opotřebované nebo nějakým způsobem 

poškozené. Důležité jsou také vlastní zkušenosti pacienta s pomůckou, ty mohou 

technikovi mnoho napovědět. Současně se u pacienta informujeme, jak dlouho 

pomůcku užívá a jestli dodržuje její hygienickou údržbu. Pro technika je také velice 

důležitá tělesná stavba pacienta, neboť podle ní vybírá jednotlivé díly protézy.  

Ortopedicko-protetický technik se musí také zaměřit na způsob lokomoce pacienta, 

jestli je chůze s protézou správná (rytmická) a v případě, že není, musí její stavbu 

změnit, aby pacientovi vyhovovala, samozřejmě není vždy problém jenom v protéze 

(Brozmanová, 1990, s. 35). 

6.1.4 Lůžka protézy po transfemorální amputaci 

Rozeznáváme dva základní typy stehenních lůžek: lůžko s příčně oválným tvarem a 

lůžko s podélně oválným tvarem. Lůžko stehenní protézy musí splňovat čtyři základní 

úkoly:  

1) pojmout objem pahýlu; 

2) přenést zátěž a síly statické i kinetické; 

3) přenést pohyby při chůzi; 

4) udržet protézu na pahýlu (Heim, 2002, s. 80). 



 

34 
 

Lůžko musí být vhodně vyřešeno tak, aby přenášelo výše uvedené síly mezi pahýlem a 

protézou přímo beze ztrát a také bez potíží. Přímý přenos sil a pohybů je podstatným 

předpokladem pro funkční rehabilitaci pacienta. Čím těsněji a pevněji je lůžko 

zafixováno k pahýlu a čím je nižší nebezpečí snadného uvolnění, tím spíše lze tohoto 

cíle dosáhnout. Stehenní lůžko má funkčně-účelový tvar, který sice není přesně totožný 

s anatomickým tvarem pahýlu, ale přesto dostatečně respektuje anatomicko-

fyziologické struktury (Heim, 2002, s. 87). V ortopedické protetice existuje několik 

mechanismů, kterými lze dosáhnout připojení lůžka k pahýlu: 

1) připojení vlivem komprese měkkých částí a změnou objemu (lůžko je užší 

především v oblasti nasedacího věnce, malý rozsah zúžení průřezů působí na 

stlačitelné struktury podkoží elasticky komprimačně); 

2) připojení vlivem elastického podélného napětí (v podélném směru je možné sval 

modelově zachycovat jako elastickou tažnou pružinu, tato metoda zatahování 

svalového objemu do protézového lůžka natahuje muskulaturu v podélném 

směru); 

3) připojení vlivem adhezního tření (mezi hladkou stěnou lůžka a pokožkou je 

součinitel adhezní tření); 

4) připojení vlivem pasivního rozpětí tkáně (účelovým vytvarováním lůžka lze 

vytvořit konkávní kapsy, do kterých se umístí vtlačená tkáň);  

5) připojení vlivem rozpětí svalstva (účelovým vytvarováním lůžka vzniknou 

korýtka, do kterých je možné vložit cílené svalové skupiny); 

6) připojení vlivem podtlaku (pomocí jednocestného ventilu se vytvoří podtlak, 

který drží pahýl v protézovém lůžku); 

7) připojení vlivem pomocných zařízení (pokud nelze z nejrůznějších důvodů 

použít některý z výše uvedených mechanizmů připojení, můžeme použít 

zavěšení protézy například pomocí opavské bandáže nebo ramenních závěsů), 

(Heim, 2002, s. 81-84). 

Stavba koncového pásma pahýlu se rozlišuje podle různých systémů lůžek. V dnešní 

době rozlišujeme tyto typy systémů uložení pahýlů: (Heim, 2002, s. 96-106) 
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1) uložení pahýlu v lůžku s otevřeným koncem (toto provedení je na jedné straně 

historický způsob uložení, ale na druhé je to možnost řešení v zemích třetího 

světa při časném, provizorním a hromadném vybavování amputací); 

2) uložení pahýlu v přísavném lůžku (toto lůžko nemá žádné funkční vytvarování, 

žádné anatomické svalové uložení a žádný jednoznačný přenos zátěže přes hrbol 

kosti sedací, jeho adheze na pahýlu je dosaženo tak, že jsou rozměry lůžka 

v kontaktních plochách značně menší než odpovídající obvodové míry pahýlu); 

3) uložení pahýlu v ulpívacím lůžku (tento typ lůžka je vybaven ventilem a 

přísavným prostorem, je vytvarován v oblasti nasedacího věnce a v ovládacím 

pásmu podle anatomických a funkčních kritérií); 

4) uložení pahýlu v ulpívacím kontaktním lůžku (v distálním konci pahýlu 

představuje toto lůžko kompromis mezi ulpívacím a kontaktním lůžkem, 

elastický koncový polštář lůžka v distálním sacím prostoru působí podobně jako 

tuhý koncový kontakt pahýlu, aniž by však pacientovi vytvářel pocit zatížení 

konce pahýlu, takže se tento systém nabízí jako přechod na kontaktní lůžko); 

5) uložení pahýlu v plně kontaktním lůžku (u tohoto lůžka je celá plocha pahýlu 

včetně koncové oblasti pahýlu v přímém kontaktu s lůžkem protézy. 

Samozřejmě je zde nutná dobrá poloha jizvy a silná muskulatura. Nevhodné jsou 

nemoci pahýlu, které brání distálnímu kontaktu; 

6) uložení pahýlu ve flexibilním kontaktním lůžku (tento systém je vybaven 

účelovým tvarem přebírajícím adhezi, zatímco přenos zatížení tělesné hmotnosti 

se provede pomocí tvrdého a tuhého nosného rámu. Lůžko bylo původně 

vyrobeno pro geriatrické pacienty, později se však zjistilo, že díky zlepšenému 

komfortu může nabídnout mnohé i aktivnímu pacientovi). 

Ventil na lůžku by se měl zásadně umísťovat centrálně, na nejnižším místě, teprve 

potom je možné vtáhnout měkké tkáně do lůžka rovnoměrně. Přitom je zcela 

nepodstatné, na kterou stranu se posadí vnější kroužek ventilu. Uložení ventilu se 

většinou řídí podle potřeb pacienta, postižení ruky, pravorukostí nebo levorukostí 

(Baumgartner, 1995, s. 319). 
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6.1.5 Protézové kolenní klouby 

Protézové kolenní klouby lze rozdělit do dvou hlavních kategorií na monocentrické 

kolenní klouby a polycentrické kolenní klouby (Heim, 2002, s. 144). 

Monocentrické kolenní klouby mají k dispozici pouze jednu osu otáčení pro flexi a 

extenzi s jedním středem osy. Policentrické kolenní klouby mají oproti tomu k dispozici 

velké množství os otáčení, které však nejsou vůbec totožné se středy os. Pojem 

polycentričnost  považuje kolenní kloub za celek. Horní a dolní část klinbu provádějí 

kombinaci pohybů, jejichž finální podoba je definována jako otáčivý klouzavý pohyb 

nebo jako posuvně rotační pohyb. Z anatomie víme, že lidský kolenní kloub provádí 

otáčivý a klouzavý pohyb. Mnoho techniků si proto myslí, že se polycentrické kolenní 

klouby vyrábějí proto, aby tento pohyb napodobovaly. To ale není úplně pravda. Průběh 

pohybu polycentrického kolenního kloubu je zcela jiný než u lidského kolenního 

kloubu. Je to z toho důvodu, aby střed otáčení byl pro zajištění ve stojné fázi co nejdále 

dorsálně a proximálně. Monocentrický kolenní kloub nelze posunout do této oblasti jak 

z důvodů kosmetických ,tak hlavně důvodů funkčních (Baumgartner, 1995, s. 324). 

Typy jednotlivých monocentrických kloubů: (Heim, 2002, s. 144-155) 

- volně pohyblivý kolenní kloub (nejjednodušším řešením pro protézový kolenní 

kloub není nic jiného, než volně pohyblivý závěs, který má při používání značné 

nevýhody); 

- volně pohyblivý kolenní kloub s manuálním blokováním (při chůzi je kolenní 

kloub uzavřený, a pokud se chce pacient posadit tak ho pomocí táhla, které má 

připevněné na vnější straně lůžka otevře); 

- kolenní kloub s třecí brzdou (vestavěné třecí zařízení brzdí kyvný švih 

protézového bérce); 

- kolenní kloub s řízením stojné fáze kroku, závislým na zatížení (tento kolenní 

kloub obsahuje zařízení, které brzdí kolenní osou ve stojné fázi); 

- kolenní kloub s aretací závislou na zatížení (tento typ má dva odlišné způsoby 

provedení. První se při zatížení odaretuje a ten druhý se při zatížení zaaretuje); 
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- kolenní kloub s mechanickým řízením švihové fáze kroku (obsahuje zařízení, 

které brání tomu, aby se protézový dílec bérce ve švihové fázi kroku nadměrně 

nevykývl ve směru flexe a zároveň, aby se včas vrátil zpět do polohy extenze); 

- kolenní kloub s pneumatickým řízením švihové fáze kroku (pokud dojde ke 

stlačení plynu ve válci nad pístem, tak má pružinovou charakteristiku); 

- kolenní kloub s hydraulickým řízením švihové fáze (kapaliny jsou nestlačitelné, 

hydraulické kapaliny tedy neslouží sami jako nárazník. Výhoda hydraulického 

řízení švihové fáze kroku spočívá v relativně konstantním odporu proudění a tím 

i odporu pohybu v celém rozsahu flexe); 

- kolenní kloub s řízením švihové a stojné fáze kroku (tyto klouby představují 

kombinaci již popsaných konstrukcí); 

- kolenní kloub s hydraulickým řízením švihové a stojné fáze kroku (když se 

proudové kanálky neotevírají pouze ručně, nýbrž se otevírají, nebo zavírají 

v závislosti na zatížení, tak je možné odpor pohybu na kolenní kloub brzdit nebo 

dokonce zablokovat v závislosti na zatížení). 

Polycentrické kolenní klouby se často používají pro pacienty se stehenní amputací. 

Polycentrické vlastnosti těchto kloubových mechanismů nabízí dále možnost 

namontovat je také do protéz po exartikulaci v kolenním kloubu. Šestičlánkové 

kloubové jednotky nabízejí oproti čtyřčlánkovým  systémům větší rozsah flexe kolene, 

lepší kosmetiku a také vhodnější vlastnosti stojné a švihové fáze, nevýhodou je zde 

vyšší hmotnost a složitější konstrukce. Vícečlánkový mechanismus umožňuje 

postiženému vylepšenou funkci díky svým vícerým vlastnostem. Při flexi kolene se 

změní momentální střed otáčivého pohybu mezi stehnem a bércem natolik, že se 

dosáhne lepší jistoty a většího pohybového rozsahu (Baumgartner, 1995, s. 324). 

6.1.5.1 C-Leg 

C-Leg je prvním kolenním kloubem, řízeným mikroprocesorem s hydraulickým řízením 

stojné a švihové fáze kroku. Komplexní systém čidel plynule zpracovává data v každé 

fázi chůze. Tato data tvoří základ optimalizace hydraulického odporu pohybu tak, aby 

odpovídal individuální chůzi pacienta. Základní nastavení provádí protetický technik na 

počítači pomocí speciálního softwaru. Pacient se může s C-Legem pohybovat různou 
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rychlostí chůze přirozeně a s jistotou. To platí jak pro komfortní chůzi na různých 

podkladech, tak i pro oboustrannou chůzi ze schodů (Otto Bock, 2010). 

Projekt původně vznikl koncem 80. Let. Významná skupina kolem Kelwina Jamese na 

univerzitě v Kanadě vytvořila prototyp. Poté byl projekt dokončen pro sériovou výrobu 

firmou Otto Bock. C-Leg je považován za mimořádný skok ve vývoji moderní protetiky 

po transfemorální amputaci, poněvadž zatím umožňuje nejlepší přiblížení k přirozené 

chůzi. V podstatě jde o jednoosý kolenní kloub, který se skládá z karbonového rámu. 

Ten tvoří nosnou konstrukci a je spojen s horním dílem kloubu. V distální, upínací 

objímce je uchycen trubkový adaptér s integrovaným snímačem momentu. 

V karbonovém rámu je uložena hydraulika se servomotory, elektromechanikou a 

akumulátorem. Funkce protézy je průběžně optimalizována na základě naměřených 

hodnot, poněvadž zabudovaná senzorika rozpozná, v které fázi kroku se pacient právě 

nachází. Při nášlapu na patu je kolenní kloub zajišťován hydraulickým tlumením stojné 

fáze kroku. Tlumení se deaktivuje při zatížení přednoží na konci stojné fáze kroku, aby 

mohla být zahájena švihová fáze kroku s vynaložením minimální energie. Ovládání 

pohybu ve švihové fázi kroku probíhá v reálném čase nezávisle na tom, zda jde pacient 

rychle nebo pomalu. Pro zajištění bezpečnosti pacienta a také proto, aby kolenní kloub 

C-Leg byl správně naprogramován a seřízen musí každý technik, ještě před tím než s 

ním bude moci pracovat absolvovat odborný seminář. Teprve poté technik obdrží heslo 

do softwaru, kde je možné se C-Legem pracovat. Nejdříve se provede nastavení nula 

pro kalibraci senzoriky. Pro nastavení maximálního zatížení se pacient postaví tak, aby 

byla protéza v poslední fázi krokového cyklu, a aby bylo přednoží zatíženo plnou vahou 

těla. Pro řízení švihové fáze je vedle zatížení špičky rozhodující úhel ohybu a rychlost 

změny úhlu. Potřebný odpor pohybu se mění automaticky během každého kroku podle 

naměřených hodnot. Při použití elektroniky se kladou ty nejvyšší nároky na bezpečnost 

provozu. To platí především o zajištění stojné fáze. Pokud je akumulátor zcela vybitý, 

k tomu dojde zhruba po 35 hodinách užívání, přepne se C-leg do nouzového modu. 

V nouzovém režimu má pacient vysoké zajištění stojné fáze kroku. Celkově nabízí tato 

nová technologie pacientovi více bezpečí a jistoty, lepší kvalitu života a nezávislost 

(Otto Bock, 2010).  

Indikace pro kolenní kloub C-Leg jsou: (Otto Bock, 2010) 

- amputovaný se stupněm mobility pro neomezenou chůzi; 
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- pracující se zaměstnáním vyžadujícím dlouhou dobu chůze nebo stání; 

- osoby vychovávající děti do 6 let; 

- velmi aktivní pacienti s jednostrannou exartikulací v kyčelním kloubu; 

- osoby často chodící po schodech nebo rychlou chůzí. 

Kontraindikace pro C-Leg jsou: (Otto Bock, 2010) 

- stupněm mobility neomezená chůze v interiérech; 

- špatný duševního stav pacienta, kdy nelze očekávat správnou manipulaci se C-

Legem; 

- oboustranná stehenní amputace (oboustranné vybavení C-Legem). 

6.1.6 Protézová chodidla 

Protézová chodila se dělí podle svých funkčních vlastností: (Heim, 2002, s. 134) 

1) Chůdová chodila; 

2) Bezkloubová, tuhá chodidla; 

3) Bezkloubová flexibilní chodidla; 

4) Bezkloubová flexibilní chodidla s energií střádajícím pérovým mechanismem; 

5) Chodidla s jednoosým hlezenním kloubem; 

6) Chodidla s víceosým hlezenním kloubem; 

7) Chodidla s hydraulickým řízením kinetiky a kinematiky. 

6.1.7 Statická stavba protézy 

Statická stavba protézy slouží ke stabilitě protézy ve stoji. Statickým zatížením musí být 

zabráněno pohybům protézy a flexi v protézovém kolenním kloubu. Aretace umělého 

kolenního kloubu, které je k tomu zapotřebí, lze dosáhnout jednotlivými konstrukcemi 

(například kolenní zátěžovou brzdou). Ale i nebrzděné, nearetované, monocentrické 

kolenní klouby lze vyrovnat při využití působících sil a točivých momentů. V tomto 

stavu by měla být statická jistota dostatečně velká, ale na druhé straně pokud možno co 

nejmenší, neboť každé zvyšování stability podmiňuje bránění v dosažení požadované 

dynamiky (Heim, 2002, s. 62). 
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6.1.8 Dynamická stavba protézy 

Statická stavba protézy vychází z údajů, které představují statistické průměrné hodnoty. 

Tyto hodnoty se velmi často přibližují optimální stavbě, ale nemusí přesně vyhovovat 

specifickým potřebám jednotlivých pacientů. Proto se provádí optimalizace stavby 

protézy pomocí dynamického seřizován, které umožňuje posouvání, naklánění a také 

pootáčení kolem svislé osy díky jednotlivým spojovacím dílům protézy (Heim, 2002, s. 

78). 

  



 

41 
 

7 Postprotetická rehabilitace 

7.1 Škola chůze 

Nejdůležitějším úkolem v rehabilitaci pacienta s amputací je nácvik chůze na protéze. 

Cílem školy chůze je vrátit amputovaného pacienta do společnosti jako jejího 

rovnocenného člena. Musíme ho tedy naučit chodit bezvadně na protéze, aby byl 

nezávislý, pracovně výkonný a měl možnost kulturního i sportovního vyžití. Získaná 

mobilita a nezávislost velice závisí na správném ovládání protézy. Je samozřejmé, že ne 

každý je schopen se naučit protézu bezvadně ovládat. Například vysoké stáří či srdeční 

choroba nám jsou kontraindikací, ale i tito pacienti jsou schopni naučit se ovládat 

protézu tak, aby byli do jisté míry nezávislí. Starší pacient se může například naučit 

chodit na protéze s pomocí dvou berlí a získat tím rozsáhlou samostatnost ve vlastním 

bytě (Heyen, 2004). 

S nácvikem se musí začít ihned, jakmile to zdravotní stav pacienta dovolí. Včasné 

zahájení cvičení má pro rehabilitaci pacienta velký význam, neboť dlouhým ležením mu 

slábne jednak jeho zdravá dolní končetina, která bude z počátku školy chůze jeho hlavní 

oporou, jednak horní končetiny, které budou v prvních dnech po amputaci nahrazovat 

s pomocí berlí jeho amputovanou dolní končetinu, a také psychický stav pacienta se 

dlouhým ležením neustále zhoršuje. V dnešní době nabízí protetika oproti minulosti 

mnohá zlepšení díky pokrokům technologie. Ale až kvalifikovaná škola chůze může 

přinést pacientovi maximální adaptaci na ortopedicko-protetickou pomůcku. Školu 

chůze je nelépe provádět na speciální klinice, kde jsou na pacienty po amputaci 

vybaveni jak po stránce technické, tak po stránce odborné. Teprve součinnost 

technických prostředků s odbornou erudicí ošetřujícího personálu může přinést nejlepší 

výsledky. Mezioborový tým školy chůze obsahuje níže uvedené profesní skupiny, které 

se specializují na péči o pacienty po amputaci končetiny (Heyen, 2004). 

Mezioborový tým školy chůze tvoří: (Heyen, 2004).  

- odborný lékař pro ortopedii, chirurgii a rehabilitační medicínu koordinuje 

medicínsko-terapeutický postup; 

- fyzioterapeut se speciálním vzděláním, cvičí s pacienty při individuální nebo 

skupinové terapii; 
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- masér se speciálními znalostmi o ošetřování pahýlu, využívá možností 

fyzikálních terapií; 

- ortopedický technik používající své odborné znalosti a poskytující pacientům 

své individuální služby k seřízení protézy dle jejich nároků a potřeb; 

- ošetřovatelský personál, který se uplatní například při obvazování pahýlu či pro 

manipulaci s protézou; 

- ergoterapeut či psycholog, kteří jsou povolání v případě potřeby. 

Ve středu zájmu mezioborového týmu školy chůze stojí pacient, jeho přání ohledně cíle 

terapie stojí v popředí. Motivace a energie, kterou pacient do své rehabilitace vkládá, 

určuje svou měrou průběh i její výsledek. Spolupráce pacienta je velmi důležitá. I 

nejmodernější technika v kombinaci s kvalifikovaným personálem selže, pokud pacient 

nebude mít vůli se zlepšovat. Plán školy chůze je přizpůsoben individuální výkonnosti 

pacienta. 

Cvičební program školy chůze musí obsahovat: 

- cvičení na lůžku; 

- cvičení na žíněnce; 

- samostatné nasazení a sejmutí protézy; 

- cvičení rovnováhy ve stoji na zdravé dolní končetině; 

- zesílení zdravé dolní končetiny; 

- zesílení, zvětšení hybnosti a otužování pahýlu; 

- chůzi o berlích; 

- školu pádu; 

- cvičení ve vodě a balneoterapie; 

- cvičení rovnováhy na obou dolních končetinách; 

- cvičení rovnováhy na protéze; 

- nácvik kroku s protézou; 

- chůzi po rovině; 

- obraty; 

- chůzi po nerovné ploše a po schodech; 

- chůzi po nerovné ploše v terénu; 

- chůzi se zavřenýma očima; 

- různé sportovní hry a jiné doplňkové aktivity. 
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7.1.1 Cvičení na lůžku 

Účel a cíl tohoto cvičení je zlepšení celkového tělesného i duševního stavu pacienta. 

Toto cvičení tvoří dechová gymnastika, kondiční procvičení celého těla, pokud to 

pacientův stav dovoluje. Horní končetiny posilujeme především z důvodu budoucího 

pohybu pomocí berlí, mohou se k tomu použít třeba lehké činky. Začíná se cvičit ihned 

po odeznění bolestí a cvičení je nutné s pacientem provádět dvakrát až třikrát denně. 

Čas cvičební jednotky se pohybuje okolo 12-20 min a může se i déle, podle schopností 

pacienta (Birgusová, 2004). 

7.1.1.1 Flexe v kyčli 

Cvičení č. 1 na posílení flexorů kyčelního kloubu: základní poloha pacienta je vleže na 

břiše, paže má volně podél těla. Pahýl je podložen srolovanou osuškou, polštářem nebo 

molitanovým válcem o výšce 10 – 15 cm na svém vrcholu (viz obrázek č. 5). Pacient 

zatlačí pahýlem do jeho podložení a snaží se nadzvednout pánev od podložky. V této 

poloze se snaží vydržet 6 vteřin a potom se pomalu vrátí do výchozí polohy, (viz 

obrázek č. 6). Cvik by měl opakovat 10 krát a je nutné ho v rámci cvičební jednotky 

provádět alespoň dvakrát denně. Aktivované svaly jsou především m. iliopsoas, a také 

m. rectus femoris.  

„Pro chůzi na protéze má tento cvik význam především pro střed stojné fáze, začátek, 

střed a konec švihové fáze a také pro plný kontakt chodidla“ (Birgusová, 2004).

Obrázek 5 Flexe v kyčli (základní poloha) 

 

Obrázek 6 Flexe v kyčli (provedení cviku) 

Pro obrázky 5-72 zdroj: vlastní 

Cvičení č. 2 na posílení flexorů kyčelního kloubu se provádí proti manuálnímu odporu 

rehabilitačního pracovníka. Základní poloha: pacient leží na zádech, zdravá dolní 

končetina je pokrčená v koleni, pahýl leží volně na podložce, horní končetiny jsou volně 

podél těla. Hlava leží na podložce, krční páteř je v protažení, bradu se snažíme tlačit 

k podložce. Rehabilitační pracovník má položenou jednu ruku na boku postižené strany 
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a druhou na vrcholu amputačního pahýlu (viz obrázek č. 7). Provedení cviku: pacient 

provede flexi v kyčelním kloubu a snaží se tak zdvihnout amputační pahýl od podložky. 

Rehabilitační pracovník působí proti flexi amputačního pahýlu přiměřenou silou. 

Dýchání: v aktivní koncentrické fázi výdech a v relaxační excentrické fázi nádech. Je 

možné také provést modifikaci tohoto cviku vleže na boku zdravé končetiny. Jedna 

horní končetina je v tomto případě složena pod hlavou, pro zlepšení opory i stability a 

druhá je na koleni zdravé končetiny (viz obrázek č. 8). 

Obrázek 7 Flexe v kyčli (základní poloha) 

 

Obrázek 8 Flexe v kyčli (provedení cviku) 

 

7.1.1.2 Extenze v kyčli 

Cvičení č. 1 na posílení extenzorů kyčelního kloubu: základní poloha pacienta je leh na 

zádech, paže volně podél těla. Pahýl je podložen srolovanou osuškou, polštářem nebo 

molitanovým válcem o výšce 10 – 15 cm na svém vrcholu (viz obrázek č. 9). Provedení 

cviku: pacient zatlačí pahýlem do svého podložení a snaží se nadzvednout pánev od 

podložky. V této poloze se snaží vydržet 6 vteřin a potom se pomalu vrátí do výchozí 

polohy (viz obrázek č. 10). Cvik by měl opakovat 10 krát a je nutné ho v rámci cvičební 

jednotky provádět alespoň dvakrát denně. Je možné také provést modifikaci cviku se 

zvednutou dolní končetinou, která je ohnutá v koleni i kyčli do pravého úhlu (viz 

obrázek č. 11-12). Při tomto cviku dochází k aktivaci svalů hýždí a ischiokrurálních 

svalů. „Pro chůzi na protéze má tento cvik význam především pro konec švihové fáze, 

nášlap na patu a plný kontakt chodidla s podložkou“ (Birgusová, 2004).  

Obrázek 9 Extenze v kyčli (základní poloha) 

 

Obrázek 10 Extenze v kyčli (provedení cviku) 
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Obrázek 11 Extenze v kyčli (základní poloha) 

 

Obrázek 12 Extenze v kyčli (provedení cviku) 

 

Cvičení č. 2 na posílení extenzorů kyčelního kloubu se provádí proti manuálnímu 

odporu rehabilitačního pracovníka. Základní poloha: pacient leží na břiše, horní 

končetiny má složené pod hlavou. Rehabilitační pracovník má ruku položenou na 

vrcholu amputačního pahýlu (viz obrázek č. 13). Provedení cviku: pacient aktivuje 

extenzory kyčelního kloubu a snaží se zanožit amputační pahýl. Rehabilitační pracovník 

působí proti extenzi amputačního pahýlu přiměřeným odporem. Je možné provést 

modifikaci tohoto cviku, vleže na boku zdravé končetiny. Jedna horní končetina je 

v tomto případě složena pod hlavou, pro zlepšení opory i stability a druhá je na koleni 

zdravé končetiny (viz obrázek č. 14). Dýchání: v aktivní  koncentrické fázi výdech a v 

relaxační excentrické nádech. 

Obrázek 13 Extenze v kyčli (základní poloha) 

 

Obrázek 14 Extenze v kyčli (provedení cviku) 

 

7.1.1.3 Addukce v kyčli 

Cvičení č. 1 na posílení adduktorů kyčelního kloubu se provádí proti manuálnímu 

odporu rehabilitačního pracovníka. Později v domácím prostředí ho pacient cvičí za 

pomoci rodinných příslušníků. Základní poloha: pacient leží na boku amputované 

končetiny, horní končetiny má složené pod hlavou. Rehabilitační pracovník stojí za 

zády pacienta a jednou rukou mu přidržuje zdravou končetinu v unožení, a druhou má 

položenou na vrcholu amputovaného pahýlu, který leží na podložce (viz obrázek č. 15). 

Provedení cviku: pacient se snaží provést addukci v kyčelním kloubu a přitáhnout tak 
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amputační pahýl ke zdravé končetině. Rehabilitační pracovník působí přiměřenou silou 

proti addukci amputačního pahýlu (viz obrázek č. 16). Dýchání: v aktivní koncentrické 

fázi výdech, v relaxační excentrické fázi nádech. 

Obrázek 15 Addukce v kyčli (základní poloha) 

 

Obrázek 16 Addukce v kyčli (provedení cviku) 

 

Cvičení č. 2 na posílení adduktorů kyčelního kloubu: pro provedení cviku budeme 

potřebovat jako pomůcku stoličku o výšce zhruba 15-20 cm a ručník. Základní poloha: 

pacient leží na boku zdravé dolní končetiny, kterou má zastrčenou pod stoličkou. Pahýl 

leží volně na sedací části stoličky. Abychom povrch stoličky změkčili, můžeme pahýl 

podložit ručníkem. Pravá paže je pokrčená pod hlavou a levá paže je volně položená na 

boku postižené DK (viz obrázek č. 17). Provedení cviku: pacient aktivuje adduktory 

kyčelního kloubu na straně amputace a současně se snaží nadzvednout pánev od 

podložky. V této poloze se pacient pokusí krátkou dobu vydržet a potom se pomalu 

vrací zpět do základní polohy (viz obrázek č. 18. „Význam tohoto cviku pro chůzi 

s protézou je především při středu a konci švihové fáze a taky pro nášlap na patu“ 

(Birgusová, 2004). 

Obrázek 17 Addukce v kyčli (základní poloha) 

 

Obrázek 18 Addukce v kyčli (provedení cviku) 

 

Cvičení č. 3 na posílení adduktorů kyčelního kloubu: pro toto cvičení použijeme jako 

pomůcku srolovaný ručník. Základní poloha: pacient leží na boku zdravé končetiny, 

pravá paže je pokrčená pod hlavou a levá paže je volně položená na boku, nebo přímo 

na amputačním pahýlu, aby si pacient mohl uvědomovat aktivitu zapojených svalů (viz 
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obrázek č. 19). Provedení cviku: pacient aktivuje adduktory kyčelního kloubu na 

stranně amputace a zatlačí amputačním pahýlem do srolovaného ručníku. V této poloze 

se pacient pokusí krátkou dobu vydržet a potom se pomalu vrací zpět do základní 

polohy (viz obrázek č. 20). Význam tohoto cviku pro chůzi je stejný jako u předešlého. 

Obrázek 19 Addukce v kyčli (základní poloha) 

 

Obrázek 20 Addukce v kyčli (provedení cviku) 

 

7.1.1.4 Abdukce v kyčli 

Cvičení č. 1 na posílení abduktorů kyčelního kloubu: k provedení tohoto cviku je 

zapotřebí pomoci druhé osoby, která působí proti pohybu pacienta svým manuálním 

odporem. Základní poloha: pacient leží na boku zdravé končetiny, pravou horní 

končetinu má pod hlavou. Rehabilitační pracovník má jednu ruku položenou na boku 

postižené DK a druhou na vrcholu amputačního pahýlu (viz obrázek č. 21). Provedení 

cviku: pacient se snaží provést abdukci v kyčelním kloubu na stranně amputace a 

odtáhnout tak amputační pahýl od zdravé dolní končetiny. Rehabilitační pracovník 

působí přiměřenou silou proti abdukci amputačního pahýlu (viz obrázek č. 22). 

Dýchání: v aktivní koncentrické fázi výdech, v excentrické relaxační fázi nádech. 

Obrázek 21 Abdukce v kyčli (základní poloha) 

 

Obrázek 22 Abdukce v kyčli (provedení cviku) 

 

7.1.1.5 Extenze páteře 

Cvičení č. 1 na posílení extenzorů páteře: základní poloha pacienta je leh na břiše, paže 

jsou složeny pod hlavou a nárt zdravé dolní končetiny je podložen srolovanou osuškou 

(viz obrázek č. 23). Provedení cviku: pacient provede extenzi páteře, nadzvedne hlavu a 
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horní končetiny od podložky, v této poloze se pokusí vydržet a potom se pomalu vrátí 

zpět do základní polohy na podložku (viz obrázek č. 24). Při tomto cviku dochází 

k aktivaci především extenzorů páteře, velkého svalu hýžďového, a přitahovačů 

kyčelního kloubu.  

„Tento cvik má pro chůzi na protéze význam především pro nášlap na patu, plný kontakt 

chodidla s podložkou, střed a konec švihové fáze“ (Birgusová, 2004). 

Je možné také provést modifikaci výše uvedeného cviku s pažemi spojenými za zády 

(viz obrázek č. 25-26). 

Obrázek 23 Extenze v zádech (základní poloha) 

 

Obrázek 24 Extenze v zádech (provedení cviku) 

 

Obrázek 25 Extenze v zádech (základní poloha) 

 

Obrázek 26 Extenze v zádech (provedení cviku) 

 

7.1.1.6 Posilování břišních svalů 

 Pokud chceme správně a účelně posilovat břišní svaly, musíme je procvičovat 

v maximálním možném rozsahu pohybu, a hlavně dodržovat správné dýchání.  Břišní 

svaly jsou svaly výdechové, a jedině na konci výdechu jsou biomechanické podmínky 

takové, že můžeme dosáhnout maximální kontrakce břišních svalů. Cvičení č. 1 na 

posílení břišních svalů: základní poloha pacienta je leh na zádech, horní končetiny jsou 

překříženy na prsou. Zdravá dolní končetina je pokrčena v kolenním kloubu do pravého 

úhlu, celé chodidlo se dotýká podložky (viz obrázek č. 27). Provedení cviku: pacient se 

snaží aktivovat břišní svaly s výdechem a zdvihnout horní část trupu od podložky (viz 

obrázek č. 28). 

 „Pro chůzi na protéze má tento cvik význam především pro střed stojné 

fáze“(Birgusová, 2004). 
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Obrázek 27 Posilování břišních svalů (základní 

poloha) 

 

Obrázek 28 Posilování břišních svalů (provedení 

cviku) 

 

7.1.1.7 Most 

Základní poloha pacienta je leh na zádech, paže jsou volně podél těla. Zdravá dolní 

končetina je pokrčena do pravého úhlu v kolenním kloubu a celé její chodidlo se dotýká 

podložky (viz obrázek č. 29).  Při provedení cviku musí pacient zatlačit chodidlo do 

podložky a současně zvedá pánev až do té úrovně, kdy dosáhne plné extenze v kyčelním 

kloubu zdravé končetiny (viz obrázek č. 30-31), může si pomoci podložením pánve 

horními končetinami (viz obrázek č. 32).  V této poloze se pokusí krátkou dobu vydržet, 

potom se pomalu vrací zpět, pokládá pánev do základní polohy na podložku. Při tomto 

cviku jsou aktivované především extenzory páteře, velký sval hýžďoví a vnitřní rotátory 

kyčelního kloubu na zdravé končetině. 

 

Obrázek 29 Most (základní poloha) 

 

Obrázek 30 Most (provedení cviku) 

 

 

Obrázek 31 Most (základní poloha 

 

Obrázek 32 Most (provedení cviku) 
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7.1.1.8 Posilování horních končetin 

Z důvodu udržení celkově dobrého fyzického stavu pacienta a taky jako příprava na 

školu chůze s protézou, kde bude pacient z počátku závislý na lokomočních pomůckách 

(berle, hole, chodítka, madla) je vhodné, aby byly posilovány také svaly horních 

končetin. Pro cvičení na lůžku můžeme využít mnoho náčiní, které je volně prodejné na 

trhu (činky, theraband, apod.).  

7.1.1.9 Posilování flexorů paží 

Nejprve se zaměříme na flexory loketního kloubu. K jejich posílení můžeme využít 

například therabandu, nebo jednoručních činek. Cvičení č. 1 na posílení flexorů 

loketního kloubu: v základní poloze pacient sedí na okraji lehátka, zdravou dolní 

končetinu má volně spuštěnou přes lehátko. Theraband si pacient vloží pod pánev tak, 

aby na pravé i levé straně měl jeho stejně dlouhou část, kterou může uchopit dlaněmi. 

Ruka v loketním úhlu svírá pravý úhel. Záda držíme rovně, krční páteř je vytažená, 

brada je tlačená vzad (viz obrázek č. 33). Při provádění cviku pacient provede plnou 

flexi v loketním kloubu, pohyb končí po boku hrudníku. Poté spouštíme pomalým 

kontrolovaným pohybem paže zpět do výchozí polohy (viz obrázek č. 34).  

Obrázek 33 Posilování flexorů paží (základní 

poloha) 

 

Obrázek 34 Posilování flexorů paží (provedení 

cviku) 

 

Cvičení č. 2 na posílení flexorů loketního kloubu: provedeme modifikaci předchozího 

cviku, ale místo therabandu použijeme činky. Rozdíl je v tom, že paže v základní poloze 

nemusí svírat pravý úhel, ale mohou být více natažené (viz obrázek č. 35). Provedení 
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cviku je obdobné jako u předchozího cvičení s therabandem (viz obrázek č. 36). 

Dýchání při užití nižších zátěží výdech v průběhu koncentrické fáze, nádech v průběhu 

excentrické fáze. 

Obrázek 35 Posilování flexorů paží (základní 

poloha) 

 

Obrázek 36 Posilování flexorů paží (provedení 

cviku) 

 

7.1.1.10 Posilování extenzorů paží 

Trojhlavý sval pažní, jehož hlavní funkcí je extenze v loketním kloubu a částečně se 

také podílí díky dlouhé hlavě na extenzi v ramenním kloubu, je velice důležitý pro 

ovládání berlí a holí, které pacient při nácviku chůze s protézou zpočátku velmi 

potřebuje. K jeho procvičení můžeme opět využít therabandu (Stackeová, 2008, s. 54). 

Cvičení č. 1 na posílení extenzorů loketního kloubu: v základní poloze pacient sedí na 

okraji lůžka, zdravou dolní končetinu má volně zpuštěnou přes jeho okraj. Záda drží 

rovně, krční páteř je vytažená, brada je tlačená vzad. Jeden konec therabandu svírá 

pacient v levé ruce, kterou má přitisknutou na boku tak, aby měl oporu a druhý konec 

má v pravé ruce, která svírá pravý úhel (viz obrázek č. 37). Provedení cviku: s 

výdechem provedeme v pravé paži extenzi v lokti, ve fázi maximální kontrakce pohyb 

zastavíme a pomalým plynulým pohybem s nádechem se vracíme zpět do základní 

polohy (viz obrázek č. 38).  
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Obrázek 37 Posilování extenzorů paží (základní 

poloha) 

 

Obrázek 38 Posilování extenzorů paží (provedení 

cviku) 

 

Cvičení č. 2 na posílení extenzorů loketního kloubu: tento komplexní cvik nezahrnuje 

pouze procvičení extenzorů loketního kloubu, ale také velkého svalu prsního, především 

jeho střední části, přední a střední část deltového svalu a dvojhlavého svalu pažního 

(Stackeová, 2008, s. 45).  

Základní poloha: leh na zádech, jednoruční činky držíme v předpažení (viz obrázek č. 

39). Provedení cviku: činky spouštíme směrem do stran stále ve stejné poloze bez 

rotace, paže pokrčíme upažmo, předloktí směřuje svisle vzhůru. Pohyb končí 

v momentě, kdy se lokty dotknou lůžka, poté se vracíme zpět do základní polohy (viz 

obrázek č. 40). Při pohybu činek dolu provádíme nádech, při pohybu činek nahoru 

výdech. 
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Obrázek 39 Tlaky vleže na lůžku s jednoručními 

činkami (základní poloha) 

 

Obrázek 40 Tlaky vleže na lůžku s jednoručními 

činkami (provedení cviku) 

 

7.1.1.11 Stahování therabandu širokým úchopem za hlavu 

Při tomto cviku dochází k posílení především střední a dolní části trapézového svalu, 

rombických svalů, velkého svalu oblého a zadní části deltového svalu (Stackeová, 2008, 

s. 45). 

Základní poloha: pacient sedí na okraji lůžka, zdravá dolní končetina je volně spuštěná 

přes lehátko, pacient drží theraband nad hlavou ve vzpažení zevnitř (viz obrázek č. 41). 

Provedení cviku: pacient provede stažení therabandu za hlavu tak, že pokrčí upažmo 

poníž, předloktí je vzhůru zevnitř. V závěrečné fázi jsou ramena v retrakci a depresi, 

poté se pacient pomalu vrací zpět do výchozí polohy (viz obrázek č. 42). Při stahování 

therabandu za hlavu provádí pacient výdech a při vracení zpět do výchozí polohy 

nádech. 
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Obrázek 41 Stahování therabandu širokým 

úchopem za hlavu (základní poloha) 

 

Obrázek 42 Stahování therabandu širokým 

úchopem za hlavu (provedení cviku) 

 

7.1.1.12 Cvičení na žíněnce 

Velkou výhodou cvičení na žíněnce je dokonalá bezpečnost, která nám umožňuje 

provádění mnohem obtížnějších cviků než na lůžku, kde může mít pacient strach 

z pádu, a tím cvičení narušovat. Je velice důležité vzbudit u pacienta co možná největší 

zájem o cvičení. Toho můžeme snadno dosáhnout při cvičení ve skupině s ostatními 

pacienty, umožníme tím zdravé soutěžení v získání jednotlivých dovedností. Účel 

cvičení na žíněnce je obdobný jako při cvičení na lůžku, tedy pro celkové zlepšení 

tělesného stavu pacienta a posílení především těch částí, které budou v prvních týdnech 

po amputaci nejvíce zatěžovány při chůzi s berlemi: flexory prstů, dorsiflexory zápěstí, 

extenzory lokte, a svalstvo pletence ramenního kloubu. Nesmíme ale zapomínat ani na 

svalstvo trupu a zdravé dolní končetiny. (Picek, 1953, s. 63) 

7.1.2 Samostatné nasazení a sejmutí protéz 

Samostatné nasazení a sejmutí protézy je ve škole chůze součástí cvičebního programu. 

Pacient se musí naučit zacházet s protézou tak, aby nepotřeboval pomoc druhé osoby při 

jejím nasazení. S věkem pacienta tento problém narůstá, často se stává, že pacient, byť 

fyzicky schopný pomůcku užívat, si ji nezvládne nasadit. A tak ji nenosí, končí na 

vozíku a podstatně si tím zhoršuje celkový zdravotní i psychický stav. (Pavlů, 2004, s. 

40). 
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7.1.3 Škola pádu 

Úvodem do školy pádu je nutné dodat, že upadnout se bojí každý, i zdravý člověk, a to 

nejen proto, že by se ušpinil, ale hlavně proto, aby neutrpěl nějaké zranění. Je tedy 

jasné, že mnohem větší strach z pádu musejí mít lidé, kteří byli postiženi tak velkým 

úrazem, jako je amputace dolní končetiny a jejichž rovnováha ve stoji nebo chůzi je tím 

značně porušena, takže nebezpečí pádu je u nich mnohem větší. Musíme tedy nejprve 

pacienta zbavit strachu z pádu, neboť při chůzi na protéze a zvláště pak u femorální 

amputace se dá ojedinělému pádu velmi těžko zabránit. Samozřejmě se snažíme při 

cvičení chůze s pacientem pádu maximálně zabránit, ale musíme zároveň myslet na to, 

že pokud se pacient nenaučí bezpečně upadnout, bude v budoucnosti ve své domácnosti, 

kde je již odkázán sám na sebe či na pomoc svých blízkých v tomto ohledu značně 

nesamostatný. Navíc bude ochuzen o výlety do přírody či pěstování různých sportů. 

Hlavním cílem školy pádu je tedy naučit pacienta padat bezpečně tak, aby za všech 

okolností bylo pokud možno úrazu předem zabránit (Picek, 1953, s. 70).  

Někteří pacienti se staví k nácviku pádu s negativním přístupem, zdá se jim to zbytečné. 

Jedná se především o starší pacienty, kteří mají strach dokonce i z kontrolovaného pádu. 

Nutnost nácviku pádu jim můžeme vysvětlit například tak, že stejně jako se v některých 

sportech musí i zdraví lidé naučit padat (brankáři, akrobati, gymnasté, zápasníci), aby si 

neublížili, tak i při chůzi na protéze je nutné tuto techniku zvládnout ze stejného důvodu 

(Baumgartner, 1995, s. 380).  

Nácvik padací techniky je dobré zařadit již do prvních dnů cvičení v tělocvičně, jednak 

z toho důvodu, že vyžaduje delší dobu nácviku a také proto, že je dobré základní část 

zvládnout ještě před tím než se pacient začne učit chodit na protéze. Je to z toho 

důvodu, že bude mít při nácviku chůze menší strach z pádu (Heyen, 2004). 

7.1.3.1 Nácvik ovládání těla 

Položíme pacienta na žíněnku a necháme ho se na ní pohybovat co možná s největším 

elánem, otáčí se kolem své osy, pohybuje horními i dolními končetinami v různých 

směrech a přechází z lehu do sedu a zpět. Účelem tohoto cvičení je co možná nejlépe se 

naučit ovládat svoje tělo, což bude později potřeba především při pádu ze stoje. 

7.1.3.2 Pád ze sedu stranou 

Základní poloha je sed pacienta s nataženými dolními končetinami před sebou (viz 

obrázek č. 43). Pacient nechá svůj trup přepadat do stran, jednak vpravo, jednak vlevo, 
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dopadá buď na obě, nebo na jednu horní končetinu. Tento pád na ruce je nejdůležitějším 

bodem padací techniky. Musí se provádět měkce a pružně, aby nedošlo k uhození nebo 

k poškození některého z kloubů horní končetiny. Zbrzdění pádu přebírají postupně prsty 

(viz obrázek č. 44), zápěstí, loketní klouby a konečně ramenní klouby (viz obrázek č. 

45), přecházejí z mírného pokrčení do skrčení, ale pacient se nesmí tělem dotknout 

země (viz obrázek č. 46). Je proto tedy nutné, aby horní končetiny byli dostatečně silné, 

váhu těla udržely a dovedly padající tělo zastavit. Je to taky jeden z důvodů proč 

posilovat horní končetiny jak již v období před amputací, tak v prvních dnech po ní. 

Obrázek 43 Pád ze sedu strano (základní poloha) 

 

Obrázek 44 Pád ze sedu stranou (provedení cviku) 

 

 

Obrázek 45 Pád ze sedu stranou (provedení cviku) 

 

Obrázek 46 Pád ze sedu stranou (provedení cviku) 

 

7.1.3.3 Pád ze sedu dozadu 

Základní poloha je stejná jako u předešlého cviku (viz obrázek č. 47). Pacient nechá 

padat trup dozadu a opět dopadá na ruce. Platí zde důležité pravidlo, směřovat prsty 

ruky vždy dopředu neboť opačná pozice brání flexi v loketním kloubu (viz obrázek č. 

48). Další důležitou zásadou při pádu vzad je vytvoření kočičího hřbetu, brada přitažená 

na prsa, ramena vytažená dopředu a záda nahrbená (viz obrázek č. 49-50). Toto cvičení 

nám pomáhá k dobrému ovládání těla v prostoru při pádu vzad, kterému se však pacient 

musí snažit co nejvíce vyhnout, neboť pád vzad nemůže být nikdy plně kontrolován a 

snažit se tělo vždy přetočit tak, aby padal čelem k zemi. 
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Obrázek 47 Pád ze sedu dozadu (základní poloha) 

 

Obrázek 48 Pád ze sedu dozadu (provedení cviku) 

 

 

Obrázek 49 Pád ze sedu dozadu (provedení cviku) 

 

Obrázek 50 Pád ze sedu dozadu (provedení cviku) 

 

7.1.3.4 Pád dopředu z kleku 

V základní poloze je pacient v kleku na žíněnce tak, aby měl dostatečný prostor pro pád 

vpřed (viz obrázek č. 51). Při provedení pacient nechá tělo přepadat dopředu, ohne se 

v bocích (viz obrázek č. 52), dopadá na ruce a pokračuje opět postupně na prsty, zápěstí, 

lokty a ramena (viz obrázek č. 53) a brzdí pád tak dlouho, dokud ho bezpečně nezastaví 

(viz obrázek č. 54). 

 

Obrázek 51 Pád dopředu z kleku (základní 

poloha) 

 

Obrázek 52 Pád dopředu z kleku (provedení 

cviku) 
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Obrázek 53 Pád dopředu z kleku (provedení 

cviku) 

 

Obrázek 54 Pád dopředu z kleku (provedení 

cviku) 

 

7.1.3.5 Pád z kleku stranou 

Základní poloha je stejná jako u předešlého cviku a provedení má podobný postup jako 

předešlý cvik, rozdíl je pouze v tom, že trup přepadá z počátku přímo stranou (viz 

obrázek č. 55), ale při pádu se otočí čelem k zemi (viz obrázek č. 56-58). Tento cvik je 

pro pacienta z počátku složitý, je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke 

zbytečnému úrazu. 

Obrázek 55 Pád z kleku stranou (základní poloha) 

 

Obrázek 56 Pád z kleku stranou (provedení cviku) 

 

 

Obrázek 57 Pád z kleku stranou (provedení cviku) 

 

Obrázek 58 Pád z kleku stranou (provedení cviku) 

 

7.1.3.6 Pád dopředu ze stoje 

V základní poloze stojí pacient čelem k žíněnce, opět je nutné, aby měl pro cvik 

dostatek místa (viz obrázek č. 59). Pád dopředu se provádí nejprve z hlubokého 
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předklonu, který se stále zmenšuje, až se konečně cvičí ze vzpřímeného stoje. Ruce jsou 

nejprve připraveny před tělem a postupně je necháváme přejít až do zapažení (viz 

obrázek 60-62). 

Obrázek 59 Pád dopředu ze stoje (základní 

poloha) 

 

Obrázek 60 Pád dopředu ze stoje (provedení 

cviku) 

 
Obrázek 61 Pád dopředu ze stoje (provedení 

cviku) 

 

Obrázek 62 Pád dopředu ze stoje (provedení 

cviku) 

 

7.1.3.7 Pád ze stoje nazad 

Jak už bylo řečeno, pacient by se měl snažit pádu nazad vyvarovat, přesto je nutné 

provést jeho nácvik, aby na něj byl připraven. Základní poloha: pacient stojí zády 

k žíněnce, ruce má volně podél těla (viz obrázek č. 63). Provedení cviku: při naklonění 

těla nazad pacient zanoží zdravou dolní končetinu a zapaží obě horní končetiny (viz 

obrázek č. 64). Pád z počátku brzdí flexí v kolenním kloubu zdravé dolní končetiny, než 

dopadne na horní končetiny, jejichž dlaně směřují vpřed, aby byla možná flexe 

v loketním kloubu. Opět je nutné dodržet důležité zásady při pádu vzad, vytvořit kočičí 

hřbet, bradu přitáhnout na prsa, ramena vytáhnout dopředu a záda nahrbit (viz obrázek 

č. 65-66).  
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Obrázek 63 Pád ze stoje nazad (základní poloha) 

 

Obrázek 64 Pád ze stoje na zad (provedení cviku) 

 

Obrázek 65 Pád ze stoje nazad (provedení cviku) 

 

Obrázek 66 Pád ze stoje nazad (provedení cviku) 

 

Je dobré pokud se nácviku padací techniky věnuje část každé cvičební hodiny, aby se 

pacient co možná nejrychleji zbavil strachu z pádu. Od jednoho cvičení k druhému 

nesmíme přecházet dříve, dokud ho pacient plně neovládá. Při výše popsaných 

technikách pádu, samozřejmě může dojít zejména při pádu v terénu s ostrým povrchem 

k odřeninám rukou. Tyto zranění jsou však se zanedbatelná se zraněními, které by 

vznikli, pokud by byl pád nekontrolován. Je zde také nutné uvést, že existuje mnoho 

druhů pádových technik a každý pacient si časem najde tu, která mu plně vyhovuje.   

Důležitou součástí školy pádu je také vstávání ze země. Stane li se pacientovi již taková 

nehoda, že upadne, musí se také umět postavit na nohy sám bez cizí pomoci a pokud 

možno bez jakékoliv opory. 

7.1.3.8 Metodika vstávání ze země 

Metody vstávání s transfemorální protézou jsou různé a každému pacientovi může 

vyhovovat jiná. Vždy je tedy nutné vybrat tu metodu, která se pacientovi zdá pro něho 

nejjednodušší a tu s ním v rámci cvičební jednotky nacvičovat, aby jí plně ovládal a byl 

tedy schopen se kdykoliv bez pomoci opět postavit. Já zde popíši vstávání z 

nejnevhodnější polohy pro opětovné postavení a to je pro pacienta s transfemorální 

protézou v lehu na zádech. Pokud se pacient do této polohy dostane (viz obrázek č. 67), 
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musí nejprve přejít do sedu (viz obrázek č. 68), poté přehodí flektovanou zdravou dolní 

končetinu přes protézu, postaví jí chodidlem co možná nejblíže k tělu, otočí celý trup 

k zemi (viz obrázek č. 69), opře se dlaněmi nad flektovanou zdravou končetinu (viz 

obrázek č. 70), poté odrazem horních končetin a flektované zdravé dolní končetiny 

přejde pacient do stoje (viz obrázek č. 71-72). 

Obrázek 67 Metodika vstávání ze stoje (základní 

poloha) 

 

Obrázek 68 Metodika vstávání ze stoje (provedení 

cviku) 

 
Obrázek 69 Metodika vstávání ze stoje (provedení 

cviku) 

 

Obrázek 70 Metodika vstávání ze stoje (provedení 

cviku) 
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Obrázek 71 Metodika vstávání ze stoje (provedení 

cviku) 

 

Obrázek 72 Metodika vstávání ze stoje (provedení 

cviku) 

7.1.4 Cvičení ve vodě 

Jakmile je to celkový tělesný stav dovolí, samozřejmě amputační rána musí být plně 

zhojená, můžeme pacientovi dopřát výhody vodní terapie. Pro většinu pacientů je to 

poprvé co po mnoha týdnech ba dokonce měsících mohou plavat. Teplo, uvolnění a 

vztlak vody má na tělo pacienta příznivý účinek. Cvičení v bazéně je žádoucí, ale ne 

nezbytně, navíc ne v každém rehabilitačním zařízení je bazén k dispozici. I jednoduchá 

koupel ve vaně, je dostačující, pacient může cvičit proti odporu ruky rehabilitačního 

pracovníky, nebo proti stěně vany. Cvičení může být doplněno podvodní masáží, 

například tlakovou, která se používá při otužování pahýlu. Samozřejmě plavecký bazén 

nabízí oproti masážní vaně mnohé výhody. Pacient si má možnost uvědomit, že i bez 

nohy (samozřejmě i bez plavecké protézy) je velice pohyblivý, navíc plavaní osob po 

amputaci, je nedílnou součástí sportů pro tělesně postižené (Baumgartner, 1995, s. 348). 
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7.1.4.1 Balneoterapie 

Balneoterapie je lázeňská léčba, která využívající minerálních vod, koupelí, pitných kúr, 

rehabilitační péče, vhodné diety a životosprávy, latinsky znamená balneum lázeň. 

V našich lázních jsou nejčastěji po amputaci dolní končetiny indikovány následující 

disciplíny: (Vokurka, 2006, s. 96) 

- perličková koupel; 

- vířivá koupel celková; 

- vířivá koupel částečná; 

- střídavá nožní koupel; 

- rašelinový zábal; 

- podvodní tlaková masáž; 

- suchá uhličitá koupel. 

7.1.4.1.1 Perličková koupel 

Perličková koupel podporuje srdeční činnost, podporuje krevní oběh a zlepšuje dýchání. 

Pomáhá předcházet bolestem zad, páteře a kloubů. Působí velice příznivě při stresu, 

nervovém vyčerpání a depresích. Uvolňuje a celkově podporuje činnost vnitřních 

orgánů a také komplexně uklidňuje a osvěžuje organismus (Baumgartner, 1995, s. 348). 

7.1.4.1.2 Vířivá koupel celková 

Je vlastně mírnou formou podvodní masáže s použitím mechanické energie proudící 

vody. Používá se voda 35-37 °C teplá. Ovlivňuje reflexní změny kůže při pohybových a 

neurologických onemocněních. Indikace: chronická degenerativní a zánětlivá 

onemocnění pohybového aparátu, páteřní bolestivý syndrom, svalový revmatismus, 

Bechtěrevova nemoc, stavy po operacích a úrazech pohybového aparátu (Lázně-Vráž, 

2011). 

7.1.4.1.3 Vířivá koupel částečná 

Mírná forma podvodní masáže se zaměřením na dolní nebo horní končetiny. 

Hydromechanický účinek i s omezenou hybností končetin, otoky, stavy po 

tromboflebitidách, poruchy inervace a prokrvení v končetinách (Lázně-Vráž, 2011). 
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7.1.4.1.4 Střídavá nožní koupel 

Čtyři vedle sebe umístěné vaničky naplněné vodou, z nichž první má teplotu 40-45 °C, 

druhá 10-16 °C, třetí 40-45 °C, čtvrtá 10-16 °C. Teplotní rozdíl lze individuálně upravit. 

Pacient vstoupí nejprve do teplé vody, kde přešlapuje asi 1-2 min. Pak přestoupí do 

studené vody na dobu 30 až 60 s, pak opět na 1- 2 min. do teplé vody a pak opět na 1-2 

min. do studené vody. Celý proces se 2x vystřídá. Končí se studenou vodou. Indikace: 

nedokonalý krevní oběh, poúrazové stavy, žilní nedostatečnost (Lázně-Vráž, 2011). 

 

7.1.4.1.5 Rašelinový zábal 

Rašelina je humolit s malou objemovou hmotností, s obsahem 50% spalitelných látek a 

kyselou reakcí. Vzniká trouchnivěním nižších rostlin nad hladinou podzemních vod, za 

přístupu vzduchu a při absenci minerálních látek. Ohřátá rašelina se aplikuje lokálně 

přímo na postiženou část těla. Dochází k plynulému přechodu tepla, minerálů a 

organických látek do organismu. Používá se v první řadě k lokálnímu prohřátí a 

uvolnění svalů a pro tlumení bolesti (Lázně-Vráž, 2011). 

7.1.4.1.6 Podvodní tlaková masáž 

Vodoléčebná procedura, při které fyzioterapeut provádí podvodní masáž proudem vody 

z masážní trysky. Prohřívá tkáně, napomáhá svalové relaxaci, zlepšuje pohyblivost 

kloubů. Po masáži následuje pocit uvolnění svalů, příjemné únavy (Lázně-Vráž, 2011). 

7.1.4.1.7 Suchá uhličitá koupel 

Při této proceduře se využívá přírodní plyn CO2, který se aplikuje z tlakové bomby do 

plastikových pytlů. Plyn se vstřebává i přes oděv, působí rozšíření cév až po vlásečnice 

a přímo ovlivňuje receptory v kůži. Zlepšuje se prokrvení, zvyšuje se okysličení tkání, 

zlepšuje výživa pokožky. Tato procedura příznivě působí při poruchách prokrvení 

končetin (studené ruce, nohy), onemocnění srdce a cév, křečových žilách, dýchacích 

potížích, vysokém tlaku, svalových spazmech, stresu, nespavosti, zlepšení mozkových 

funkcí, paměti a pozornosti, zlepšení stavu pleti, napomáhá k odstranění celulitidy, 

urychluje hojení ran, urychluje rekonvalescenci po úrazech a operacích, posiluje 

imunitu (Lázně-Vráž, 2011). 
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7.1.5 Nácvik stoje 

K tomu, aby amputovaný na protéze bezpečně stál nebo chodil, je nutné dosáhnout 

uvolnění všech svalů, které se na stoji nebo chůzi podílejí. Je to stejné jako při nácviku 

jízdy na lyžích. Ještě předtím než začneme pacienta učit chodit, musíme ho naučit 

bezpečně a s jistotou stát. Často v nemocnicích vidíme, že pacient začíná nácvik chůze 

tak, že visí na podpažních berlích a protézu tahá za sebou. Prvotním cílem 

rehabilitačního pracovníka je tedy naučit pacienta se stehenní protézou bezpečně stát ve 

volném prostoru tak, aby mohl provádět běžné činnosti (umýt si ruce, obléknout se, 

manipulovat s různými předměty). Jak již bylo řečeno ve škole pádu pacient má 

z počátku z pádu strach proto, je nutné, aby se naučil bezpečně padat ještě před tím, než 

se začne učit chodit na protéze. U starých a nemotorných pacientů, samozřejmě od 

školy pádu upouštíme (Cmunt, 1997).  

Nácvik stoje na protéze začínáme nejlépe v tělocvičně u žebřin, kde se pacient může 

pevně chytit oběma horníma končetinami a navíc pro větší bezpečnost pod něho 

můžeme umístit žíněnku pro případ pádu. Pokud nemáme k dispozici žebřiny, můžeme 

začít například u hrany stolu, kde se pacient může přidržet nebo u okraje postele. Cílem 

nácviku je dosáhnou toho, aby pacient střídavě přenášel váhu ze zdravé končetiny na 

protézu. Až dosáhne toho, že bude stát na protéze plnou vahou a zdravou končetinu 

bude mít ve vzduchu. Na začátku se pacient pevně drží oběma horními končetinami a 

v momentě, kdy techniku zvládne, se může držet pouze jednou a nakonec žádnou. 

K dalšímu cviku se postaví pacient bokem k místu, kde se drží jednou horní končetinou 

(žebřiny, stůl, židle, postel). Stojí na zdravé dolní končetině a snaží se dělat kroky 

s protézou dopředu a vzad (Heim, 2002, s. 227). Při kroku vřed se snaží plně zatížit 

protézu a udržet samosvornost umělého kolenního kloubu. Stejný cvik opakuje i se 

zdravou dolní končetinou, aby byli obě strany stejně zatěžovány. Poté následuje nácvik 

bezpečnosti ve stoje. Pacienta postavíme do volného prostoru ale tak, aby se mohl 

v případě pádu zachytit žebřin, stolu nejlepší však je když rehabilitační pracovník stojí 

poblíž a pacienta v případě pádu zachytí sám. Pacient provádí různé cviky s horními 

končetinami, upažuje, vzpažuje, předpažuje, otáčí trupem do stran, provádí mírné 

úklony i záklony. Velice dobré je pokud má rehabilitační pracovník k dispozici nějaký 

míč. Z počátku stáčí nafukovací balónek, který se v prostoru pomalu pohybuje a pacient 

má tedy dost času, aby váhu přemístil tak, že balónek odehraje zpět k rehabilitačnímu 

pracovníkovi. Později můžeme použít míč na volejbal nebo lehký medicinbal. Nácvik 
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stoje končí tehdy, kdy amputovaný stojí bezpečně v prostoru a hlavně když dosáhne ve 

stoji uvolnění a dovede v něm relaxovat (Cmunt, 1997). 

7.1.6 Nácvik chůze 

Hlavním cílem nácviku chůze pacienta s transfemorální amputací je naučit ho se volně, 

bezpečně a s jistotou pohybovat o protéze jak doma, tak i v terénu, a to buď zcela bez 

opory, anebo s pomocí hole či francouzské berle. Základním předpokladem k přechodu 

na nácvik chůze je to, aby pacient dokonale zvládl nácvik stoje, a uměl tedy bezpečně 

stát (Baumgartner, 1997, s. 301).  

Nácvik chůze začínáme u žebřin ve stoji mírně rozkročném, můžeme použít také stůl, 

židli či okraj postele. Pacient se snaží střídavě přenášet váhu ze zdravé končetiny na 

protézu a zároveň se snaží nadlehčovanou končetinu zvedat od země. V průběhu tohoto 

cvičení se pacient soustavně snaží zužovat a rozšiřovat stoj rozkročný. Další cvik je 

podobný jako u nácviku stoje, pacient stojí bokem zdravé končetiny k žebřinám a 

napodobuje kroky vřed a vzad. V momentě, kdy pacient zvládá tyto cvičení, s ním 

můžeme přejít na bradlový chodník, kde nemocný začíná chodit s nejprve s přidržením 

a později bez přidržování. Výhodou bradlového chodníku je, že pacient nemá strach 

z pádu, jelikož se může kdykoliv po obou stranách zachytit. Umí li se pacient ji bez 

držení pohybovat v chodníku, přecházíme na stranu chodníku, je to zase z důvodu 

bezpečnosti. Aby se pacient mohl v případě pádu bezpečně zachytit jednou rukou. 

Pokud již pacient zvládá chůzi v prostoru bez opory, nebo i s oprou jedná-li se například 

o geriatrického pacienta, přecházíme k nácviku chůze po schodech. Při kroku do 

schodů, uděláme krok nejprve zdravou končetinou, poté následuje opora (hůl, berle) a 

nakonec protéza. Při sestupu ze schodů postupujeme obráceně. Krokový cyklus začíná 

nejprve protéza po ní, následuje hůl nebo berla a nakonec zdravá končetina. Pokud je u 

schodiště zábradlí je vhodné pokud se ho pacient jednou rukou přidržuje. Pacienti, kteří 

již dosáhli třetího stupně, to znamená, že chodí do schodů i ze schodů bez opory, 

začínají při chůzi do schodů krokový cyklus nejprve zdravou končetinou a poté teprve 

následuje protéza. Do současné doby bohužel protéza neumožňovala chůzi do schodů 

ob schod a pacient tady chodil vždy jen zdravou dolní končetinou a protézu za sebou 

pouze vytáhl. Dnes se však již blýská díky společnosti Otto bock na lepší časy, neboť 

přichází na trh umělí kolenní kloub, který chůzi do schodů ob schod s využitím protézy 

umožňuje. Ze schodů chodí pacient opět obráceně, krokoví cyklus začíná vždy protézou 

a teprve poté následuje zdravá končetina. Když pacient zvládne chůzi po schodech, 
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následuje výcvik v terénu, chůze do kopce, chůze z kupce, překonávání překážek a 

chůze po různě tvrdém terénu. Nejlepší je provádět nácvik přímo v terénu. Nemáme li 

k tomu možnosti, můžeme si vytvořit nerovnou plochu v tělocvičně s pomoci různého 

tělocvičného nářadí: žíněnky, dřevěný můstek. Lepší možností je vybudování vlastní 

terénní dráhy. Vytvoříme pás přibližně 10m dlouhý, 1m široký a tak 5-10 cm hluboký, 

rozdělíme ho na čtyři části a do nich nasypeme postupně písek, štěrk, kameny a 

v poslední časti vytvoříme různě hluboké prohlubně. V tomto cvičebním pásu si pacient 

postupně zvykne na různé tipy terénu a naučí se jim přizpůsobovat. Nácvik chůze 

většinou končíme běžnými úkony, které bude pacient ve svém osobním životě nejvíce 

potřebovat. Pro pacienty se stehenní protézou je například obtížné se posadit se na židli, 

nastoupit do auta nebo do dopravního prostředku, proto závěr školy chůze věnujeme 

právě těmto disciplínám. Jedním z velmi dobrých pomocníku při nácviku chůze na 

protéze je tanec. Při tanci se pacient přidržuje partnera a tak nemá strach z pádu, navíc 

rytmus hudby vede k pravidelným pohybům a také se pacient při tanci plně nesoustředí 

na protézu a pohyb s ní dělá přirozeně, což působí velice pozitivně (Cmunt, 1997). 

  



 

68 
 

8 Diskuze 

Při tvorbě této práce jsem se potýkal hned s několika problémy. Dostupnost odborné 

literatury zabývající se protetickou rehabilitací po transfemorální amputaci byla značně 

omezená. Odborné publikace věnující se této problematice sice existují, ale jsou staršího 

data vydání, a tudíž neobsahují moderní přístupy k danému tématu. Problémy se 

vyskytly i v momentě, kdy jsem chtěl zpracovat chirurgickou techniku provedení 

transfemorální amputace. Její provedení totiž není u nás jednotné. V mnohých 

případech je právě špatné provedení amputace, následkem komplikací při aplikaci 

protézy a jejím používání. Základní problém je v tom, že u nás bohužel stále nedochází 

k propojení chirurgického a ortopedicko-protetického oddělení. Nerespektují se 

amputační schémata vytvořené pro aplikaci protézy a jen velice málo kdy je amputace 

s ortopedicko-protetickým technikem konzultována. Dalším problémem, se kterým jsem 

se setkal při tvorbě praktické části, bylo získání pacienta s transfemorální amputací, 

který by byl ochoten se mnou cvičební jednotku vyzkoušet a zdokumentovat. Dospěl 

jsem k názoru, že většina amputovaných lidí a nejenom s výše uvedeným postižením ho 

neradi veřejně prezentují. K pacientovi, který by byl ochoten se mnou spolupracovat, 

jsem se dostal až na doporučení ortopedicko-protetického technika.  

Protetická rehabilitace má v životě pacienta po transfemorální amputaci velice důležité, 

vlastně zásadní místo. Člověk po amputaci se nachází ve velice těžké životní situaci. Je 

totiž pravda, že takto postižený člověk není amputovaný pouze na těle, ale také na duši. 

Ve většině odborných publikací, kde se tímto tématem zabývají, zastávají názor, že se 

mladý člověk vyrovnává s amputací hůře než starší pacient, protože má životní cestu 

teprve před sebou. Já si myslím, že věk je jen jeden z faktorů ovlivňující kvalitu 

rehabilitace. Stejně důležité je rodinné zázemí, vzdělání pacienta, finanční situace atd. 

Chuť pacienta spolupracovat je důležitá pro správný průběh protetické rehabilitace. 

Kombinace odborně vzdělaného personálu, kvalitního zázemí pro provádění protetické 

rehabilitace i moderní technické vymoženosti v ortopedické-protetice po transfemorální 

amputaci jsou k ničemu, pokud pacient sám nebude na protetické rehabilitaci plně 

spolupracovat.  

Jednotlivé fáze protetické rehabilitace na sebe musí plynule navazovat a rozhodně by se 

neměly přeskakovat, ba dokonce úplně vynechávat. Ucelený systém protetické 

rehabilitace má svůj smysl a každá část je zakomponovaná tak, aby navazovala na část 

předchozí a připravila pacienta na část budoucí. Často se například vynechává nácvik 
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pádu a pacient začne rovnou s protézou nácvik stoje, což je zcela chybný postup, 

protože v pacientovi neodbouráme strach z pádu a ten nám pak brání při nácviku stoje. 

Obdobný problém je v případě, kdy se vynechá nácvik stoje a s pacientem začneme 

rovnou nácvik chůze. Pacient pak nemá dobrou stabilitu, jelikož neumí přenášet váhu ze 

zdravé DK na protézu. 

Dobrým krokem, který může vést k zlepšení kvality protetické rehabilitace u nás, je 

určitě vznik oboru ortotik-protetik na UK FTVS. Pomoci by také mohlo publikovat více 

metody, postupy a úkony protetické rehabilitace v odborných časopisech určených 

zdravotnické veřejnosti. V neposlední řadě také častější vydávání příruček pro pacienty 

po amputaci. 
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9 Závěr 

Chtěl jsem vytvořit tuto práci jako přehled protetické rehabilitace po transfemorální 

amputaci. Představit jednotlivé postupy, úkony a metody léčebné rehabilitace, které 

mají zajistit úspěšnou aplikaci ortopedicko-protetické pomůcky. Další cíl, který jsem si 

stanovil, bylo vytvoření cvičební jednotky věnující se cvičení pacienta na lůžka a 

nácviku pádu. Myslím si, že v obou případech jsem svůj záměr splnil.  

Transfemorální amputace je těžké postižení pohybového aparátu. V dnešní době jsme, 

ale schopni kvalitně provedenou protetickou rehabilitací zajistit úspěšnou resocializaci 

pacienta zpět do běžného života. Protetická rehabilitace u pacientů s amputací vyžaduje 

vždy individuální přístup. Hned na začátku rehabilitace je velice důležité stanovit její 

cíl. Tento cíl se bude v určitých aspektech měnit, například podle věku pacienta. Díky 

pokrokům v moderní chirurgii, fyzioterapii, ergoterapii, biomechanice a ortopedické 

protetice můžeme téměř každého pacienta po transfemorální amputaci vrátit zpět do 

běžného života. Samozřejmě úspěch nezáleží pouze na kvalitě poskytnuté rehabilitace, 

ale hlavně na spolupráci pacienta, jeho vůli a chuti do života. 

Závěrem bych chtěl říci, že protetická rehabilitace po transfemorální amputaci je velice 

rozsáhlá, komplikovaná a zasahuje do mnoha oborů. Je proto nutné, aby každý 

zúčastněný odborník, i sám pacient plně spolupracovali na dosažení hlavního cíle a tím 

je resocializace. 
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Slovník 

Afekce - chorobné postižení 

Aluminium - hliník 

Demarkace - ohraničení, vymezení zánětu a nekrózy 

Deprese - duševní stav charakterizovaný smutkem 

Diabetes - cukrovka 

Disproporční - neúměrný 

Edém - otok 

Endogenní - vnitřní 

Endoskelet - struktura vytužující organismus zevnitř 

Erudice- hluboké a mnohostranné vzdělání, v některé oblasti lidského poznání, podložené 

zkušenostmi nebo praxí 

Exartikulace - snesení části končetiny jejím oddělením v kloubu 

Exogenní - zevní 

Exoskelet - vnější struktura zajišťující mechanickou odolnost organismu 

Fetální - plodový 

Gramnegativní bakterie - označuje skupinu bakterií, které se neobarví Gramovým barvením 

Granulační tkáň - tkán složená z nově tvořených cév a vaziva 

Chondrodistrofie - vrozené dědičné onemocnění s porušeným vývojem chrupavky a na jejím 

základě vznikajících kostí. Vede k disproporčním poruchám růstu. 

Intraoseální - uvnitř kosti 

Intravitální - vnitřně žijící 

Invertovaný - vzniklý 

Ireparabilní- neschopný úpravy 

Ireverzibilní - nezvratný 

Ischemie  - místní nedokrevnost tkáně a orgánu, která vede k jejich poškození až odumření 

Kachexii - silná celková sešlost 

Komprimovat - stlačovat 
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Kontraktura - chorobné stažení svalu na podkladě jeho dráždění z okolí 

Kontralaterální - ležící na opačné straně 

Ligatura - podvázání cévy 

Mobilita - pohyblivost 

Mulitace - zmrzačení, znetvoření 

Muskulokutánní - svalově kožní 

Myodéza - vytvoření nového svalového úponu na kosti 

Myoplastika - spojení svalů určité skupiny s jejich antagonisty, nejčastěji flexory s extenzory 

Neurom - nádor z nervových buněk 

Osteofyt - kostní výrostek vycházející z periostu 

Osteoplastický - vyznačující se tvorbou kosti 

Patologický - chorobný 

Periost - okostnice 

Prominující - vyvýšený 

Proximální - blíže k trupu 

Pseudomonády - bakterie 

Reaktivní - reakce na určitý podnět 

Recidiva - návrat nemoci 

Resocializace - obnovení společenský vazeb a zapojení do společnosti 

Retrakce - stažení, zkrácení 

Sekundární - druhotný 

Sutura - sešití rány, steh 

Tendoplastika - transplantace, plastika šlachy 

Tenodéza - chirurgické připevnění (fixace)šlachy ke kosti k ovlivnění pohyblivosti v určitém 

kloubu 

Tenodéza - chirurgické připevnění šlachy ke kosti k ovlivnění pohyblivosti v určitém kloubu 

Tenze - napětí 

Tonus - napětí 
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Trakce - natahování 

Traumatizace - vznik a působení poranění 

Tricipitální - s třemi hlavami nebo vztahující se k tricepsu 

Useň - kůže 

Vaskulární - cévní 
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Přílohy 

Informovaný souhlas k bakalářské práci na téma: 

Protetická rehabilitace po transfemorální amputaci 

práci vypracovává Jan Maleš, 3.ročník ortotik-protetik FTVS UK 

Dobrý den! Dovoluji si Vás oslovit s žádostí o spolupráci na vypracování mé 

bakalářské práce, která se bude zabývat protetickou rehabilitací po transfemorální 

amputaci. Cílem mé práce je vytvořit ucelený přehled o této problematice se zaměřením 

na všechny metody, postupy a úkony, které mají zajistit úspěšnou aplikaci ortopedicko-

protetické pomůcky klientovi, a také její plné využití. Cílem setkání je vytvoření 

fotodokumentace cvičební jednotky na lůžku a školy pádu. 

Dále bych chtěl zdůraznit, že získané informace nebudou zneužity a Vaše osobní 

data nebudou nikde zveřejněna. 

Od Vás žádám svolení zveřejnit ve své práci fotodokumentaci, kterou během 

našeho setkání vytvoříme. 

 

Děkuji za spolupráci Jan Maleš, 3.ročník ortotik-protetik 

 

Souhlasím s poskytnutím informací. 

 

V Praze  

dne………………..                                      podpis……………………………………. 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 


