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Abstrakt 

 

Název:     Porovnání typů transfemorálních lůţek  

 

Cíle:  Cílem této práce je popsat funkční principy a biomechanické vlastnosti 

transfemorálních lůţek. Na základě informací ze zahraniční i české odborné 

literatury sestavit ucelený učební text.    

 

Metody:  Pro vytvoření práce byl pouţit kvalitativní výzkum metodou sběru a 

sekundární analýzy dat z odborných publikací, článku a časopisů. K ověření 

informací byla pouţita metoda neformálního rozhovoru s expertem.  

      

Výsledky: Výsledky poskytují dostatečné podklady pro moţné vyuţití práce jako 

výukové pomůcky.  

 

Klíčová slova: amputace, amputace ve stehně, transfemorální amputace, pahýlové 

lůţko, podélně oválné lůţko, příčně oválné lůţko, M.A.S. lůţko, anatomické lůţko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title:              The Comparison of Transfemoral socket Types 

  

Goals:  The aim of this work is to describe the functional principals and 

biomechanic characteristics of transfemoral sockets and to create a complex educational 

text based on information from Czech and all-over-world technical bibliography. 

 

Methods: To write this work, quality research was used by means of collection and 

secondary analysis of data from technical documents, articles and magazines. To verify 

the information, the method of informal interview with an expert was used. 

 

Results:  The results provide sufficient information to use this work as an 

educational document. 

 

Key words: amputation, transfemoral aputation, above-knee amputation, prosthetic 

socket, Ischial containment socket, Quadrilateral socket, M.A.S. socket, anatomical 

socket 
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1  Úvod 

Amputace vţdy znamená nevratnou ztrátu části těla a tím i ztrátu integrity bez moţnosti 

ji zcela kompenzovat pomocí protetického vybavení. Problematika vybavování pacientů 

po transfemorální amputaci je velice sloţitá. Jsem v oboru více neţ dvacet let, a proto 

vím, jak sloţité je vrátit člověka po amputaci do běţného ţivota. V dnešní době máme 

výborné technické moţnosti, ale ty samy o sobě nestačí. Je potřeba profesionality, snahy 

a spolupráce mnoha odborníků k tomu, aby byly technické moţnosti vyuţity naplno ve 

prospěch kvality ţivota člověka po amputaci. Výroba optimální protetické pomůcky je 

sloţitý proces, ve kterém je snadné udělat chybu. Hlavním posláním ortotika-protetika 

je pomáhat lidem s hendikepem. Proto, abychom mohli tuto úlohu úspěšně zvládnout, je 

potřeba mít široké znalosti anatomie, biomechaniky, materiálů, technologií 

a psychologie. Náš obor je bohuţel velmi malý a tak trochu na okraji zájmu. To se 

promítá i do nedostatku odborné literatury. Odborné knihy v českém jazyce byste 

spočítali na prstech jedné ruky. Navíc aţ na výjimky vznikly před desítkami let. 

V zahraničí je situace o něco lepší. Řada nových knih je pouze reedicí starších 

publikací, kterých většina vznikla v sedmdesátých aţ devadesátých letech minulého 

století. O moderních postupech se dnes dozvídáme především z německých 

a anglických odborných časopisů. Čeští ortotici-protetici se nejčastěji učí nové trendy 

na školeních pořádaných obvykle firmami zabývajícími se výrobou a dovozem 

protetických komponentů. Bez jazykových znalostí je pak český ortotik-protetik 

odkázán jen na zprostředkované informace. Mám to štěstí, ţe mi mé povolání umoţňuje 

zúčastňovat se řady zahraničních kongresů a školení. To mi poskytuje moţnost 

porovnávat úroveň protetiky v různých zemích. Tato skutečnost mě také přivedla 

k rozhodnutí, zpracovat tyto informace v ucelené formě a umoţnit jejich vyuţití při 

výuce dalších ortotiků-protetiků i ostatních odborníků spolupracujících při péči 

o amputované. 

Vzhledem k tomu, ţe protetika dolních končetin je oblast velmi rozsáhlá, nelze ji 

bohuţel detailně obsáhnout v rozsahu předepsaném pro bakalářskou práci. Proto jsem se 

v této mojí ucelené teoretické práci rozhodl zaměřit pouze na téma, kterým se česká 

odborná literatura zabývá poměrně stručně. Jedná se o konstrukci a biomechanické 

principy transfemorálních lůţek.  

První část shrnuje informace o amputačních technikách a vlivu zachovaných funkcí 

svalů na konstrukci pozdějšího lůţka. Druhá část popisuje historický vývoj tvarů lůţek. 
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Třetí kapitola se zabývá atributy společnými pro všechny typy lůţek. V dalším textu 

jsou popsány jednotlivé tvary, jejich princip a biomechanické uspořádání 

a vyhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých typů konstrukcí. Nechybí ani 

upozornění na nejčastější chyby při výrobě lůţka, kterých je třeba se vyvarovat. 

Záměrně se soustřeďuji pouze na principy a biomechanické aspekty transfemorálních 

lůţek a pro přílišnou rozsáhlost se nevěnuji popisu technologických postupů. 

Cílem této práce je přinést ucelené informace v českém jazyce a umoţnit tak kvalitní 

výuku a sebevzdělávání na střední i vysokoškolské úrovni. Tato práce by měla usnadnit 

pochopení a poskytnout rychlou orientaci v problematice transfemorálních amputací 

a přimět ortotiky-protetiky k zamyšlení nejenom nad tím jak tato lůţka vyrábět, ale 

především nad tím proč to tak dělat.  
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2  Cíle a úkoly práce 

 

2.1  Cíle práce 

Cílem této teoretické bakalářské práce je popsat funkční principy a biomechanické 

vlastnosti transfemorálních lůţek. Formou literární rešerše vypracovat ucelený 

a přehledný učební text. Tato práce by měla přispět ke zlepšení kvality výuky v oboru 

ortopedická protetika na středních a vysokých školách. Přínosem by měla být také pro 

ortotiky-protetiky v praxi, kterým by měla přinést utříděné informace k tématu, a tím 

poskytnout materiál, který se promítne ve zlepšení úrovně jejich péče o amputované. Ke 

zpracování celé problematiky protetiky dolních končetin by bylo potřeba několika 

bakalářských prací, a proto se tato práce soustředí výhradně na jiţ zmiňované téma, 

které zatím nebylo v české literatuře dostatečně popsáno. 

 

2.2  Úkoly práce 

1. Dlouhodobý sběr informací, zdrojů a odborné literatury 

2. Analýza získaných dat 

3. Formulace a utřídění praktických zkušeností a ústních sdělení 

4. Definice cílů a sestavení úkolů a hypotéz bakalářské práce 

5. Metodické zpracování faktů přehledným a logickým způsobem 

6. Shrnutí nejdůleţitějších poznatků a dat  

 

 

 

 

 

 



12 
 

3  Metodika 

Teoretická bakalářská práce je obsahově ucelenou odbornou písemnou prací. Základem 

pro vytvoření práce byl kvalitativní výzkum metodou sběru dat z publikací, odborných 

článků a časopisů. Vyhledal a nashromáţdil jsem mnoţství informací. Hlavním zdrojem 

byla odborná kniţní literatura jak česká tak převáţně zahraniční z oboru ortopedie, 

chirurgie a ortopedické protetiky. Jelikoţ tato literatura nezahrnuje nejnovější poznatky, 

čerpal jsem z odborných časopisů jako je Ortopedická protetika a zejména německé 

periodikum Orthopädie-Technik. Dále jsem zpracoval informace získané na 

mezinárodních kongresech a odborných školeních formou ústního sdělení. 

Jako metoda interpretace byla pouţita sekundární analýza dat. Bylo provedeno srovnání 

názorů různých autorů na danou problematiku a také pohled na dané téma v různých 

časových obdobích. 

K ověření takto získaných dat byla pouţita metoda neformálního rozhovoru s expertem. 

O problematice transfemorálních lůţek jsem diskutoval jak s odborníky v české 

republice tak i v zahraničí. Měl jsem příleţitost toto téma rozebrat i s absolutními 

kapacitami v oboru, jako jsou R. Baumgartner nebo L. Brückner. Při výběru některých 

dat jsem vycházel i ze své dosavadní více neţ dvacetileté praxe. 

Celá literární rešerše byla metodicky zpracována do přehledné a logické formy, aby 

čtenář dokázal snadno získat potřebné informace.  
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4  Amputace 

 

4.1  Obecné zásady amputací 

Amputace patří k nejstarším historicky doloţeným prováděným výkonům (Dungl, 

2005). První zásady těchto výkonů stanovil Hippokrates 500 let př.n.l.: 

1. Odstranit nemocnou tkáň 

2. Sníţit invaliditu 

3. Zachránit ţivot 

Tato kritéria jsou přes obrovský vývoj amputačních technik stále platná. Amputaci lze 

definovat jako odstranění periferní části těla včetně krytu měkkých tkání s přerušením 

skeletu, která vede k funkční nebo kosmetické změně s moţností dalšího protetického 

ošetření (Dungl, 2005). Amputace není diagnóza, ale vţdy je přítomno nějaké základní 

onemocnění nebo trauma. Kaţdá amputace, bez ohledu na její umístění, je nevratnou 

ztrátou integrity organismu (Baumgartner, 2008). Pohled na cíl amputace se měnil 

v průběhu času. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Rok,Autor Cíl amputace 
Vybavení 

protézou 

1847, Malgaigne 
Ţivot zachraňující zákrok, 

vysoká úmrtnost 

Irelevantní jen 

pro transtibiální 

pahýly 

1901, Kocher 

„uţitečný pahýl“ primárně 

zahojitelný bez ohledu na 

výšku amputace 

Ne urgentní u 

transtibiální 

amputace 

1950 - 1960,       

W. Marquardt,    

W. Ertl,                

R. Dederich 

„protéze přizpůsobený pahýl“ 

bez kontraktur a bolestí 

Plně kontaktní 

lůţko, rychlé 

časné vybavení 

Od 1970 Jansen, 

Mudroch, Burgess, 

Baumgartner 

„Pacientovi přizpůsobený 

pahýl“ Amputace nejvíce 

periferně u DK distálně 

zatíţitelný. 

Modulární 

systémy, funkce, 

komfort, 

kosmetika 

  

Tabulka1: Baumgartner, 2008 

 

Z této tabulky vyplývá, ţe s rozvojem chirurgie je kladen daleko větší důraz na moţnost 

kvalitního vyuţití amputačního pahýlu při protetickém vybavení. Kvalita provedené 

amputace určuje moţnosti vyuţití pahýlu v biomechanickém řetězci, který vznikne 

z amputovaného a protézy. 

„ Osud amputovaného závisí mnohem více na zvolené výšce amputace, než na všech 

ostatních medicínských, technických a rehabilitačních opatřeních,“ 

(Baumgartner, 2008, s.71) 

 

 

 

 



15 
 

4.2  Příčiny amputací 

Rozlišujeme tři skupiny příčin amputací: 

1. Následkem vnějších vlivů (traumatické) 

a) Pracovní úrazy, úrazy při dopravních nehodách atd. 

b) Válečná zranění 

c) Ostatní traumatické události 

2. Následkem nemoci 

a) Zhoubné bujení (rakovina) 

b) Poruchy prokrvení (arterioskleróza, těţké poruchy prokrvení končetin) 

c) Záněty (osteomylitis) 

3. Následkem malformací 

a) vrozené malformace 

b) získané malformace (např. po ochrnutí) 

(Kaphings, 2002) 

 

 Ad 1. Trauma 

Většina pacientů, u kterých je nutné provést transfemorální amputaci v důsledku 

traumatu, je mladších neţ pacienti vyţadující amputaci z důvodu onemocnění. Indikací 

pro amputaci bývá obvykle kombinace poškození měkkých tkání, cév, nervů a kostí 

natolik těţkých, ţe vylučují uspokojivou záchranu končetiny nebo následné funkce. 

V kosti a v měkkých tkáních můţe zůstat cizí těleso, které je potřeba pečlivě odstranit, 

někdy i opakovaně. 

 Zranění způsobená výbuchem nášlapných min a jiná zranění způsobená předměty 

pronikajícími s vysokou kinetickou energií způsobují rozsáhlé poškození tkání 

v důsledku předání energie do tkání. U poranění způsobených kulkou, k jejichţ ošetření 

dojde později neţ 24 hodin po poranění, je čtyřikrát větší pravděpodobnost, ţe bude 

zapotřebí provést transfemorální amputaci namísto transtibiální amputace. Jakékoli 

zpoţdění léčby zvyšuje riziko proximálnější amputace z důvodu zvýšené infekce 

a většího poškození měkkých tkání. V závislosti na váţnosti počátečního poranění můţe 
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včasná intervence minimalizovat riziko amputace nebo umoţnit provedení amputace 

v niţší úrovni.  

Měla by být zachována maximální délka, ale je také důleţité mít dobré krytí měkkou 

tkání a zabránit přirůstání dermoepidermálních štěpů ke kosti. V takových případech je 

nutné pouţít minimálně dvoufázový postup, přičemţ v počáteční fázi se ponechají rány 

otevřené, aby se zabránilo infekci rány a umoţnilo dodatečné odstranění cizích těles 

a neţivé tkáně z rány v případě potřeby. Příleţitostně lze pouţít dermoepidermální štěpy 

na svalu, aby byla zachována maximální délka. V některých případech je nutné provést 

operativní revizi pahýlu. Fraktury femuru by měly být stabilizovány příslušnými 

prostředky spíše neţ amputací přes proximální místo fraktury. Orientace koţních laloků 

není kritická, ale zavření rány musí být provedeno bez napnutí (Smith, 2007).  

 

Ad 2. a) Tumor 

U tumorů je úroveň amputace často dána typem, velikostí a umístěním tumoru. 

Současně s dodrţováním zásad pro eradikaci tumoru by měl být zachován co nejdelší 

pahýl tak, aby bylo moţné zachovat a obnovit maximální funkci (Smith, 2007).  

 

Ad 2. b) Cévní onemocnění   

Nejčastější příčinou pro transfemorální amputaci v rozvinutých zemích jsou cévní 

onemocnění včetně cévních onemocnění spojených s diabetem. U většiny pacientů, 

kteří vyţadují transfemorální amputaci pro cévní onemocnění, se vyskytují rozsáhlé 

systémové projevy tohoto onemocnění, které má několik implikací. Nemoc můţe 

narušit pooperační rehabilitaci pacienta. Fyzické rezervy pacientů jsou často 

nedostatečné k tomu, aby mohli pouţívat protézu. Akutní ischemie dolní končetiny 

můţe vést k trombóze nebo embolizmu a můţe být obtíţné určit, které z těchto dvou 

podmínek představují příčinu ischemie. Ačkoli embolizmus je pravděpodobně diagnóza 

u starších pacientů, musí se vzít v úvahu jak systémové tak i lokální příčiny. Chronická 

ischemie vyţadující amputaci bývá obvykle provázena gangrénou chodidla v důsledku 

těţké aterosklerózy. Infekční gangréna vyţadující amputaci je nejběţnější u pacientů 

s diabetem mellitus. Pacienti s kombinací cévního onemocnění a diabetu bývají v době 

amputace průměrně o 10 let mladší neţ pacienti s čistě cévními problémy. U pacientů 
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s čistě cévními onemocněními je větší pravděpodobnost, ţe bude nutné provést 

transfemorální amputaci, neţ u diabetických pacientů (Smith, 2007). 

 

Ad 2. c) Infekce 

Amputace z důvodů infekce měkkých tkání nebo osteomylitida by se měla provádět 

minimálně jako dvoufázová procedura doprovázená antibiotickým krytím. V některých 

situacích je uţitečné umístění antibiotikem naimpregnovaných metylmetakrylátových 

korálků nebo absorbovatelným antibiotikem naimpregnovaných látek za účelem 

kontroly lokální infekce. Před definitivním zavřením musí být veškeré infikované tkáně 

vyříznuty (Smith, 2007).  

Příčina amputace má vliv na pozdější výběr typu lůţka a konstrukce protézy. Typické 

pro traumatické příčiny amputací je, ţe zákrok proběhl rychle bez přípravy, v situaci 

kdy bylo základním cílem zachránit ţivot. To sebou přináší často velmi problematické 

pahýly s řadou vtaţených jizev, plastik a dalších aspektů sniţujících nosnost 

a vyuţitelnost pahýlu. Na druhé straně jde obvykle o mladé amputované, kteří mají 

předpoklad rychlého návratu k vysoké aktivitě. 

Amputací z důvodu nemoci je u nás nejvíce. Jedná se především o poruchy prokrvení. 

Tyto amputace jsou zpravidla plánované, a proto i provedení pahýlu je obvykle dobré. 

Musíme zde však brát velký zřetel na původní onemocnění a celkový zdravotní stav 

pacienta. Samostatnou kapitolu tvoří onkologičtí pacienti, u kterých je velmi sloţitá 

psychická situace. Při vybavení protézou hraje také roli probíhající onkologická léčba, 

která má většinou vliv na objemové změny pahýlu (Kannenberg, 2011). 

 

4.3  Transfemorální amputace 

Amputace v oblasti femuru je indikována, pokud není sebemenší moţnost provést 

exartikulaci v kolenním kloubu nebo amputaci níţe, a to bez ohledu na důvod amputace. 

(Baumgartner, 2008). 
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Obrázek 1: Moţná oblast amputační výšky (Baumgartner, 2008) 

 

U transfemorální amputace platí pravidlo, ţe je třeba zachovat kaţdý centimetr délky. 

Amputace v distální části femuru je stejně tak jako amputace v bérci problematická pro 

anatomicky daný nedostatek měkkých tkání. Pokud je amputace prováděna podle 

starého pravidla na šířku dlaně od pately, vzniká velmi kónický pahýl, s malým 

mnoţstvím svalů pro krytí distálního konce. A to není výhodou. U takto dlouhých 

pahýlů je třeba si klást otázku, zda nelze provést exartikulaci v kolenním kloubu 

(Baumgartner, 2008).  Příliš dlouhý pahýl v oblasti distálního femuru si můţe vynutit 

vzhledem k relativně dlouhé mechanice protetického kolenního kloubu funkčně 

nevýhodnou distalizaci osy ohybu kolenního kloubu u protézované končetiny (Dungl, 

2005). 

 

4.3.1  Technika amputace 

Operaci usnadňuje správné polohování pacienta na operačním stole. Pacient by měl být 

v supinované poloze s hýţděmi podloţenými na straně končetiny, která má být 

amputována, zvednutými na sloţených prostěradlech tak, aby byla moţná extenze 

a addukce kyčle během procedury. 

Před incizí by se měly vyznačit koţní laloky (Obr. 2).  

 

Obrázek 2: Navrhované koţní laloky a úroveň přeříznutí kosti před transfemorální amputací  

(Smith, 2007) 



19 
 

Doporučuje se dlouhý mediální lalok v sagitální rovině. Lalok se rozvine jako 

myofasciokutánní lalok a sešije se s kratším laterálním lalokem. V případě traumatu 

nebo tumoru je však přijatelný jakýkoli lalok, který nejlépe zvětší nejdelší proveditelný 

pahýl. Anteriorní koţní laloky by neměly být delší neţ posteriorní laloky, pokud nelze 

provést dlouhý mediální lalok. Jestliţe se pouţijí anteriorně-posteriorní laloky, je nutné 

pečlivě minimalizovat oddělení mnoţství subkutánní tkáně, aby se zabránilo nebezpečí 

perforace fasciálních cév. Stejné anteriorně-posteriorní koţní laloky jsou neuspokojivé, 

protoţe se tím umístí linie šití pod konec pahýlu, coţ můţe vést k problémům 

s pouţíváním protézy. Další nevýhodou stejně velkých laloků je potenciál zvýšeného 

koţního pnutí při zavření rány, z důvodu nedostatečné délky laloku. Koţní laloky by 

měly být provedeny delší, neţ se zpočátku zdá jako dostatečné, aby se zabránilo 

nutnosti zkrácení kosti více, neţ je jinak nutné, protoţe by nebyl dostatek kůţe 

k zavření rány. 

Po vytvoření mediálního koţního laloku se provede identifikace připojení šlachy 

adductoru magna k tuberculum adductorium na femuru (Obr. 3).  

 

Obrázek 3: Šlacha adduktoru se odizoluje předtím, neţ se odpojí od úponu adductoru. Šlacha 

kvadricepsu byla přeříznuta proximálně od pately (Smith, 2007). 

 

Šlacha se ostře oddělí, označí se stehem a proximálně se obrátí zpět, čímţ se odhalí 

Hunterův kanál. Provede se identifikace femorální tepny a ţíly. Po odizolování hlavních 

cév se tyto podváţou a přetnou v úrovni navrhovaného řezu kosti. Hlavní nervy by se 

měly vypreparovat 2 aţ 4 cm proximálně od navrhovaného řezu kosti a přeříznout 

novým ostrým skalpelem. Centrální cévu je moţné lehce katetrizovat nebo zajistit šitím 

okolo nervu. Věří se, ţe pooperační bolesti by se měly sníţit přivedením lokálního 

anestetika pomocí malého katetru umístěného v nervu. 
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Svaly by se neměly přetínat, dokud nejsou identifikovány. Kvadriceps se oddělí těsně 

proximálně od pately, přičemţ se ponechá jeho určitá šlachovitá část. Adductor magnus 

se oddělí od tuberculum adductorium ostrým řezem a obrátí se mediálně, aby se 

odhalila diafýza femuru. Můţe být zapotřebí oddělit 2 aţ 3 cm adductoru magnus od 

lineae asperae, aby se zvýšila jeho pohyblivost. Menší svaly včetně sartoria a gracialu 

a posteriornější skupiny svalů by se měly přetnout přibliţně 2 aţ 2,5 cm delší, neţ je 

navrhovaný řez kosti, aby se usnadnilo jejich včlenění a ukotvení. Biceps femoris se 

přetne v úrovni řezu kosti. 

Femur se odhalí přesně nad úrovní kondylu a přetne se přibliţně 12 aţ 14 cm nad osou 

kolenního kloubu pomocí oscilační pily. Místo řezu můţe být různé v závislosti na 

pacientovi, zejména u traumatu. Pilový list by se měl chladit solným roztokem. Tato 

úroveň je doporučená, protoţe umoţňuje dostatečný prostor pro umístění protetického 

kolenního kloubu. Na laterálním kortexu distálního konce femuru 1 aţ 1,5 cm od konce 

řezu se vyvrtají dvě nebo tři malé díry pro účely ukotvení sutur. Dodatečné kortikální 

díry se vyvrtají anteriorně a posteriorně ve stejné vzdálenosti. 

Femur se drţí v maximální addukci, zatímco adductor magnus je veden podél konce 

řezu femuru a zároveň se udrţuje jeho napnutí. Potom se šlacha adductoru magnu 

přišije pomocí neabsorbovatelného nebo trvanlivého absorbovatelného šicího materiálu 

k laterální straně reziduálního femuru pomocí vyvrtaných děr (Obr. 4 a 5). 

Pro zabránění sklouznutí svalu na konci kosti dopředu nebo dozadu se provede 

dodatečná anteriorní a posteriorní sutura. 

                              

Obrázek 4: Připojení 

adductoru magnus k                                      

laterální části femuru 

(Smith, 2007) 

                            Obrázek 5: Šlacha  adduktoru s šitím přes vyvrtané díry 

na laterálním femuru (Smith, 2007) 
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Zatímco je kyčel udrţována v extenzi, aby se zabránilo flekční kontraktuře kyčle, přišije 

se kvadriceps na posteriorní stranu femuru přes posteriorní vyvrtané díry (Obr. 6). Tyto 

sutury mohou také být provedeny skrze šlachu adductoru magna. Zbývající hamstringy 

se pak ukotví k posteriorní oblasti adductoru magna nebo kvadricepsu. Vmezeřená 

fascie stehna se potom přišije podle toho, jak jsou zvoleny koţní laloky. Pro přiblíţení 

okrajů kůţe je moţné pouţít odpovídající počet subkutánních stehů pro minimalizaci 

pnutí kůţe, a pro zavření kůţe se pouţijí jemné nylonové nitě (č. 3,0 nebo 4,0) nebo 

koţní sponky. 

  

Obrázek 6: Připevnění Quadriceps femoris a adductor magnus (Smith, 2007) 

 

Na obrázcích 7 a 8 jsou zachyceny pooperační rentgenové snímky znázorňující femur 

drţený v addukci myodézou adduktoru. Na obrázku 9 je zobrazen zhojený pahýl 

po transfemorální amputaci (Smith, 2007). 

                                     

Obrázek 7: Rentgenový snímek pacienta s 

protézou a váhou přenesenou na protézu za 

účelem znázornění osového vyrovnání (stavby) 

reziduálního femuru (Smith, 2007) 

Obrázek 8:  Rentgenový snímek reziduálního 

femuru drţeného v normálním anatomickém osovém 

vyrovnání po myodéze adduktoru (Smith, 2007) 
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Obrázek 9: Zhojená transfemorální amputace. Sutura je laterálně a proximálně od konce pahýlu  

(Smith, 2007) 

 

4.3.2  Biomechanická situace na amputované končetině 

Výsledek vybavení se zlepšuje v závislosti na splnění předpokladů kladených na pahýl 

amputovaného. Hovoří se o “zralosti pahýlu pro protézu”(Kuhn, 1956). K tomu patří 

volná, aktivní pohyblivost ve všech směrech pohybu, které by mělo být dosaţeno ve 

spolupráci s fyzioterapeuty. Mimořádně dobře se vybavuje stehenní pahýl s aktivním 

svalstvem, který je moţné v lůţku zachytit také aktivně. Dále by neměl být pahýl 

přecitlivělý. Neuromy ztěţují uloţení pahýlu v lůţku a sniţují výkonnost končetiny. 

Jinak by mohlo být zapotřebí provést operativní revizi pahýlu. Kromě toho by měly být 

veškeré zachovalé svaly pahýlu zafixovány nebo spojeny se svými antagonisty 

do svalové smyčky (Wetz, 2009). 

Pouze v případě exartikulace v kolenním kloubu zůstává zachována muskulatura 

v oblasti stehna a její vyváţenost. U amputace v oblasti femuru je svalová rovnováha 

nevratně ovlivněna. Čím je tranfemorální pahýl kratší, tím je situace horší 

(Baumgartner, 2008). 

Normální anatomická a mechanická stavba dolních končetin byla dobře definována 

(Obr. 10). 
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Obrázek 10: Mechanická a anatomická osa normální dolní končetiny (Smith, 2007) 

 

Mechanická osa dolní končetiny probíhá od středu kolene ke středovému bodu kotníku. 

Při normálním dvounohém stoji je tato osa nakloněna 3° od vertikální osy a femorální 

osa je nakloněna 9° od vertikální osy. Normální anatomická stavba femuru je tudíţ 

v addukci, coţ umoţňuje normální funkci stabilizátorů kyčlí (gluteus medius 

a minimus) a abduktorů (gluteus medius a tensor fasciae latae) a redukci laterálního 

pohybu těţiště a energeticky efektivnější chůzi. 

U většiny transfemorálně amputovaných je mechanická a anatomická stavba narušena, 

protoţe residuální femur jiţ není anatomicky vyrovnaný vůči tibii a osa diafýzy femuru 

je v porovnání s kontralaterální končetinou v abdukci. To je způsobeno tím, ţe při 

konvenční transfemorální amputaci dojde ke ztrátě hlavní části úponu adduktorových 

svalů, zejména adductoru magna, který má úpon na mediodistální třetině femuru. 

Ze tří adduktorových svalů - adductor magnus, adductor longus a adductor brevis - má 

momentové rameno adductoru magnus nejlepší mechanické výhody. Na obrázku 11 

jsou vyobrazeny směry silových sloţek adduktorových svalů normální k liniím 

spojujícím body připojení svalů. 
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Obrázek 11: Ramena momentů sil tří adduktorových svalů AB-adductor brevis, AL-adductor longus, 

AM-adductor magnus (Smith, 2007) 

 

Adductor magnus má tři- aţ čtyřikrát větší průřez a objem neţ adductor longus a brevis 

dohromady. Příčný řez aductorem magna v době amputace tudíţ vede k hlavní ztrátě 

průřezové plochy svalu, redukci efektivního ramene momentu síly a aţ 70 % ztrátě tahu 

adduktoru. Tato kombinace vede k celkové ochablosti adduktorové síly stehna 

a následné abdukci zbytkového femuru. Kromě toho vede ztráta extenzorové části 

adductoru magna ke sníţení extenční síly kyčle a k větší pravděpodobnosti vzniku 

flekční kontraktury (Smith, 2007). 

Ve frontální rovině s kaţdým centimetrem zkrácení přicházíme o páku adduktorů. 

Oproti tomu zůstávají pelvitrochanterické abduktory (m. glutaeus medius a minimus) 

zachovány, dokonce i v situaci kdy uţ nezůstanou zachovány ţádné adduktory 

(Obr. 12). Čím je pahýl kratší, tím větší je abdukční postavení ve kterém si pahýl najde 

svoji „soukromou“ rovnováhu.  
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Obrázek 12: Závislost abdukční polohy na délce pahýlu (Baumgartner, 2008) 

 

V sagitální rovině je situace podobná. Nejsilnější flexor kyčelního kloubu m. iliopsoas 

zůstává nepostiţen. Jeho antagonisté glutaeus maximus a flexory kolenního kloubu 

ztrácejí účinnou páku (Obr. 13). Iliopsoas táhne za malý trochanter do flekčního 

postavení, dokud nenajde pahýl svou novou rovnováhu (Baumgartner, 2008). 

 

Obrázek 13: Závislost flekční polohy na délce pahýlu (Baumgartner, 2008) 

Svalová situace po amputaci má rozhodující vliv na výsledné motorické vlastnosti 

pahýlu a tím i na kvalitu ovládání protézy. V následujících obrázcích je názorně 

zobrazeno, jak postupně ubývají úpony jednotlivých svalů a tím není moţné je nadále 

vyuţít při ovládání protézy (Blumentritt, 2009). 
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Obrázek 14: Ztráta síly adduktorů a extenzorů                 Obrázek 15: Oblast bez vlivu na svalovou sílu 

                       (archiv Otto Bock)                                                              (archiv Otto Bock) 

 

             

Obrázek 16: Úbytek síly adduktorů                                  Obrázek 17: Úbytek síly adduktorů a extenzorů 

                      (archiv Otto Bock)                                                               (archiv Otto Bock)  
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5  Stručná historie vývoje transfemorálních protéz 

Historie vývoje protetických pomůcek je dlouhá. První stopu protetiky dolních končetin 

nacházíme jiţ ve starověku. Mezi nejstarší nálezy patří mumifikovaný skelet ţeny 

v Kazachstánu datovaný 2300 let př. Kr.. Jde o bércovou protézu s kontaktním lůţkem.  

V raném středověku je nejvýznamnější osobností Ambroise Paré (1509-1590) (Obr. 18). 

Významný chirurg, zakladatel první protetické dílny a navrhovatel protetických 

pomůcek. Protézy dělí na endoskeletární a exoskeletární, stehenní mají kompaktní 

kolenní kloub (Hadraba, 1993). 

 

Obrázek 18: Ambroise Paré (Van Der Meij, 1995) 

 

Obrázek 19: Návrhy protéz dle Ambroiase Paré (Van Der Meij, 1995) 

 

To byl obrovský pokrok, přesto však nelze mluvit o tranfemorálním lůţku. Uloţení 

pahýlu bylo provedeno pomocí objímek a pásů (Obr. 19). 

Další významnou osobností, kterou je třeba zmínit je Dominique Jean Larrey (1766-

1842) (Obr. 20). Válečný chirurg Napoleonovy armády zdokonalil především 
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amputační techniky. Dodnes drţí rekord v počtu provedených velkých amputací, 

kterých zvládl 200 za 24 hodin. Myslím, ţe tento rekord nebude překonán. 

(Van Der Meij, 1995). 

 

Obrázek 20: Dominique Jean Larrey (1766-1842) (Van Der Meij, 1995) 

 

Transfemorální protézy té doby představují především „ peg-legs“. Pilonové protézy 

(Obr. 21 vlevo) byly zachyceny k tělu pomocí pásů a závěsných bandáţí. Plukovník 

Schmükert, který přišel o dolní končetinu v roce 1814, nebyl spokojen se vzhledem 

pilonových protéz, a proto pro sebe navrhl protézu s objemem zachovalé končetiny, 

kterou mu vyrobil truhlář Rensch v Brandenburgu (Obr. 21, třetí z leva). Pilonová 

protéza vytvořená Gartnerem 1848 (Obr. 21, vpravo) vyuţívá nastavitelných koţených 

pásků k fixaci pahýlu a závěsnou bandáţ na ramena (Van Der Meij, 1995). 

     

Obrázek 21: Design pilonových protéz v 20. a 30. letech devatenáctého století (Van Der Meij, 1995) 

 

V téţe době se jiţ objevují první návrhy endoskeletárních  transfemorálních protéz 

s pohyblivým kolenním kloubem. V roce 1811 navrhl design stehenní protézy Heine 
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(Obr. 22 vlevo), vycházel při tom z bércové protézy a stehenní objímka byla z usně. 

Petr Baliff v Berlíně roku 1816 sestavil návrh protézy s jednoosým kolenním kloubem 

a pruţným vynašečem (Obr. 22 uprostřed). V tomtéţ roce přišel James Potts z Chelsea 

s velmi zajímavým řešením řízení pohybu kolenního kloubu pomocí elastických tahů 

spojujících chodidlo a kolenní kloub (Obr. 22, vpravo). Tuto protézu vyuţíval markýz 

z Anglesey, po kterém je i pojmenována. Oba posledně zmiňované systémy vyuţívají 

pro uloţení pahýlu objímky tepané z plechu a závěsné bandáţe (Van Der Meij, 1995). 

 

Obrázek 22: Designe transfemorálních protéz 1811-1816 (Van Der Meij, 1995) 

 

V tomto období se jiţ objevují v literatuře první doporučení pro správný tvar 

„pahýlového trychtýře“ u J. G. Heineho (cca. 1811), M. C. Eichlera (cca 1836) 

a Karpinskyho (1881) (Wezl, 2009). 

U návrhu pahýlového lůţka vyţadoval jiţ v r. 1915 Suchier tvar zachycující trochanter: 

„ …směrem ven stoupá linie řezu tak daleko, ţe se napojuje na horní okraj trochanteru 

major minimálně s horním okrajem… čím výše je řez veden, tím větší má uţivatel 

bezpečnost.“ To, ţe musí tvar lůţka zcela vyhovovat fyziologické funkci svalstva 

pahýlu, zdůrazňují jak Schede (1919) tak i Gocht (1917). Schede zastává názor, ţe 

v době, kdy převaţoval tvar lůţka s oporou o hrbol kosti sedací, došlo vlivem opěry 

(o hrbol kosti sedací) k posunutí středu otáčení kyčle dozadu, coţ zase mělo za následek 

podporu vytváření lordózy, atrofie svalstva a kontraktury. Dále uvádí, ţe s kaţdým 

napřimováním pánve, vyskytující se při chůzi obzvláště u svalnatých pacientů, dochází 

ke sklouzávání hrbolu kosti sedací z opěry do pahýlového lůţka. Opěru o hrbol kosti 
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sedací z toho důvodu odmítá. S poţadavkem na vytvoření ventrální lůţkové peloty, 

která bude tlačit pahýl dozadu na opěru o hrbol kosti sedací za účelem zamezení 

posouvání hrbolu kosti sedací dopředu a dozadu a nahoru a dolů. V Schedeově principu, 

nalezl Görlach (1928) a Glasewald (1928) teoretické odůvodnění příčně-oválného lůţka 

(Obr. 23 vlevo). Po zavedení „ulpívacího lůţka“ v r. 1933 a pouţívání tuhých materiálů 

jako např. dřevo nebo plast pro výrobu pahýlového lůţka se stále častěji objevují 

problémy s oporou o hrbol kosti sedací. Ve své monografii „Sejmutí měrných podkladů 

a výroba umělé nohy,“ vysvětluje zcela jasně J. Schnur (1952) škodlivost funkce opěry 

o hrbol kosti sedací z hlediska biomechanického. Tyto vlivy zahrnují mimo jiné: 

• zvýšení otlaků 

• blokování v poslední fázi kroku 

• pseudoartrotický účinek 

• vznik posuvného momentu 

• vznik vředů na okraji protézy 

Proto podporoval jiţ tehdy vývoj „misky sedací kosti (Sitzbeinmulde)“. I Habermann 

poukázal v r. 1958 na problémy tohoto tvaru pahýlového lůţka. Ve své přednášce 

v rámci cyklu Knud Jansen Lecture při zahájení světového kongresu ISPO v r. 1977 

ovšem potvrdil C.W. Radcliffe příčně-oválné lůţko a diferencoval 3 typy: 1) pahýlové 

lůţko pro měkký pahýl, 2) pahýlové lůţko pro pahýly se středně silnou muskulaturou, 

3)  pahýlové lůţko pro pahýly se silnou muskulaturou. Oproti tomu představil na bázi 

lůţka NSNA (normal shape - normal alignment) od Longa v r. 1974 Lehneis na 

veřejnosti nový systém APO-lůţko (anterior-posterior-ovál). Na to navázal Sabolich 

a v roce 1985 představil nový skeletární systém Contured Adducted Trochanteric - 

Controlled Alignment Method dnes známý pod zkratkou CAT-CAM 

(Obr. 23 uprostřed). Tím byl vyvinut systém pahýlového lůţka se zachycením hrbolu 

kosti sedací, které svým spíše anatomickým, podélně-oválným tvarem neutiskuje měkké 

tkáně. Přenesení zátěţe pomocí měkkých tkání a tříbodová opora proximálního okraje 

pahýlového lůţka má zabraňovat bočnímu sklouzávání protézy při přenesení zátěţe 

a má udrţovat femur v lůţku v jeho fyziologické addukční poloze. Nervově cévní 

svazek v trigonum femorale tak nemá být vystavovaný zvýšenému tlaku a přenášení 

zátěţe z končetiny na pánev jiţ nemá probíhat přes kost sedací, nýbrţ přes anatomický 

kyčelní kloub, čímţ by se měl vyřešit i problém naklápění pánve při dosednutí na hrbol 
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kosti sedací (Schnur 1952; Zum Verth 1941). V roce 1985 představili Christopher Hoyt 

a kol. na University of California Los Angeles (UCLA USA) první naučitelný, 

didakticky vypracovaný koncept této techniky pahýlového lůţka. Kaphingst v roce 1987 

podal v Německu poprvé zprávu o této technice pahýlového lůţka a o prvních 

opatrných zkouškách vybavení (Kaphingst, 1987). Kokegei v roce 1989 podává zprávu 

o prvních zkušenostech s tímto novým tvarem lůţka se zachycením hrbolu kosti sedací, 

vypracoval na Bundesfachschule strukturovanou, didakticky zpracovanou techniku pro 

výuku a zavedl pojem „podélně oválné lůţko“. Výhody tohoto tvaru lůţka se v našem 

oboru šíří. Botta přebírá tuto novou techniku, zůstává u známého materiálu dřeva a jiţ 

rok poté diskutuje o tom, zda je ještě příčně-oválné lůţko obhájitelné. Pro jednoznačné 

vymezení různých filozofií pahýlového lůţka razí Fitzlaff a Kaphingst pojem „lůţko se 

zachycením hrbolu kosti sedací“. Označení „se zachycením hrbolu kosti sedací“ 

a „podélně-oválné“, která se dnes pouţívají jako synonyma, představují obdobu 

označení „s oporou o hrbol kosti sedací“ a „příčně-oválné“. Rychle se ukazují výhody 

tohoto nového biomechanického konceptu a uznávané kapacity v oblasti protetiky 

(např. Habermann, Pohlig, Botta) techniku pahýlových lůţek se zachycením hrbolu 

kosti sedací pouţívají téměř výlučně. Se zatím posledním pokrokem ve tvaru lůţek se 

zachycením hrbolu kosti sedací přichází v roce 2001 Marlo Ortiz. Podstatným 

seříznutím proximálního okraje lůţka umoţňuje větší rozsah pohybu při zachování 

vynikajícího ovládání protézy. Lůţka označovaná jako M.A.S. (Marlo Anatomical 

Socket) (Obr. 23 vpravo) jsou dnes nejčastějším tématem. I tento systém zaznamenal 

řadu modifikací a nejčastěji je dnes označován jako anatomické lůţko (Wetz, 2009). 

 

Obrázek 23: Základní tvary tranfemorálních lůţek (archív Otto Bock) 
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6  Transfemorální lůžka 

Pahýlové lůţko představuje podstatnou, ne-li vůbec nejdůleţitější součást protézy 

(Wezl, 2009). 

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

(Baumgartner, 2008). 

 

6.1  Úkoly pahýlového lůžka 

Všeobecné poţadavky kladené na pahýlové lůţko formuluje norma ISO/DIS 13405-2 

takto: 

1. Podpora: Pahýlové lůžko má přebírat axiální síly pro zachycení zátěže. 

2. Stabilizace: Pahýlové lůžko má převzít horizontální síly k řízení protézy. 

3. Ulpění: Pahýlové lůžko má vytvářet ulpívací sílu mezi pahýlem a protézou. 

S touto normou korespondují i klinické poţadavky na tranfemorální pahýlové lůţko. 

Základní úkoly pahýlového lůţka: 

1. Pojmutí objemu pahýlu 

2. Přenos zatíţení a sil (statických a kinetických) 

3. Přenos pohybů při chůzi 

4. Udrţení protézy na pahýlu 

(Kaphlings, 2002) 

Baumgartner (2008) tyto základní funkce ještě rozvádí a specifikuje: 

1. Pevné spojení mezi pahýlem a lůţkem 

2. Plný kontakt 

3. Zatíţitelný distální konec 

4. Pevné spojení při tahu a tlaku 

5. Nízká hmotnost 

6. Spolehlivé ulpění 

7. Nenarušuje oběh a inervaci 
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8. Maximální komfort nošení 

9. Jednoduché nasazování a sundávání bez pomoci 

10. Nepřekračuje zevní obvodové míry 

11. Snadné čištění 

12. Moţné úpravy 

13. Ţivotnost 

Ad 1. Pevné spojení mezi pahýlem a lůţkem 

Precizní práce vyţaduje pevné spojení mezi tělem a nářadím. Jako je důleţité dobře 

a pevně drţet pero při psaní, tak důleţité je dobré spojení pahýlu s „nářadím“ v tomto 

případě protézou. Kaţdá „pseudoartroza“ mezi pahýlem a lůţkem zhoršuje precizní 

řízení protézy a ztrácí se jistota při stoji a chůzi a zvyšuje se spotřeba energie při 

pohybu. 

Ad 2. Plný kontakt 

Cíl dobrého propojení pahýlu a lůţka vyţaduje těsný kontakt celé plochy pahýlu 

s lůţkem ve všech oblastech. Nejde jen o přenos zatíţení, ale i o proprioceptivní 

vnímání. Pokud toho není pahýl schopen je otázkou, zda lze vylepšit situaci 

konzervativně nebo operativně ještě před vybavením. 

Ad 3. Zatíţitelný distální konec 

Tak jako před amputací stál pacient svýma nohama na zemi, měl by i jeho pahýl 

umoţnit plný kontakt přes dno lůţka aţ na zem. To, jakou silou můţe být distál zatíţen, 

je dáno anatomickou situací. Pahýly amputované ve spongióze a exartikulace 

v kolenním kloubu jsou plně zatíţitelné. U amputací napříč dlouhými kostmi je distální 

zatíţitelnost výrazně zredukována, přesto při správné operační technice a přesném tvaru 

lůţka dobře proveditelná (Obr. 24). 

   

Obrázek 24: Distální zatíţitelnost pahýlu je přímo úměrná ploše kostí (Baumgartner, 2008) 
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Ad 4. Pevné spojení při tahu a tlaku 

U protéz dolních končetin převaţují tlakové síly. Často se zapomíná na to, ţe po zátěţi 

ve stojné fázi přichází švihová fáze a síly se okamţitě změní z tlakových na tahové. 

Vzniká tak pístový pohyb, který je nezbytné volbou správného materiálu a konstrukce 

lůţka zredukovat na minimum. 

Ad 5. Nízká hmotnost 

„ Ať jde o ruku nebo nohu: Lehčí protéza je vždy ta lepší.“ (Baumgartner, 2008) 

Měli bychom vţdy hledat cestu optimální funkce při minimální váze. Při chůzi hraje roli 

nejen váha samotná, ale i vzdálenost hmotnosti od podloţky. Hmotnost chodidla bude 

vţdy vnímána více neţ hmotnost kolenního kloubu. 

Ad 6. Spolehlivé ulpění 

Amputovaný je odkázaný na spolehlivé spojení jeho těla s protézou. Nečekané odpojení 

se pahýlu z lůţka je pro amputovaného katastrofa. Je třeba zapojit několik ulpívacích 

mechanismů, abychom zaručili pevné spojení s protézou. 

Ad 7. Nenarušuje oběh a inervaci 

Plný kontakt a zatíţení ovlivňuje pozitivně cévní i lymfatický oběh. Pokud je 

proximální část lůţka příliš úzká, dojde dříve nebo později na distální části k městnání 

a otoku, většímu pocení, tvorbě puchýřků z přehřátí aţ po venózní ulkus. Jako první 

ztrácí distální konec zatíţitelnost, síly se musejí ještě více přenášet na proximální část 

lůţka a pohybujeme se v začarovaném kruhu.   

Ad 8. Maximální komfort nošení 

Lůţko musí umoţnit pohodlné nošení protézy celý den. Nesmí dráţdit pokoţku, 

vydávat nepříjemné zvuky a zápach. 

Ad 9. Jednoduché nasazování a sundávání bez pomoci 

Protézu musí být amputovaný schopen samostatně nasadit a sundat i při zhoršené 

fyzické a psychické kondici. Pokud je uţivatel protézy při jejím nasazování a sundávání 

odkázaný na pomoc jiné osoby, velmi rychle protézu přestane pouţívat. 

Ad 10. Nepřekračuje zevní obvodové míry 

Dnešní technologie umoţňují vyrobit lůţko se sílou stěny v milimetrech. Venkovní 

obvod lůţka by tudíţ neměl přesahovat obvod zachované končetiny. U časných 
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vybavení lze přimhouřit oko, protoţe je pahýl ještě oteklý. Lůţko by se mělo vejít do 

běţného oblečení a zároveň by ho nemělo poškozovat. Příkladem je zadní kryt, který 

chrání oblečení před prodřením při sezení. 

Ad 11. Snadné čištění 

Protézové lůţko musí jít snadno čistit, aby se zamezilo zápachu. Vyndavací vnitřní 

lůţko můţe toto čištění značně usnadnit. Volba vhodného kontaktního materiálu také 

zlepšuje hygienu lůţka. 

Ad 12. Moţné úpravy 

Změny objemu pahýlu jsou běţné, zejména u čerstvě amputovaných, proto je potřeba 

často lůţko upravovat. Je důleţité, aby bylo moţné do lůţka vlepovat materiál. 

Nesmíme však zapomínat na plný kontakt a lůţko upravit nejen na proximální hraně. 

Ad 13. Ţivotnost 

Lůţko si musí zachovat své vlastnosti dlouho, a to jak při namáhání tak při horku nebo 

mrazu. Nesmíme zapomínat ani na to, ţe většina pouţívaných materiálů stárne a mění 

své vlastnosti. I malé změny mohou vyvolat nevratná poškození pahýlu, proto je nutné 

pravidelně pomůcku kontrolovat. 

 

6.2  Síly působící v pahýlovém lůžku 

Přenos sil zahrnuje energické pohyby, zrychlení, zpoţdění, zajištění kloubů jakoţ 

i přenášení tělesné váhy na zem nebo reakčních sil od země přes protézu na pahýl. 

Lůţko musí být vhodně vyřešeno tak, aby přenášelo tyto síly mezi pahýlem a protézou 

přímo a beze ztrát, ale také bez potíţí. 

Lůţko proto vzniká ve funkčním „účelovém tvaru“, který není totoţný s anatomickým 

tvarem pahýlu a přesto dostatečně respektuje anatomicko-fyziologické struktury. 

Nejen špatně tvarované lůţko protézy, nýbrţ i špatná konstrukce mohou vyvolat síly, 

točivé momenty a tlaky řádově natolik vysoké, ţe pouţívání protézy bude značně 

ztíţeno. 

Biomechanika protetiky se proto zabývá působením sil mezi pahýlem a lůţkem, které 

na jedné straně vyplývají z tvaru pahýlu, na druhé straně z konstrukce lůţka a také ze sil 

působících mezi protézou a zemí. 
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Síly přenášené z pahýlu na lůţko nebo obráceně, které se přenášejí ze země přes protézu 

na pahýl, se člení takto: 

1. Tlakové síly 

2. Tahové síly 

3. Ohybové momenty 

4. Točivé momenty 

5. Torzní momenty 

(Kaphingst, 2002) 

Ad 1. Tlakové síly 

Ty způsobuje amputovaný při vertikálním zatíţení protézy. Je důleţité si uvědomit, ţe 

v určitých fázích kroku, hlavně při kontaktu paty s podloţkou na začátku stojné fáze, je 

maximum síly větší neţ klidová tíhová síla. Čím je větší rychlost chůze, tím větší je 

nárůst této síly při kontaktu paty s podloţkou. 

Ad 2. Tahové síly 

Vznikají ve švihové části kroku, kdy má protéza tendenci sklouznout s pahýlu. Úkolem 

dobrého lůţka je zachytit protézu na pahýlu větší silou neţ tahová síla způsobená váhou 

protézy. 

Ad 3. Ohybové momenty 

Při stoji, ale hlavně při pohybu působí nejen síla vertikální, ale i horizontální. 

Výslednice těchto sil má tendenci pomůcku ohnout v medio-laterálním směru nebo 

ve směru anteri-posteriórním.  

Ad 4. Točivé momenty 

Pokud působí síla v točivém pohybovém systému, jedná se o „otáčivou sílu“ – točivý 

moment. Pod tímto pojmem se rozumí součin síly a vzdálenost jejího bodu působení od 

osy otáčení. Na obr. 25 je znázorněn točivý moment v kyčelním kloubu při přenesení 

zátěţe přes vrchol kosti sedací. 
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Obrázek 25: Točivý moment na kyčelním kloubu (vlastní) 

 

Ad 5. Torzní momenty 

Tyto síly vznikají především při chůzi, a to proto, ţe dochází k přirozené rotaci pánve. 

Obzvláště silné jsou tyto síly u oboustranně amputovaných, kteří se otáčejí na protéze 

při zatíţení (Bellmann, 2013). 

Tyto síly se vyskytují z důvodu fyzikálních zákonů, nelze jim zabránit ani je jednoduše 

„zrušit“ a to ani pomocí nejlepší protézy. Umění protetika pak spočívá v tom, jak umí 

rozloţit dávkování těchto sil, tyto síly odvést, protichůdné síly vykompenzovat nebo 

působení těchto sil (tlak atd.) fyziologicky co nejvíce zachytit.  

Všechny síly mezi pacientem a protézou se přenášejí na styčnou plochu mezi pahýlem 

a lůţkem bez ohledu na to, zda jsou statického či dynamického rázu. Čistě teoreticky lze 

tlak minimalizovat, kdyţ se povrch lůţka maximalizuje a vytvoří se nosná plocha 

o maximální velikosti. Poněvadţ 

  Síla    F 

Tlak = ------- ;   P =  -------- 

 Plocha    A      , 

lze tlak minimalizovat zvětšením plochy. To platí v určitých mezích i v protetice. Zde 

však neplatí, ţe rovnoměrné rozloţení tlaku v kontaktní ploše je z hlediska 

fyziologického skutečně optimální. Naopak, rozloţení tlaku v lůţku protézy se nesmí 

provádět podle fyzikálních nýbrţ podle fyziologických kritérií (Kaphingst, 2002). 
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6.3  Mechanismy připojení lůžka k pahýlu 

Předpokladem pro co největší redukci „ pseudoartrózy pahýlu“ dle Müllera a kol.(1955) 

je dobrý tvar zachycení pahýlu v lůţku a dobré ulpění. Pseudoartrózou se myslí, ţe na 

přechodu mezi pahýlem a pahýlovým lůţkem mohou vzniknout nekontrolovatelné 

pohyby. K tomu se na prvním místě řadí „pístový pohyb“ protézy. Podélný pohyb lůţka 

proti pahýlu v závislosti na zatíţení. Jde o to, ţe ve stojné fázi dochází vlivem tělesné 

hmotnosti k vtlačování pahýlu do pahýlového lůţka, zatímco ve švihové fázi můţe 

pahýl vlivem vlastní hmotnosti  protézy z pahýlového lůţka vyklouzávat. Pro 

zredukování těchto pohybů vyuţíváme ulpívací mechanismy: 

1. Ulpění vlivem komprese měkkých částí 

2. Ulpění vlivem podélného elastického napětí 

3. Ulpění vlivem adhezního tření 

4. Ulpění vlivem pasivního vzpříčení tkáně 

5. Ulpění vlivem rozpětí svalstva 

6. Ulpění vlivem podtlaku 

7. Ulpění vlivem pomocných zařízení 

(Půlpán, 2011) 

Ad 1. Ulpění vlivem komprese měkkých částí 

V místě poţadované fixace provedeme zúţení průřezu, to působí na stlačitelné struktury 

podkoţí elasticky komprimačně. Největší část tohoto zúţení se však projeví 

ne komprimací, nýbrţ vytlačením objemu. Biologická buňka, a pahýl sestává jak je 

známo z velkého mnoţství takových buněk, nemá povahu stlačitelné pruţiny, nýbrţ 

miniaturní bubliny s pruţnými stěnami naplněné kapalinou. Jak je ale známo z fyziky, 

nejsou kapaliny stlačitelné. Zúţení průřezu tedy podmiňuje vytlačení objemu tukové, 

koţní a svalové tkáně distálním a proximálním směrem. Příkladem můţe být proximální 

okraj příčně-oválného pahýlového lůţka, kde se provádí obvodová redukce. Pahýl se 

vtáhne pod toto zúţení, kde musí být dostatek prostoru pro objem tkáně vytlačené 

distálním směrem. Tím je lůţko fixováno na svém místě. Tento systém bohuţel v místě 

zúţení narušuje oběh, a proto je potřeba ho vyuţívat jen velmi opatrně, a to především 

u amputací z důvodů cévních komplikací (Kaphingst, 2002). 
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Ad 2. Ulpění vlivem podélného elastického napětí 

Kosterní svalstvo lze aktivně stahovat a natahovat. V podélném směru je moţné sval 

modelově zachycovat jako elastickou taţnou pruţinu. Metoda zatahování svalového 

objemu do protézového lůţka natahuje muskulaturu v podélném směru (distálně) 

elasticky proti vlastní vratné síle. Díky adheznímu tření mezi pokoţkou a stěnou lůţka 

vzniká za uvedených předpokladů elastické „ukotvení“, které zajišťuje pahýl v lůţku 

působením proti tíhové síle (Kaphingst, 2002). 

Ad 3. Ulpění vlivem adhezního tření 

Mezi hladkou stěnou lůţka a pokoţkou je součinitel adhezního tření. Ten mimo jiné 

závisí na obsahu vlhkosti v pokoţce. Suchá pokoţka má nízký koeficient tření, vlhká 

pokoţka vysoký. Vlivem nadměrného pocení však vzniká mezi pokoţkou a stěnou 

lůţka kapalinový film, který adhezní tření místy zvyšuje. Poţadovanou adhezi lze určit 

volbou kontaktního materiálu pahýlového lůţka. V zásadě platí, ţe čím kratší pahýl tím 

je třeba větší adheze. Naopak u velmi dlouhých pahýlů můţe přílišná adheze znemoţnit 

sundání protézy (Bellmann, 2013). 

Ad 4. Ulpění vlivem pasivního vzpříčení tkáně 

Lůţka pro kolenní exartikulace a lůţka bércových protéz lze mechanicky „zavěsit“ na 

pahýl nebo téměř „zaaretovat“ pomocí suprakondylární objímky. To není u typické 

stehenní amputace tak jednoduché. Přesto je moţné účelovým vytvarováním stěny lůţka 

vytvořit konkávní kapsy, do kterých se umístí vtlačená tkáň. Jiţ bez aktivní kontrakce 

postiţených svalových skupin mohou tyto kapsy (např. distálně od opěry pro hrbol kosti 

sedací) působit jako biomechanické „ukotvení“ (Kaphingst, 2002). 

Ad 5. Ulpění vlivem rozpětí svalstva 

Účelovým vytvarováním lůţka se vytvoří korýtka pro svalstvo, do kterých mají být 

cíleně umístěny skupiny svalstva. Aktivní kontrakce, a tím i snaha o zkrácení svalstva 

při současném zvětšení obvodu, zesiluje přítlačný tlak na stěnu lůţka a radiální rozpětí 

zesiluje efekt biomechanického „ukotvení“ pahýlu v protézovém lůţku. Tento systém 

lze pouţít jen za předpokladu kvalitního svalstva na pahýlu a vţdy jen jako pomocný. 

Svaly v kontrakci lze udrţet jen po omezenou dobou, a pokud dojde ke svalové únavě, 

neměl by amputovaný šanci udrţet lůţko na svém místě (Bellmann, 2013). 
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Ad 6. Ulpění vlivem podtlaku 

Z hlediska modelu lze pahýl v lůţku protézy přirovnat ke kluznému pístu ve válci. 

Distální objem lůţka se hermeticky odblokuje od vnějšího světa, kdyţ se uzavře  zátkou 

nebo ventilem. Kaţdým dalším vniknutím pahýlu do lůţka distálním směrem se zmenší 

objem pod pahýlem a podle BOYLEOVA a MARIOTTEOVA zákonu 

(p x v / t = konst.) se zvýší tlak. Obráceně se zase zvýší kaţdým pohybem pahýlu 

vycházejícím z lůţka kraniálním směrem objem pod pahýlem a tím se sníţí tlak - 

vytvoří se tedy „podtlak“. Stisknutím ventilu se přizpůsobí tlak v distálním objemu 

lůţka atmosférickému tlaku okolního prostředí. Během chůze kolísá tlak ve fázi zatíţení 

a odlehčení vlivem pístového pohybu pahýlu v lůţku mezi pozitivní a negativní 

hodnotou tlaku kolem neutrální hodnoty. Pozitivní hodnoty tlaku působí jako 

„zachycovače rázů“ a podporují venózní tok zpět, zároveň však působí proti připojení. 

Negativní hodnoty tlaku působí „přisávací efekt“ coţ zajišťuje stabilitu pahýlu v lůţku, 

bohuţel ale také způsobuje tvorbu distálních edémů, pokud je pod distálním koncem 

pahýlu příliš prostoru (Kaphingst, 2002). Pokud tedy chceme pouţít pasivního podtlaku 

k fixaci lůţka na pahýlu a pouţijeme automatický ventil, je nutný přesný plný kontakt 

v distální oblasti. Pak nám fixace pomocí podtlaku umoţní naopak oběh podpořit. Dnes 

máme také moţnost vyuţít aktivního podtlaku, který vytváří pumpa vloţená do 

konstrukce protézy. Tímto systémem máme moţnost, dosáhnou aţ pětkrát většího 

ulpění lůţka na pahýlu a zároveň aktivně ovlivnit objem pahýlu. Tento systém lze však 

vyuţít pouze v kombinaci s vnitřním lůţkem z materiálu, který umoţňuje tečení a který 

nám pomůţe dokonale roznést tlakové síly (Bussiek, 2012).   

Ad 7. Ulpění vlivem pomocných zařízení 

Pokud nelze z nejrůznějších důvodů pouţít některý z výše uvedených mechanismů 

připojení, musí se přistoupit k zavěšení protézy pomocí ulpívacích přípravků, jako je 

ramenní závěs, Slezská bandáţ a pánevní pásy. Ortopedický technik bude chtít 

všeobecně prokázat kvalitu vyrobeného lůţka tím, ţe se takových pomocných zařízení 

vzdá. Byla by to však falešná ješitnost, kdyby se nezpřístupnilo vyuţití takových 

bandáţí zejména u geriatriků, pacientů při prvním vybavení nebo v jiných 

problematických případech (Kaphingst, 2002). Dnes máme k dispozici i moderní 

pomocná zařízení. Do této skupiny patří například aretační zámky Shuttle Lock nebo 

KISS Lanyard Systems.  
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Kaţdý ze zmíněných systémů funguje, má své výhody a nevýhody. Především různou 

silou redukuje pístový pohyb jak je znázorněno na obrázku 26.  

 

Obrázek 26: Rozsah pístového pohybu v lůţku na základě pouţitého ulpívacího mechanismu  

(archív Otto Bock) 

 

Dobré pahýlové lůţko by mělo vyuţívat více ulpívacích mechanismů. Můţe se snadno 

stát, ţe některý mechanismus přestane fungovat a amputovaný by měl mít moţnost i tak 

protézu pouţívat, nebo alespoň bezpečně dojít ke svému ortotikovi-protetikovi. 

Například u ulpívacích transfemorálních lůţek často kombinujeme podélné elastické 

pnutí, adhezi a podtlak (Bussiek, 2012). 

 

6.4  Rozdělení oblastí transfemorálního lůžka 

Všeobecně ustálené dělení transfemorálního lůţka je zaloţeno na dělení dle Heppa 

a Ellea. Tito rozdělili lůţko v roce 1948 na tři oblasti. V dnešní české terminologii se 

pouţívá označení dosedací věnec, řídící oblast a oblast distálního konce (obr. 27). 

 

Obrázek 27: Oblasti transfemorálního lůţka (vlastní) 



42 
 

6.4.1  Oblast distálního konce 

Tato oblast představuje asi šest centimetrů od distálního konce proximálním směrem. 

V některé literatuře se také uvádí poslední třetina, ale tento výraz není přesný, protoţe 

platí jen u velmi krátkých pahýlů. Pro popisování různých provedení této oblasti je třeba 

vţdy zmínit i kombinaci provedení distální oblasti a principu lůţka nebo objímky. 

Dle Kaphingsta (2002) lze tuto oblast provést pěti způsoby: 

1. Lůţko s otevřeným koncem 

2. Přísavné lůţko 

3. Ulpívací lůţko 

4. Ulpívací kontaktní lůţko 

5. Ulpívací plně kontaktní lůţko 

Lůžko s otevřeným koncem je historický způsob řešení koncové oblasti. Je však 

pouţíváno v zemích třetího světa a při hromadném vybavování. Lůţka se vyráběla 

především jako valchovaná objímka (protoţe není uzavřen distální konec je označení 

objímka přesnější neţ označení lůţko). Základní tvar je v podstatě roura kruhového 

nebo oválného tvaru. Tyto objímky se dnes vyrábějí také jako prefabrikáty a proto se 

pouţívají při potřebě velmi rychlého vybavení nebo při hromadných vybaveních. Lze je 

velmi snadno přizpůsobit. Ulpění se zajistí pomocí závěsných bandáţí. Není zde 

vytvořeno ţádné silové obepnutí mezi pahýlem a objímkou z důvodu nedostatečného 

individuálního účelového tvarování. Ovládání protézy je namáhavé a nefyziologické. 

Lůţko s otevřeným koncem je obhajitelné jen jako provizorní řešení, které se musí 

co nejrychleji nahradit modernějším systémem (Kaphingst, 2002). 

Přísavné nebo též historické přísavné lůžko je bez účelového vytvarování. Stále se 

jedná o lůţko s kruhovým nebo oválným tvarem bez anatomického uloţení svalů. 

Adheze na pahýlu je dosaţeno redukcí obvodových měr lůţka oproti pahýlu. Tkáně jsou 

při vtaţení do lůţka podélně předepjaty a radiálně komprimovány. Distální konec není 

v kontaktu se dnem lůţka a volně vyčnívá do přísavného prostoru. Tento prostor se 

uzavírá automatickým ventilem (Obr. 28). To vede k nasávání měkkých tkání do 

přísavného prostoru a ke tvorbě distálního edému. Historické přísavné lůţko je 

předchůdcem dnešních vylepšených systémů a dnes se jiţ nepouţívá (Kaphingst, 2002). 



43 
 

 

Obrázek 28: Historické přísavné lůţko (vlastní) 

 

Ulpívací lůžko má také pod distálním koncem pahýlu přísavný prostor (Obr. 29). 

Od historického přísavného lůţka se liší především vytvarováním dosedacího věnce 

a řídící oblasti podle anatomických a funkčních kritérií. Je natolik rozdílné, ţe by se 

nemělo nikdy označovat jako přísavné, aby nedocházelo k záměně (Kaphingst, 2002). 

Při tomto funkčním tvarování se výrazně sníţí pístový pohyb v lůţku. Distální oblast 

lůţka se uzavírá klasickým ventilem. Při přenesení zátěţe vzniká nepatrný přetlak a při 

odlehčení vznikne zase nepatrný podtlak, který způsobuje ulpění lůţka. Při pouţití 

ventilu můţe dojít k vytlačení přebytečného vzduchu z distální oblasti proximálním 

směrem přes měkké tkáně. Proud tohoto vzduchu vydává nepříjemné zvuky. To lze 

odstranit pouţitím automatického ventilu, ale pak dochází v distální oblasti k nasávání 

měkkých tkání do volného prostoru a vytvoří se distální edém. To je nepřípustné, 

a proto by se neměl u tohoto tvaru distální oblasti automatický ventil pouţívat nikdy! 

(Bellmann, 2013) 

 

Obrázek 29: Ulpívací lůţko (archív, Otto Bock) 
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Ulpívací kontaktní lůžko je mezistupeň mezi ulpívacím lůţkem a plně kontaktním 

ulpívacím lůţkem. Má všechny zásady funkčního tvarování jako všechna ulpívací 

lůţka. Rozdíl je v distální oblasti. U tohoto systému je  distál pahýlu v kontaktu se dnem 

lůţka prostřednictvím měkkého polštáře (Obr. 30). Přísavný prostor je zde vyplněn 

pruţným materiálem. Tato varianta se pouţívá u pahýlů se špatným krytím distálního 

konce, nebo pokud jsou jiné důvody, proč nelze distál zatíţit plným kontaktem. Při 

správném vytvarování distálního polštáře nedochází k nasávání distálního konce a lze 

zde pouţít automatický ventil (Bellmann, 2013). 

                                                                  

Obrázek 30: Kontaktní ulpívací lůţko                                    Obrázek 31: Plně kontaktní ulpívací lůţko 

                      (archív, Otto Bock)                                                                   (archív, Otto Bock) 

 

Ulpívací plně kontaktní lůžko představuje dnešní standard. Pahýl je v kontaktu přímo 

se stěnou lůţka v celé ploše včetně distální oblasti (Obr. 31). Kontakt celého povrchu 

pahýlu sniţuje průměrný tlak na jednotku plochy a tím odlehčuje přetěţované partie 

pokoţky (Kaphingst, 2002). Tento princip omezuje tvorbu otoků na distálním konci. 

Sníţí se pístový pohyb mezi pahýlem a lůţkem a tím se sníţí i podráţdění pokoţky. 

Plný kontakt konce pahýlu podporuje svalovou pumpu a zlepší pocit kontaktu 

s podloţkou (Wetz, 2009). Svalová pumpa znamená, ţe dochází k určitému pohybu 

mezi měkkými tkáněmi, které jsou pevně uloţeny v lůţku a kostěným pahýlem, coţ 

vede k tomu, ţe se ve švihové fázi nasává do pahýlu krev a při zatíţení je opět 

vytlačena. Tím se podporuje prokrvení pahýlu. Většina uznávaných autorů se shoduje, 

ţe tento systém je jediný přípustný, pokud to dovolí stav distální části pahýlu. 

Baumgartner vidí důleţitost plného distálního kontaktu jako tak významnou, ţe 

doporučuje i konzervativní nebo operativní úpravu distální části pahýlu, pokud je to 

moţné, a to ještě před začátkem vybavení. 
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6.4.2  Řídící oblast 

Jak jiţ název napovídá je hlavním úkolem této oblasti pahýlového lůţka umoţnit 

kvalitní ovládání protézy. To zahrnuje především precizní přenos pohybů pahýlu na 

lůţko okamţitě a beze ztrát. Zároveň je však tento prostor vyuţíván u moderních tvarů 

lůţek k přenosu části hmotnosti na tělo femuru. Dobrou funkci této oblasti poznáme jiţ 

při stoji, kde u člověka, který stojí na obou dolních končetinách, dochází k udrţování 

rovnováhy pomocí především bércových svalů (Obr. 32). Ty však amputovaný v oblasti 

stehna nemá k dispozici, proto musí tuto ztrátu kompenzovat jednak větším vyuţitím 

zachované končetiny, ale také přeneseně prostřednictvím svalů kolem kyčelního kloubu 

na amputované straně (Obr. 33).  

                                  

Obrázek 32: Stabilita stoje zdravý (vlastní)             Obrázek 33: Stabilita stoje TF amputovaný (vlastní) 

 

To však není jednoduché, protoţe tyto svaly nejsou na jemnou práci s těţištěm od 

přírody připraveny. Optimálním vytvarováním řídící oblasti umoţníme přenesení 

sebemenšího pohybu femuru na lůţko a tím i na celou protézu. Uţivatel protézy tak 

získává lepší kontrolu nad protézou a tím i větší důvěru v pomůcku. Čím je amputovaný 

aktivnější, tím je význam řídící oblasti důleţitější, protoţe při dynamickém pohybu je 

zapotřebí ještě výraznějšího řízení protézy neţ při stoji (Blumentritt, 2009). 

Na obrázku 34 jsou znázorněny pohyby v kyčelním kloubu. 
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Obrázek 34: Pohyby v kyčelním kloubu (archív Otto Bock) 

 

Řídící oblast je moţné vytvarovat jako plošnou laterální oporu (Obr. 35) nebo jako 

femorální sponu (Obr. 36). (Kaphingst, 2002) 

                                 

Obrázek 35: Laterální opora (Kaphingst, 2002)      Obrázek 36: Femorální spona (Kaphingst, 2002) 

 

Femorální spona se snaţí zachytit femur jako kleště. To lze pouţít pouze u pahýlů 

s malým mnoţstvím svalů. Častěji se pouţívá laterální opora, která se velmi precizně 

vypracovává. V základním tvarování začleňujeme do lůţka v této oblasti čtyři plochy. 

Oblast nad trochanterem (Obr. 37A), která má za úkol, předepnout abduktory a tím 

umoţnit stabilní stojnou fázi. Jde o to, aby abduktory mohly ovlivňovat horizontální 

polohu pánve. Další je plocha přímo na těle femuru (Obr. 37B). Začíná těsně pod 

trochanterem a končí zhruba 2 cm nad kostěným koncem pahýlu. Hlavní úkol této 

peloty je udrţovat femur v přirozené addukční poloze a tím umoţnit stabilní stojnou fázi 

a u moderních typů lůţek i přenos části zatíţení. Dobré tvarování obou výše uvedených 

pelot, by mělo umoţnit dobrý stoj na jedné noze respektive protéze. Obě tyto peloty 

mají zásadní význam pro naklápění pánve při chůzi a mohou výrazně ovlivnit 

Trendelenburgův symptom.  Další pelota je na laterálně anteriorní straně 
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femuru (Obr 37C). Jde v podstatě o vytvořený val před femurem pro zachycení pohybu 

femuru ve směru flexe. Tato pelota se uplatní především při zahájení švihové fáze 

kroku.  Poslední část řídící oblasti leţí na laterálně posteriorní straně (Obr. 37D) 

a kontroluje pohyb femuru do extenze. Ta se uplatňuje především při zahájení stojné 

fáze a při udrţování rovnováhy při stoji. 

 

Obrázek 37: Části řídící oblasti (vlastní) 

 

U příčně-oválného tvaru lůţka není vytvarování řídící oblasti moţné tak, aby byla 

zachována její kvalitní funkce. Za prvé chybí protitlak a při vytvoření popsaných pelot 

dojde k posunu hrbolu kosti sedací mediálním směrem a tím dojde k útlaku adduktorů 

na mediální straně pahýlu. Tím je celý biomechanický efekt neúčinný. Navíc tím, ţe 

tento tvar stlačuje pahýl v anterio-posteriórním směru, dojde k vytlačení svalů 

laterálním směrem, a tudíţ je takřka nemoţné se protlačit aţ na tělo femuru. Tento tvar 

lůţka je potřeba doplnit Slezskou bandáţí, která přitahuje laterální stranu lůţka k tělu. 

To však není dostatečně účinné. Umoţnění udrţování přirozené horizontální polohy 

pánve má přímý vliv na obraz chůze (Obr. 38). 

 

Obrázek 38: Horizontální poloha pánve při chůzi (Götz-Neumann, 2006) 
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U zdravého člověka je femur spojen se zemí prostřednictvím kostry dolní končetiny. To 

umoţňuje, aby se gluteus medius napínal a udrţoval pánev v rovině. Pokud to 

nedokáţe, jde o Trendelenburgův symptom (Obr. 38 vpravo). (Götz-Neumann, 2006) 

U amputovaného je tato situace ztíţena nerovnováhou zachovaných svalů. Pokud ještě 

nemá femur dostatečnou laterální oporu, jak je tomu u příčně-oválného lůţka, dochází 

k Trendelenburgově symptomu, i kdyţ je glutaeus medius dostatečně silný (Obr. 39). 

 

Obrázek 39: Horizontální poloha pánve u amputovaného bez řídící oblasti (vlastní) 

 

Fyziologický pohyb pánve u amputovaného můţeme umoţnit optimálním vytvarováním 

řídící oblasti v kombinaci s kostěným svěrem lůţka (Obr. 40). (Bellmann, 2013) 

 

Obrázek 40: Horizontální poloha pánve u amputovaného s řídící oblastí (vlastní) 
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6.4.3  Dosedací věnec 

Jde o proximálních 6 cm, také lze říci vstupní rovina. Rozhodující význam pro funkci 

lůţka má návrh vstupní roviny (Sibbel, 2003). Z funkčního hlediska se dnes rozlišuje 

mezi dvěma základními typy: 

1. Lůţko vyuţívající oporu o hrbol kosti sedací 

2. Lůţko vyuţívající zachycení hrbolu kosti sedací 

(Wetz, 2009) 

Ve skutečnosti jde však o tři typy. Lůţko vyuţívající oporu o hrbol kosti sedací je 

příčně-oválné lůţko. Lůţka vyuţívající zachycení hrbolu kosti sedací je nutno rozdělit 

na dva druhy lůţka podélně-oválná a lůţka anatomická nebo M.A.S. Přesto, ţe mají 

podobný základ a vyuţívají takřka stejný biomechanický princip, je jejich dosedací 

věnec natolik odlišný, ţe je třeba je popisovat odděleně. V následujících kapitolách se 

budu jednotlivým tvarům věnovat podrobně. 
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7  Lůžko s oporou o hrbol kosti sedací 

Lůţko s oporou o hrbol kosti sedací se nazývá také lůţkem příčně-oválným nebo 

kvadrilaterálním (Hall, 1964). Jako zdůvodnění volby konceptu pahýlového lůţka 

s oporou o hrbol kosti sedací píše Ploetz (1956), ţe přirozená podpora těla musí být 

mechanicky nahrazena umělou nohou („Kunstbein“). Protoţe opora umělé nohy na 

femuru není moţná, ztrácí se i přirozená opora na kyčelním kloubu. Opora se musí 

provést na jiných místech. Předurčená se pro to zdá být hlavně oblast tuberu. Ještě před 

několika málo lety bylo nezbytné přenášet síly z pánve na protézové lůţko 

prostřednictvím hrbolu kosti sedací (tuber ischiadicum) umístěného na „lavičce“ 

(„Tuberbank“). (Baumgartner, 2008) 

 

7.1  Tvar dosedacího věnce 

Tvar proximálního okraje příčně-oválného lůţka má standardní hodnoty, které se mění 

podle rozměrů a stavu pahýlu (Obr. 41). 

 

Obrázek 41: Geometrické uspořádání dosedacího věnce příčně-oválného lůţka (Kaphingst, 2002) 

 

Opora pro hrbol kosti sedací má účelový tvar. U hotové protézy musí být vţdy 

vodorovně a měla by být zaoblená, protoţe zatlačuje dovnitř a dolů svaly. Hlavně to 

platí pro m. semimebranosus, m. semitendionosus a m. biceps femoris, které se musí 

rozkládat kolem dorsálního okraje lůţka, aby mohla sedací kost dosednout (Obr. 42A). 

Pro tuto skupinu svalů je vytvořen pod oporou pro hrbol kosti sedací přesný prostor 

(Kaphingst, 2002). 
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Obrázek 42: Svaly kolem opory pro hrbol kosti sedací (vlastní) 

 

Mediální hrana je v oblasti perinea o něco distálněji neţ opora pro hrbol kosti sedací. 

Toto sníţení však nesmí být hlubší neţ 10 mm. Pokud tuto hranu příliš sníţíme, není 

moţné udrţet adduktory v lůţku a vytváří se nepříjemná řasa měkkých tkání (Obr. 43), 

která se při pohybu uskřinuje a amputovaný si stěţuje na tlak v oblasti rozkroku. 

 

Obrázek 43: Řasa měkkých tkání (vlastní) 

 

Aby hrbol kosti sedací (Obr. 44T) nesklouzával do pahýlového lůţka, je zapotřebí 

vytlačit svalstvo kyčelních extenzorů z prostoru pod sedací kostí a naproti tomu vytvořit 

ve frontální oblasti lůţka opěrné loţisko, frontální pelotu (Obr. 44F). Proto musí mít 
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lůţko zajišťující oporu o hrbol kosti sedací co nejuţší mediální a širší laterální část tak, 

aby se svalstvo vytlačilo z mediální oblasti do laterální (Wetz, 2009). 

                          

Obrázek 44: Příčně oválný dosedací věnec (vlastní)             Obrázek 45: Trigonum femorale (vlastní) 

 

Mediální, anterio-posteriórní rozměr se pohybuje v rozmezí 7-11cm. Tento anatomický 

rozměr závisí na pacientovi a musí být individuálně změřen, ale kolísá v uvedeném 

rozsahu. V zásadě není vytlačení měkkých částí v příčně-oválném lůţku zcela 

bezproblémové, poněvadţ se v oblasti frontální peloty nachází trigonum femoralis 

(Obr. 45), ve kterém leţí těsně pod pokoţkou vedle nervu také vena a arteria femoralis 

a ty jsou také mimořádně ohroţeny působením tlaku (Kaphingst, 2002). 

Oproti opoře pro hrbol kosti sedací leţí okraj frontální peloty trochu výše, ne však více 

neţ 2,5 cm nad úrovní tuberu (Obr. 46). Přední okraj se tlačí při sezení do tříselného 

záhybu a proti přední, horní spině. Frontální pelota musí být vytvořena velkoplošně, 

jinak vzniká aţ příliš velký tlak na cévy dolní končetiny (Kaphingst, 2002). 

 

Obrázek 46: Maximální výška frontální peloty (vlastní) 
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Laterálně probíhá horní okraj dosedacího věnce nad velkým trochanterem, to je o něco 

níţe neţ je pelvifemorální linie, která je na této straně málo zřetelná (Brozmanová, 

1990). Oblast trochanteru vytváří zejména boční vedení a zabraňuje rotaci. Obecně 

platí, ţe výška laterálního okraje je nepřímo úměrná délce amputačního pahýlu. 

To znamená, ţe čím je pahýl kratší, tím musí být laterální strana lůţka vyšší 

(Půlpán, 2011).  

 

7.2  Výhody a nevýhody lůžka s oporou o hrbol kosti sedací 

Všichni autoři se shodují v tom, ţe výhody tohoto tvaru spočívají v přenosu zátěţe přes 

hrbol kosti sedací. To je zároveň i jednou z nevýhod. Umoţňuje to však vybavit pahýly 

s nezatíţitelným koncem nebo s problematickým přenosem zatíţení přes celou plochu 

pahýlu. Další výhodou je relativně snadná zhotovitelnost a všeobecná dobrá znalost 

tohoto principu. Také lze říci, ţe tento princip je méně citlivý na objemové změny 

pahýlu a dá se snadno upravovat. 

Nevýhody spočívají především v nefyziologickém tvaru a přenosu sil. Opora o hrbol 

kosti sedací naklání pánev a tím způsobuje při delším pouţívání bederní hyperlordózu 

(Obr. 25). Obzvláště nebezpečný je tlak na Scarpa trojúhelník a tím narušení krevního 

oběhu. To je umocněno tím, ţe většina dnešních amputovaných má cévní problémy. 

Také nerovnoměrné rozloţení tlaku přináší přetěţování určitých partií pahýlu. Útlak 

svalů vyvolává jejich atrofii, a jak napsal Botta „Pahýl stárne rychleji než amputovaný 

pacient.“(Botta, 2003). 

Další významná nevýhoda spočívá v nefyziologickém přenosu zatíţení. Centrum 

zatíţení je posteriorně a mediálně oproti přirozené ose kyčelního kloubu. Tím dochází 

k horší kontrole kolenního kloubu ve stojné fázi kroku. A zároveň k posouvání hrbolu 

kosti sedací medio-laterálním směrem při zatíţení a odlehčení (Obr. 47). Tento posun 

vyvolává tlak na adduktory a distální konec femuru. Vytváří také naklánění trupu při 

chůzi. 
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Obrázek 47: Posouvání hrbolu kosti sedací po hraně lůţka (vlastní) 

 

Příčně oválné lůţko se všemi svými variantami bylo řadu generací standardním 

vybavením. Je to technicky jednoduché, ale dnes aţ druhořadé řešení, a to zejména 

u geriatrických amputovaných. Není špatné, ale příchodem lůţek s obejmutím hrbolu 

kosti sedací před třiceti lety, patří dnes do starého ţeleza (Baumgartner, 2008). 

 

7.3  Nejčastější chyby při výrobě příčně oválného lůžka 

Dorzální opora pro hrbol kosti sedací „lavička“ není v protéze vodorovně ve všech 

směrech. Pokud je sklopena distálně anteriorním směrem dochází ke sklouzávání pahýlu 

do lůţka a natlačení na frontální pelotu. Pokud je lavička sklopena distálně mediálním 

směrem, pak sjíţdí pahýl mediálně, coţ vede k tlaku na adduktory a hlavně k vnitřní 

rotaci celé protézy. 

Frontální pelota je příliš nízká to vede k rychlejší anteverzi pánve. Pokud je frontální 

pelota příliš vysoká, tlačí při sezení, a pokud narazí na přední horní spinu, stlačuje lůţko 

při sedu z pahýlu. Další chybou v oblasti frontální peloty je její přílišné zanoření a tím 

tlak na trigeminum femorale. 

Přílišné vyříznutí oblasti rozkroku distálním směrem způsobí vyklouznutí části 

adduktorů z lůţka. 

Nepřizpůsobení tvaru lůţka flekční poloze pahýlu má za následek, ţe amputovaný 

nedosedne na oporu pro hrbol kosti sedací (Obr. 48) a obtíţně zajišťuje kolenní kloub. 
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Obrázek 48: Nezohlednění flexe pahýlu při tvorbě lůţka (archiv Otto Bock) 

 

Distální oblast bez kontaktu s distálním koncem pahýlu vede k tvorbě distálního edému. 

Botta uvedl k tomuto tvaru lůţka větu: „Bez ohledu na to, zda se jedná o svalstvo, žíly 

nebo kosti, všechny tkáně je možné tyranizovat po celé roky, aniž by na svůj stav 

žalovaly. Pozdější bolestivé následky na sebe ale nenechají dlouho čekat,“ 
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8  Lůžka se zachycením hrbolu kosti sedací 

 

8.1  Společný princip podélně oválného a anatomického lůžka 

Princip lůţek vyuţívajících zachycení hrbolu kosti sedací, která se díky svému tvaru 

také nazývají podélně oválnými lůţky, je zaloţen na zcela jiné filozofii neţ lůţko 

s oporou o hrbol kosti sedací. Tělesná hmotnost nemá být přenášena na sedací kost 

bodově, nýbrţ plošně po celé ploše pahýlu, jako kdyby pahýlové lůţko obsahovalo 

nějaký hydrostatický systém (Obr. 49). 

 

Obrázek 49: Přenos zatíţení v plně kontaktním lůţku (vlastní) 

 

 To umoţňuje uloţit pahýl v jeho anatomickém tvaru do pahýlového lůţka, aniţ by 

došlo k nefyziologickému vytlačení svalstva. Pro lepší vedení protézy ve švihové fázi 

a pro zamezení pístového pohybu, tedy posouvání a naklápění lůţka laterálním směrem, 

se hrbol kosti sedací zachytí mediálně. Při tom má velký význam především shoda úhlů 

hrbolu kosti sedací a příslušného uloţení v lůţku. Jako protitlak zachycení hrbolu kosti 

sedací slouţí laterální subtrochanterní opora a velkoplošná laterální řídící oblast. Tím 

má dojít k vystředění reakčních sil působících od podloţky na kyčelní kloub (Obr. 50) 

(Wetz, 2009). 
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Obrázek 50: Přenos sil na kyčelní kloub (vlastní)                        Obrázek 51: Tříbodový systém (vlastní) 

 

Tato lůţka vyuţívají tříbodového principu (Obr. 51) pomocí zafixování kostěné tkáně, 

ke kterému dojde zachycením na ramus ossis ischii proti působením subtrochanterní 

opěry a laterální řídící oblasti. Tento efekt se nazývá „bony lock“ v češtině pouţíváme 

pojem „kostěný svěr“ nebo „skeletární uzamčení“ (Bellmann, 2013). Proto jsou tato 

lůţka stabilní v medio-laterálním směru a neodklápí se ve švihové fázi kroku. 

Stabilizace pánve je ve stojné fázi na protéze prováděna pomocí aktivity abduktorů. Při 

kontrakci abduktorů má femur tendenci abdukci provést. V této situaci se soustředí 

horizontální síly především do distální - laterální a proximální - mediální oblasti 

(Obr. 52 červeně). 

                       

Obrázek 52: Aktivace abduktorů (vlastní)        Obrázek 53: Plochy pro přenos sil (vlastní) 

 

Proto, abychom tyto síly přenesli na lůţko, vyuţíváme velkoplošnou femorální pelotu, 

která však musí končit několik centimetrů proximálně od konce femuru, abychom 

konec nevystavili tlaku (Obr. 53). Z druhé strany pohybu lůţka laterálním směrem brání 
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uloţení ramus ossis ischii. Toto uspořádání umoţňuje amputovanému aktivní udrţování 

fyziologických horizontálních pohybů pánve při chůzi. Nedochází tak ke svěšení pánve 

při chůzi za předpokladu dobré kondice abduktorů (Obr. 40). Pokud je tato skupina 

svalů oslabená, nepomůţe ani dobré tvarování lůţka a při chůzi dochází 

k Trendelenburgovu symptomu. Ten lze odstranit jen aktivní terapií a posílením 

abduktorové skupiny svalů (Bellmann, 2013). 

 

Obrázek 54: Transverzální pohled (vlastní) 

 

Díky tomuto tvarování a pevnému upnutí pahýlu v lůţku se zachycením hrbolu kosti 

sedací dokáţeme daleko lépe kontrolovat torzní síly a tím i rotaci lůţka na pahýlu. Při 

transverzálním pohledu na lůţko vidíme zachycovací elementy na mediální a laterální 

straně (Obr. 54). Nesmíme zde opomenout dobře vytvarovaný prostor pro šlachu 

m. adductor longus, který má svůj začátek na os coxae a je důleţitým při stabilizaci 

rotace lůţka. Rotační stabilita lůţka je výhoda pro amputovaného, ale zároveň se na 

pahýl přenesou všechny torzní síly, které vznikají při pohybu. Skeletární uzamčení 

neumoţňuje vybití torzních sil mezi pahýlem a lůţkem jak je tomu u lůţek s oporou 

o hrbol kosti sedací, proto je ţádoucí při konstrukci protézy se skeletárním uzamčením 

vyuţít funkčních torzních adaptérů. Tento problém se dá také dobře vyřešit pouţitím 

vhodného protézového chodidla. Dnes je na trhu celá řada chodidel, která jsou schopna 

torzní síly pohltit ve své konstrukci.   
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8.2  Tvar dosedacího věnce u podélně oválného lůžka 

Základní tvar vstupního prostoru se přibliţuje fyziologickému tvaru stehna 

(Obr. 55 vlevo) na rozdíl od lůţka s oporou o hrbol kosti sedací (Obr. 55 vpravo). 

 

Obrázek 55: Uloţení svalů v lůţku (archiv Otto Bock) 

 

Uloţení hrbolu kosti sedací se označuje IC (Ischial-Containment). Je to nedůleţitější 

a zároveň nejzrádnější místo dosedacího věnce. Poloha uloţení tuberu ischiadicum 

v pahýlovém lůţku musí respektovat trojrozměrné postavení. Miska uloţení kosti sedací 

musí odpovídat tvaru kosti ve všech rovinách (Obr. 56). 

                

Obrázek 56: IC z leva Frontální, transverzální a sagitální rovina (vlastní) 

 

Zachování úhlu průběhu ramus ossis ischii má význam pro dynamiku pohybu v protéze. 

Tento úhel je u ţen větší neţ u muţů (Obr. 57), coţ je podmíněno fyziologicky. 
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Tvar pánve je rozdílný i v sagitální a frontální rovině (Obr. 58), proto bude vţdy tvar 

uloţení tuberu rozdílný. 

 

Obrázek 57: Rozdíl mezi muţskou a ţenskou pánví transverzální rovina (archiv Otto Bock) 

 

 

Obrázek 58: Rozdíl mezi muţskou a ţenskou pánví z leva sagitální a frontální rovina (Čihák, 1987) 

 

U muţů je díky úhlu v transverzální a frontální rovině zachycení snadnější, ale u ţen je 

k dispozici o něco větší plocha. Výška zanoření hrbolu kosti sedací je obvykle kolem 

3cm. Příliš nízké zanoření přináší problémy při různých částech kroku, kdy se lůţko 

pohybuje proti pahýlu a můţe dojít k vyklouznutí tuberu. Pokud je toto místo příliš 

vysoké, vytváří tlak na ligamentum sacrotuberale probíhající od sedací kosti ke kostrči 

a kosti kříţové, nebo dochází ke kontaktu přímo s kostrčí. Pokud je tento tlak pociťován 

jako nepříjemný jiţ při stoji, potom se bude při pohybu ještě stupňovat a to především 

v poslední části stojné fáze. K definitivnímu určení výšky zachycení je proto třeba 

kromě analýzy ve stoje i dynamická zkouška při chůzi, při které se sleduje obraz chůze 

(Sibbel, 2003). Pokud se po mediální hraně posuneme o několik centimetrů dopředu, 

dostáváme se na místo zkříţení hrany lůţka s ramus ossis ischii (Obr. 59). V tomto bodě 

uţ musí být uloţení sedací kosti ukončeno a prudce klesá o 3-5 cm oproti nejvyššímu 

bodu zachycení. 
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Obrázek 59: Místo zkříţení ramus ossis ischii s mediální hranou lůţka (vlastní) 

 

Tlak na hranu kosti je zde velmi bolestivý. Hrana se však dá na zkušebním lůţku velmi 

přesně upravit, protoţe je dobře viditelný otisk na pokoţce. Pokud není tato část 

optimálně vytvarována, nedá se lůţko pouţívat, protoţe je bolest nesnesitelná. Dále 

probíhá hrana anteriorním směrem rovně aţ na šlachu adductoru longus, kde vytváří 

příslušný kanál pro tento sval. Prostor mezi zkříţením a šlachou je nejniţším místem 

lůţka (Obr. 60). 

                                               

Obrázek 60: Průběh mediální hrany lůţka                          Obrázek 61: Průběh anteriorní hrany lůţka                                                                                                                             

(archiv Otto Bock)                                                                            (archiv Otto Bock) 

 

Hrana stoupá na mediální anteriorní straně lehce proximálně a poté pokračuje 

horizontálně laterálním směrem (Obr. 61). Není zde ţádný tlak na trigeminum femorale. 

Tato hrana nesmí tlačit vsedě do měkkých tkání a na spina iliaca anterior superior. 
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Laterální hrana končí v polovině vzdálenosti mezi trochanter major a crista iliaca. 

Je zpracována jako velkoplošná pelota. Tato plocha je sklopena mediálně o 15 - 17° 

proti řídící oblasti na femuru (obr 61). V sagitální rovině tvoří laterální hrana pravidelný 

oblouk (Obr. 62). 

                                                

Obrázek 62: Průběh laterální hrany lůţka                              Obrázek 63: Průběh posteriorní hrany lůţka 

                      (archiv Otto Bock)                                                                   (archiv Otto Bock) 

 

Na laterální posteriorní straně hrana klesá a mediálním směrem se horizontálně napojuje 

na uloţení hrbolu kosti sedací (Obr. 63). Tato oblast obepíná část gluteálních svalů 

(Bellmann, 2013). 

 

8.3  Výhody a nevýhody podélně oválného lůžka 

Výhod oproti příčně oválnému lůţku je celá řada. Nedochází k vytlačování muskulatury 

medio laterálním směrem, tím zůstává zachován přirozený tvar stehna. Odpadá pouţití 

frontální peloty a tím dochází k zamezení tlaku ve Scarpově trojúhelníku, proto můţe 

krevní oběh v pahýlu fungovat bez problémů. Navíc je fyziologické prokrvení 

podpořeno rozloţením tlaku na celé ploše pahýlu. Nevytváří točivý moment v kyčelním 

kloubu, a proto se nenaklání pánev dopředu a nevzniká bederní hyperlordóza. 

Nedochází k útlaku m. adductor longus ani svalů upnutých na tuber ischiadicum. 

Mediální opora na ramus ossis ischii zamezuje medio-laterálním posunům lůţka. 

Reakční síly od podloţky jsou přenášeny fyziologicky na kyčelní kloub. Umoţňuje 

přirozenou chůzi, díky moţnosti dobrého řízení protézy. Odpadají pomocné závěsné 

bandáţe (Baumgartner, Sibbel, Bellmann). 



63 
 

Nevýhodou je sloţitější výrobní proces, který je náročný na přesnost. Tento tvar je 

citlivý na objemové změny pahýlu. Řada autorů také uvádí problém s akceptací tohoto 

tvaru u pacientů, kteří dlouhou dobu pouţívali příčně oválné lůţko. 

 

8.4  Nejčastější chyby při výrobě podélně oválného lůžka 

Mnoho potencionálních problémů jiţ bylo zmíněno v předchozích kapitolách.  

Nejčastější chyba je nepřesné uloţení hrbolu kosti sedací a ramu ossis ischii. To vede 

k narušení obrazu chůze a při nedodrţení úhlů k tlakům na kostěné struktury, které jsou 

bolestivé a vedou k neakceptování lůţka pacientem.  

Dalším častým problémem je nedodrţení objemových hodnot a tím nerozloţení váhy po 

celé ploše lůţka. Většinou pak doje k přílišnému tlaku na distální konec pahýlu a na 

oblast rozkroku. 

Nedodrţení plného kontaktu v distální oblasti. 

Příliš volné skeletární uzamčení vede k naklánění protézy při chůzi a nepřesnému 

přenosu sil na kyčelní kloub. 

Příliš tvrdé uzamčení vede k tomu, ţe je lůţko nepohodlné a amputovaný ho nerad nosí. 

Při nedodrţení biomechanického principu tohoto systému nezíská uţivatel protézy 

ţádné výhody a protézu odloţí. 

 

8.5  Tvar dosedacího věnce u anatomického lůžka 

Tento tvar vychází z podélně oválného lůţka. Autorem vylepšení podélně oválného 

tvaru je Marlo Ortiz z toho i název a pouţívaná zkratka M.A.S. (Marlo Anatomical 

Socket). Dnes se pouţívá označení anatomické lůţko, protoţe existuje v řadě lehkých 

modifikací a byl potřeba název všeobecný. 

Biomechanický princip je shodný s předchozím tvarem a základní tvar vstupní roviny je 

také velmi podobný. Postupně se tvar posouval od tvaru NSNA Ivana Longa (1974) 

přes CAT-CAM Johna Sabolicha (1987) aţ k M.A.S Marlo Ortiz (2000) (Obr. 64). 
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Obrázek 64: Vývoj tvaru lůţek, zleva NSNA, CAT-CAM, M.A.S. (archiv Otto Bock) 

 

Rozdíly najdeme především v zachycení os ischii na mediální straně lůţka. IC (Ischial-

Containment) obklopuje plně hrbol kosti sedací a současně větší část sedací kosti. 

Na rozdíl od toho je u konstrukce anatomického lůţka zachycení pánve co nejvíce 

anteriorně nad mediální stranou ramu ossis ischii (obr .65). To vede k vynikajícímu 

zachycení během střední stojné fáze, čímţ se zvyšuje stabilita ve frontální rovině. Tvar 

zachycující větve ramu ossis ischii, který se označuje zkratkou IRC (Ischial-Ramus-

Containment), by měl sahat dostatečně daleko do perineální oblasti. Výška 

zachycujícího “ucha” je typicky 2 – 3,5 cm proximálně od hrotu ischia, zatímco šířka 

nepřesahuje 5 - 6 cm a mělo by mít symetrický tvar. I zde platí bezpodmínečná nutnost 

respektovat úhel kosti ve všech rovinách, jak bylo popsáno výše (Obr. 66). 

(Zarling, 2013) 

            

Obrázek 65: Tvar zachycení (vlastní)                                                   Obrázek 66: Úhel ramu ossis ischii 

                                                                                                                                     (vlastní) 

 

Asi centimetr pod průběhem ramu ossis ischii je vytvarováno vyklenutí mediálním 

směrem. Tento hypomochlion má předepnout adduktory. Pozor - nikdy se o něj nesmí 

ramus ossis ischii opírat zespodu (Obr. 65, červená šipka). Hloubka tohoto výstupku 
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je proměnlivá od 0,6 - 3,5 cm podle tonu adduktorových svalů. Ještě jednou zdůrazňuji, 

ţe tento hypomochlion není určen k přenosu vertikálního zatíţení. Mediální hrana 

přechází horizontálně do mediáního - anteriorního rohu, kde je vytvořeno významné 

odlehčení pro m. adductor longus a jeho šlachu (obr 67). Toto místo nemá v lůţku 

ţádný biomechanický účinek. 

Anteriorní hrana probíhá níţe neţ u lůţka podélně oválného a obvykle je pod úrovní 

IRC (Obr. 68). 

                                          

Obrázek 67: Mediální hrana (archiv Otto Bock)            Obrázek 68: Anteriórní hrana (archiv Otto Bock) 

 

Laterální hrana je srovnatelná s podélně oválným lůţkem, jen v sagitálním pohledu není 

tak oblá, ale spíše kvadratická (Obr. 67). 

Průběh posteriorní hrany je dán tvarem m. glutaeus maximus. Probíhá v rýze pod tímto 

svalem a to u muţů asi 1,5 cm a u ţen 3 cm pod úrovní IRC. Průběhy a výšky hran jsou 

zachyceny na obrázku 69 (Gottinger, 2005). 

 

Obrázek 69: Průběh hran anatomického lůţka (vlastní) 
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Kromě průběhu hrany lůţka a plně kontaktního uloţení je potřeba dodrţet geometrii 

v transverzální rovině, která je velmi přesně dána a umoţňuje na základě hodnot 

naměřených na pacientovi velmi přesnou práci na modelu. Konstrukce tvaru vychází 

z úhlu ramu ossis ischii a polohy IRC. Od tohoto bodu je nutné zjistit tři míry, aby byla 

konstrukce lůţka moţná. Na základě těchto měr se modeluje funkční prostor vstupní 

roviny. První míra je anterio-posteriorní mediální rozměr, který se měří od hrbolu kosti 

sedací k anteriorní ploše šlachy m. adductor longus (Obr. 70 modře). Druhá je skeletární 

medio-laterální míra od ramu ossis ischii k subtrochanterické oblasti femuru 

(Obr. 70 ţlutě). Poslední důleţitý rozměr je diagonální medio-laterální míra, která se 

měří kolmo na úhel IRC z mediální strany ramu ossis ischii k m. rectus femoris na 

anterolaterální straně pahýlu (obr 70 červeně). 

 

Obrázek 70: Základní míry pro anatomické lůţko (vlastní) 

 

Na základě těchto rozměrů jsme schopni vytvořit geometrickou konstrukci vstupní 

roviny, jak je znázorněno na obrázku 71 (Bellmann, 2013).  

Je nutné mít na paměti, ţe tyto 3 vektory sil jsou vzájemně na sobě závislé, takţe kdyţ 

provedete jakoukoli změnu u některého z nich, musí se zváţit, jaký to bude mít vliv na 

ostatní. Tento koncept bude patrný během procesu vybavení zkušebním lůţkem.  

Tyto 3 vektory sil jsou klíčovými určovacími činiteli anatomického tvaru lůţka, které 

musí být v souladu nejen s pánevními kostmi pacienta, ale také s jeho svalovými 

konturami (Gottinger, 2005). 
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Obrázek 71: Geometrické uspořádání anatomického lůţka (archiv Otto Bock) 

 

8.6  Výhody a nevýhody anatomického lůžka 

Všechny výhody popsané výše u podélně oválného lůţka platí i zde.  

Navíc je obrovskou výhodou zachování maximálního moţného rozsahu pohybu 

v kyčelním kloubu, při zachování vynikající ovladatelnosti a stability lůţka. 

Dalším bonusem pro amputovaného je výborný kosmetický vzhled proto, ţe je 

zachován přirozený tvar glutaeálních svalů a hrany lůţka těsně přiléhají k tělu. 

Uţivatelé tohoto tvaru velmi vyzdvihují přirozené sezení na sedací kosti, která můţe ve 

flexi nad 90 % volně vyjet z lůţka, a tím jsou obě strany pánve při sedu ve stejné 

úrovni. 

Mezi nevýhody patří především náročnost na preciznost práce a dobré anatomické 

znalosti. Toto vybavení není jednoduché a pro dosaţení úspěchu je nutné věnovat se 

všem detailům a provést obvykle několik zkušebních lůţek.  U tohoto pahýlového lůţka 

platí, ţe buď sedí přesně, nebo nesedí, neexistuje ţádná poloviční cesta, nějaké “semi-

 anatomické” lůţko. Zkušený technik obvykle potřebuje v jednoduchých případech 

vyrobit 2 - 3 kontrolní lůţka, neţ se mu podaří dosáhnout toho, aby lůţko správně 

sedělo. U sloţitých případů je zapotřebí vyrobit kontrolních lůţek ještě více. Téměř 

všichni transfemorálně amputovaní mohou potenciálně těţit z konstrukce anatomického 

lůţka. Jediné dvě výjimky představují pacienti, kteří jsou zvyklí na tvar svého starého 

lůţka, které nechtějí měnit, a ti pacienti, kteří nedokáţou poskytnout přesnou zpětnou 

vazbu. V případě zcela přesně zachycujícího pahýlového lůţka je zapotřebí dobrá 

komunikace mezi amputovaným a protetikem, aby se dosáhlo dlouhodobě dobrého 
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výsledku. Značné kolísání objemu pahýlu ztěţují udrţení komfortního výsledku 

(Baumgartner, Bellmann, Gettinger). 

 

8.7  Nejčastější chyby při výrobě anatomického lůžka 

Platí zde vše jako u lůţka podélně oválného. Zde navíc velmi často chybí trpělivost a 

preciznost při práci. To má za následek nepohodlné lůţko, které pacient odmítá. Častou 

chybou je neznalost přesného principu a tím provádění úprav nesmyslným směrem a 

vytvoření nějakého hybridního tvaru. Je nezbytné dodrţet precizně všechny rozměry a 

principy, jinak je výsledek nepředvídatelný. (Bellman, 2013) 
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9  Diskuze  

Z dostupné literatury i z praxe jednoznačně vyplývá, ţe příčně oválný tvar lůţka 

nepřirozeně zatěţuje uţivatele protézy. O jednoznačných výhodách modernějších tvarů 

lůţek není třeba polemizovat. Lůţko s oporou o hrbol kosti sedací by mělo být 

pouţíváno jen v opodstatněných a jasně definovaných případech, zejména pokud 

pacient dlouhá léta pouţíval tento tvar a modernější provedení neakceptuje. Také 

u velmi problematických pahýlů s nemoţností přenést zátěţ přes plochu pahýlu nám 

nezbývá jiná moţnost neţ nevýhody opory o hrbol kosti sedací akceptovat. V běţné 

protetické praxi by však měla dostat vţdy přednost lůţka se zachycením kosti sedací. 

Je zcela nepřípustné pouţívat zastaralé typy lůţek jen proto, ţe jsou jednoduší a jejich 

výroba je rychlejší. Jak jsem se jiţ zmínil v úvodu, úkolem ortotika-protetika je 

pomáhat lidem s hendikepem a ne hledat cestu jak poskytnout vybavení co 

nejjednodušší a nejrychlejší, s vynaloţením minimálního úsilí.  

Pouţívání protézy má nezanedbatelný vliv na celkový zdravotní stav jejího uţivatele 

a prvořadým úkolem protetika je pečovat o to, aby se amputovaný nacházel v rámci 

moţností v co nejlepší zdravotní kondici. Toto je moţné pouze za předpokladu 

neustálého sebevzdělávání a průběţného sledování nových postupů a technických 

moţností. Pro dosaţení optimálního vybavení pacienta je nutné disponovat poměrně 

rozsáhlými znalostmi v oblasti anatomie, fyziologie a biomechaniky. Zároveň je 

nezbytné si znalosti po celý svůj profesní ţivot udrţovat a prohlubovat.  

Při shromaţďování podkladů pro tuto práci jsem zjistil, ţe v oblasti transfemorálních 

lůţek panuje mezi autory značná shoda a oponenti lůţek se zachycením sedací kosti se 

objevili jen sporadicky a to v začátcích tohoto systému. To se ale dá povaţovat za běţný 

jev, pokud přichází něco nového. Překvapivá je skutečnost, ţe ačkoliv jsou výhody 

nových podélně oválných a anatomických lůţek popsány a prokázány jiţ desítky let, 

v praxi dosud nejsou prioritně pouţívána. Názor, ţe u geriatrických pacientů je 

výhodnější lůţko s oporou o hrbol kosti sedací, je nepodloţený. Naopak, řadou studií 

bylo prokázáno, ţe právě v této skupině, kde je stav cév velmi narušen, by bylo vhodné 

pouţívat lůţek podélně oválných.  

Za dvacet let mého působení v tomto krásném oboru, došlo k obrovskému pokroku. 

Dalo by se dokonce říct, ţe čeští ortotici-protetici patří k nejpokrokovějším na světě. 

Rádi přijímají nové technologie. Někdy se ale bohuţel potýkají s tím, ţe jim schází 
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hlubší pochopení problematiky. Výsledkem jsou často různé hybridní tvary lůţek, které 

vznikají v důsledku nesprávného pouţití informací získaných při školeních nebo 

degradací technologie, ke které dochází českým „urychlováním“. Upravovat 

a vylepšovat techniky vybavování je moţné aţ v momentě, kdy dokonale známe jejich 

princip. Pro správnou aplikaci podélně oválných a anatomických lůţek je nezbytné 

precizně znát teorii lůţek s oporou o hrbol kosti sedací. Pak je ortotik-protetik teprve 

schopen přesně oddělit jednotlivé systémy a správně se rozhodnout, který z nich pouţít 

u daného pacienta. Je důleţité vědět, nejen pro který z nich se rozhodnout, ale také proč. 

Pouze v takovém případě je moţné jak amputovaného tak sebe ochránit od mnoha 

nepříjemností. 

Na závěr bych rád zmínil, ţe existuje ještě celá řada témat, která by si zaslouţila, aby 

jim byla v literatuře věnována pozornost. Jedná se například o problematiku lůţek po 

transtibiální amputaci, amputační technika, péče o pacienta před protetickým 

vybavením či škola chůze. Největší nedostatek kvalitních informací v českém jazyce 

pociťuji v oblasti aplikované biomechaniky a stavby protéz. 
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10  Závěr  

Cílem této práce bylo shromáţdit a zpracovat informace k systémům transfemorálních 

lůţek. Tyto informace setřídit do ucelené formy, která by mohla slouţit jako učební text 

pro středoškolské a vysokoškolské vzdělávání v oboru ortotik-protetik a v ostatních 

oborech, které jsou zastoupeny v péči o amputované. Cíleně jsem vyhledal a utřídil řadu 

odborných informací a na základě rozhovoru s expertem a vlastních dvacetiletých 

zkušeností zpracoval do ucelené formy. Toto téma zatím nebylo v českém jazyce takto 

uceleně a podrobně uchopeno. Doufám, ţe tento text poslouţí vyučujícím jako základ 

pro jejich práci, a ţe ho náleţitě při výkladu rozvedou a doplní o podrobnosti 

a praktické zkušenosti. Zároveň můţe slouţit jako vodítko k prostudování kvalitní 

odborné zahraniční literatury.  

Problematika vybavování a péče o amputované v oblasti femuru je náročná a doufám, 

ţe tato práce přispěje k jejímu zkvalitnění a dovede jak nové ortotiky-protetiky, tak 

kolegy, kteří jiţ v oboru pracují, k zamyšlení nad tím, co by mohli zlepšit a jak si 

doplnit své znalosti ve prospěch lidí, o které pečujeme.  

Tato práce má mimo jiné pomoci začínajícím kolegům. Nebudou tak muset hned na 

začátku kariéry řešit problém, se kterým jsem se potýkal já, a sice nedostatek 

publikovaných informací k našemu oboru, ať uţ v jakémkoliv jazyce. Měl jsem při své 

praxi obrovské štěstí na lidi, od kterých jsem se učil a také příleţitost pracovat v oboru 

v zahraničí. Proto si myslím, ţe je tak trochu mojí povinností vrátit tomuto krásnému 

oboru to, co jsem od mnohých odborníků nezištně dostal. 
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