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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po pravostranné 

exartikulaci v kyčelním kloubu. 

Shrnutí: Cílem této práce je sumarizace teoretických poznatků o problematice 

amputací dolních končetin a zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou stav 

po pravostranné exartikulaci v kyčelním kloubu. Obecná část shrnuje informace 

z odborné literatury o anatomii, kineziologii, amputacích a protetice dolních končetin. 

Rovněž poukazuje na výrazný psychologický a socioekonomický dopad amputací 

na pacienta a zdůrazňuje potřebnou rehabilitaci i v tomto odvětví. Speciální část 

obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor a fyzioterapeutický plán 

v krátkodobém i dlouhodobém měřítku při péči o pacienta po pravostranné kyčelní 

exartikulaci. Provedené terapeutické jednotky jsou podrobně popsány a na základě 

výstupního kineziologického rozboru je zhodnocen efekt fyzioterapeutické intervence. 

Klíčová Slova: amputace dolní končetiny, exartikulace v kyčelním kloubu, protetické 

vybavení, protéza dolní končetiny, rehabilitace, fyzioterapie, kazuistika 



Abstract 

Title: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with the Diagnosis Status 

Post Right Hip Disarticulation. 

Summary: 

The main purpose of thesis is summary of teoretical findings about lower limb 

amputacion and processing of case study of the pacient with the hip disarticulation. The 

general part includes facts from anatomy, kineziology, amputations and prosthetics of 

lower limb. It pointes to great psychological, social  and economical impact which 

should be dealt with. The special part consists of case history, inicial examination, 

short-term and long-term physiotherapy care about pacient after hip disarticulation. The 

therapeutic exercises are described in detail. Final inspection is compared with the result 

of the inicial examination and in the end of the thesis is evaluated the therapeutic effect. 

Keywords: amputacion, hip disarticulation, protetics, lower limb prothesis, 

rehabilitacion, physiotherapy, case study 
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1. ÚVOD 

Ztráta jakékoliv části těla je vždy velkým zásahem do integrity člověka a může být i 

velmi traumatickým zážitkem. Proto je celková rehabilitace po takovém výkonu 

významným prvkem léčebného procesu a fyzioterapie v ní hraje důležitou roli. Jejím 

hlavním úkolem je dosažení co nejlepšího funkčního stavu pacienta. Cílem mé 

bakalářské práce je zpracování kauzuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta 

po exartikulaci v kyčelním kloubu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a 

speciální. 

První část je věnovaná teoretickým východiskům k problematice amputací dolní 

končetiny s důrazem na exartikulaci v kyčelním kloubu. Obsahem této části jsou 

poznatky z anatomie a kineziologie dolní končetiny, jakožto s hlavním výkonným 

aparátem chůze. Následují kapitoly se zaměřují na amputace dolních končetin, jejich 

rozdělení, indikace a možné komplikace. Dále uvádím možnosti následného 

protézování, které zajišťuje somatickou a funkční kompenzaci při ztrátě dolní 

končetiny. Částečně se zde zabývám i výrazným psychologickým a socioekonomickým 

dopadem na pacienta. Závěr teoretické části tvoří náhled na hlavní cíle a postupy 

rehabilitační péče u pacientů se zmiňovanou diagnózou. 

Speciální část je konkrétní popis fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 

pravostranné exartikulace v kyčelním kloubu. Tato část byla vypracována během 

odborné praxe v lednu 2017. Pacient, se kterým jsem pracovala, byl již 3 měsíce 

po amputaci (kyčelní exartikulaci), avšak pro jeho komplikovaný pooperační stav byla 

protetická náhrada indikována až na únor 2017. Naším hlavním cílem tedy byla 

vertikalizace, nácvik soběstačnosti a celková příprava na protézování. Obsahem této 

speciální části je vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý terapeutický 

plán, popis fyzioterapeutických jednotek, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení 

výsledků terapie.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Anatomie dolní končetiny a pletence pánevního 

2.1.1. Kosti, klouby a ligamenta dolní končetiny 

Kosti dolní končetiny lze obecně rozdělit mezi pletenec pánevní a volnou část 

dolní končetiny. 

Pletenec pánevní, cingulum membri inferioris, je tvořen jedinou kostí, která 

splynula ze tří složek – kosti kyčelní, sedací a stydké. Z dorzální strany je kloubně 

připojena s kostí křížovou, ventrálně je spojena sponou stydkou s druhostrannou 

pánevní kosti. Tvoří tak pánev, která je uzavřeným útvar na spodině trupu.  

Kyčelní kloub, articulatio coxae, vytváří pohyblivé spojení mezi volnou dolní 

končetinou, konkrétně mezi stehenní kostí, a pletencem pánevním. Geometricky se 

jedná o omezený kulovitý kloub. Jamku, tedy konkávní kloubní plochu, tvoří 

acetabulum ležící na zevní straně kosti pánevní a účastní se na něm všechny její tři 

složky (kost kyčelní, sedací i stydká). Vlastní styčnou plochu zde vytváří poloměsíčitá 

plocha, facies lunata, která je jediná potažena kloubní tj. hyalinní chrupavkou. Hlavice, 

tedy konvexní kloubní plocha, je tvořena hlavicí kosti stehenní, která je uložena 

na  jejím proximálním konci.  

Vazivový prstenec tzv. labrum acetabulare lemuje acetabulum a prohlubuje tak kloubní 

jamku. Tento zesílený okraj je u báze tvořen spíše vazivovou chrupavkou, která 

přechází v cirkulárně orientovaná vlákna hustého vaziva. Nejsilnější je ve své horní a 

zadní části, nejslabší je potom v místě přemostění mezi vrcholy facies lunata. Vkleslé 

dno jamky vyplňuje tukový polštář, pulvinar acetabul, jehož funkcí je absorbovat 

nárazy.  

Kloubní pouzdro začíná při okrajích acetabula a upíná na krček stehenní kosti. Je 

zesíleno čtyřmi vazy. 

 Ligamentum iliofemorale je nejsilnějším vazem lidského těla a svým tvarem 

připomíná obrácené písmeno Y, začíná pod spina iliaca anterior inferior a 

rozbíhá se na oba konce linea intertrochanterica. 
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 Ligamentum pubofemorale odstupuje od horního ramene kosti stydké a upíná se 

na přední a spodní stranu kloubního pouzdra směrem ke kosti stehenní. 

 Ligamentum ischiofemorale probíhá od okraje acetabula po zadní ploše pouzdra 

a splývá se zevním ramenem iliofemorálního vazu. 

 Ligamentum orbibularis  je kruhovitý vaz. Společně s lig. pubofemorale a 

lig. ischiofemorale vytváří vazivový prstenec, podchycující hlavici kosti 

stehenní. 

Tyto vazy hrají důležitou roli pro stabilizaci, neboť kyčelní klouby jsou nosné a 

balanční klouby udržující rovnováhu a postavení vzpřímeného trupu. Dalším důležitým 

vazem je intraartikulární ligamentum capitis femoris, které obsahuje arterii a zajišťuje 

tak vyživování hlavice femuru. 

Kost stehenní, femur, je nejmohutnější a nejdelší kostí v těle. Rozeznáváme 

její 4 hlavní části: hlavici, caput femoris, která je artikulujícím útvarem kyčelního 

kloubu, krček kosti stehenní, collum femoris, připojující hlavici k diafyse kosti - k tělu 

tzv. corpus femoris a kondyly tvořící distální konec kosti.  

Dalšími důležitými útvary jsou malý a velký trochanter vybíhající na proximálním 

konci curpus femoris. Velký trochanter, trochanter major, je umístěn laterokraniálně, 

malý trochanter, trochanter minor, leží na mediální straně a vybíhá mediálně a dozadu. 

Crista intertrochanterica dorzálně spojuje oba trochantery jako vyvýšená hrana. 

Kloub kolenní, articulatio genus, je složený ze tří kostí: stehenní, holenní a 

čéšky. Stavebně je kolenní kloub kombinací válcového a kladkového kloubu 

tzv. trochoginglymus. Jamku tvoří v tomto případě kondyly holenní kosti, condyli 

tibiea, jejichž kloubní plocha je však téměř bez konkávního zakřivení. To je zajištěno 

nitrokloubními vazivovými chrupavkami tzv. menisky. Jako hlavice fungují condyli 

femoris. Čéška, patella, je původem sezamská kost uložena v úponové šlaše 

m. quadriceps femoris. Na kolenní kloub nasedá z přední strany.  

Uvnitř kloubu jsou dále uloženy 4 nitrokloubní vazy. Přední a zadní zkřížený vaz, 

ligamentum cruciatum anterius et posterius, spojující kondyly femuru a tibie, 

ligamentum meniscofemorale anterius et posterius připevňující menisky ke kosti 

stehenní a ligementum transversum genus, které propojuje oba menisky vzájemně.  
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Kloubní pouzdro se upíná při okrajích kloubních ploch a je zesíleno dvěma postranními, 

třemi předními a dvěma zadními vazy (ligamentum collaterale mediale et laterale, 

retinaculum patellae mediale et laterale, ligamentum patellae, ligamentum popliteum 

obliquum et arcuatum). Kolenní kloub je rovněž označován za nejsložitější kloub 

v lidském těle. 

Bérec utváří kost holenní, tibia, a kost lýtková, fibula. Proximálně se setkávají 

v tuhém a plochém articulacio tibiofibularis, distální spojní je označováno 

jako syndesmosa neboli pevné vazivové spojení. Vzájemnému posunu kostí brání 

membrána interossea cruris, jejíž snopce sestupují šikmo dolů od kosti holení k lýtkové 

po celé délce diafysi. 

Tibie se nachází na mediální straně bérce a nese opěrnou funkci. Dělí se do tří 

základních částí - proximální, distální a corpus tibiae. Svou distální částí vytváří vnitřní 

kotník.  

Fibula slouží převážně jako místo svalových začátků a svým distálním koncem tvoří 

kotník laterální. Obecně je dělena na hlavici, krček, tělo a distální část, tedy zevní 

kotník. 

K distálnímu konci bérce je hlezenním kloubem připojena noha. Hlezenní kloub 

je označován jako kloub složený a dělí se na horní a dolní zánártní kloub. Kloubní 

pouzdro se upíná kolem kloubních ploch a po stranách je zesíleno vazy, ligamentum 

collaterale mediale  et laterále. 

Noha se celkově stává z 26 kostí – 7 tarzálních, talus, calcaneus, os naviculare, 

os cuboideum, os cuneiforme (I., II., III.), 5 metatarzálních kostí a 14 falangových.  

Kostra tvoří příčnou a podélnou klenbu. Přilehlá kloubní spojení jsou rovněž obaleny 

kloubními pouzdry a zpevněny  ligamentózním aparátem. Jsou zde také popisovány dvě 

kloubní linie. Chopartův kloub, articulacio tarsi transversa místo, ve kterém 

se provádějí amputace distální části nohy a Lisfrankův kloub, articulatio 

tarsometatarsalis, nacházející se mezi distální řadou tarzálních kostí a metatarsy. 

(Čihák, 2001; Dylevský, 2009; Hudák, Kachlík, 2013; Véle, 2006) 
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2.1.2. Nervové zásobení dolní končetiny 

Dolní končetinu zásobuje bederní a křížová pleteň, plexus lumbalis et sacralis. 

Plaxus lumbalis je složen z míšních nervů L1 – L4 a přidává se k nim spojka 

z Th12. Je uložena po stranách bederní páteře v musculus psoas major. Odstupují zde 

nervy vedoucí k orgánům v oblasti pánve a dva nervy inervující svaly dolní končetiny – 

nervus femoralis et obturatorius. 

N. femoralis probíhá skrz lacuna musculorum a vydává svalové větve 

pro m. iliopsoasm, m. quadricepsfemoris, m. sartorius a m. pectineus. Jeho senzitivní 

část probíhá po přední straně stehna, na bérci se stáčí mediálně. 

N. obturatorius jde skrz canalis obturatorius na mediální stranu stehna, kde senzitivně 

inervuje kůži a motoricky zásobuje m. gracilis, m. adductor longus a brevis a 

m. pectineus (společně s n. femoralis). 

Plexus sacralis vzniká spojením míšních nervů S1 až S4 se spojkami z L4 a L5. 

Je uložena na facies pelvica ossis sacri, inervuje svaly pánevního dna (nervus pudendus) 

a zbylou část dolní končetiny – nervus gluteus superior pro m. gluteus medius et 

minimus a m. tensor faasciar latae, nervus gluteus inferior pro m. gluteus maximus, 

senzitivní nervus cutaneus femoris a nervus ischiadicus. 

N. ischiadicus prochází skrz foramen infrapiriformis na zadní stranu stehna, kde 

inervuje m. biceps femoris, semisvaly a část m. adductor magnus. Sestupuje k fossa 

poplitea, kde se větví na nervus tibialis  pro m. triceps surae, m. plantaris, m. popliteus, 

m. flexor digitorum longus, m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus a všechny 

svaly planty a fibularis communis. Ten se větví na nervus fibularis profundus 

pro m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus et brevis a m. extensor hallucis 

longus, a na nervus fibularis superficialis pro m. fibularis longus a m. fibularis brevis. 

(Hudák, Kachlík, 2013) 

2.1.3. Cévní zásobení dolní končetiny 

Dolní končetiny jsou cévně zásobeny z a. iliaca externa, která odstupuje 

z a. iliaca communis a probíhá pod peritoneem po vnitřní straně m. psoas major skrz 

lacuna vasorum pod ligamentum inguinale, odkud pokračuje jako a. femoralis. Větve 
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a. iliaca externa zásobují části předních a postranních svalů břišní stěny, část stěny velké 

pánve. U mužů zásobují část obalů varlete a u žen lig. teres uteri. 

A. femoralis po výstupu z lacuna vasorum vstupuje na přední stranu stehna do 

trigonum femorale, kde odstupují větve pro zásobení stehenních svalů. A. femoralis 

zásobuje na dolní končetině všechny útvary stehna a kolenní kloub a větví se na a. 

epigastrica superfcialis, a. circumfexa ilium superficialis, aa. pudendae externae, a. 

profunda femoris, která je hlavní tepnou pro svaly stehna a a. genus descendens. 

A. politea je pokračovní a. femoralis po vstupu do fossa poplitea skrz hiatus 

adduktorius. Prostřednictvím cévních sítí (rete artculares genus et reta pallae) zásobuje 

svaly ve fossa poplitea a jejím okolí a kolenní kloub. Ve svém průběhu vysílá větve: 

a. superior medialis et lateralis genus, a. media genus, a. inferior mefialis et lateralis 

genus a a. surales. Končí rozdělení na a. tibialis anterior a a. tibialis posterior. 

A. tibialis anterior prochází proximálně skrz membrana interossea cruris a sestupuje 

po přední straně bérce, dále průchodem pod retinaculum musculorum extensorum 

superius et inferius na hřbet nohy, kde pokračuje jako a. dorsalis pedis. Zásobuje 

kolenní kloub, útvary na přední straně bérce, hřbet nohy a prstů a částečně se podílí 

na zásobení planty. 

A. tibialis posterior sestupuje přes arcus tendineus musculi solei po zadní straně 

bérce, za mediálním kotníkem skrz canalis malleolaris (pod retinaculum musculorum 

flexorum) a vstupuje do chodidla, kde se dělí na koncové větve a. plantaris medialis et 

lateralis. Zásobuje útvary dorsálního a laterálního prostoru bérce a planty. 

(Čihák, 2001; Hudák, Kachlík, 2013) 

 Žíly dolní končetiny jsou dvojí, povrchové a hluboké. Obojí obsahují chlopně a 

končí v e v. femoralis, která průchodem v lacuna vasorum přechází ve v. iliace externa. 

Hluboké žíly, vv. profundae membri inferioris, provázení tepny a mají s nimi stejná 

jména, na bérci bývají zpravidla zdvojené.  

Povrchové žíly, vv. superficiales membri inferioris, začínají jako cévní sítě v plantě a 

na hřebetu nohy, rete venosum plantare et dorsale pedis, které se spojují v okrajové žíly 

v. marginalis medialis et lateralis. Ty přecházení v hlavní odtokové povrchové žíly. 

Jsou to v. saphena magna na tibiální straně, která pokračuje až do fossa iliopectinea, 



15 

 

kde ústí do hluboké žíly v. femoralis a v. saphena parva na straně fibulární, která 

ve fossa poplitea vstupuje do hluboké žíly v. poplitea (Čihák, 2001). 

2.2 Kineziologie dolní končetiny 

Dolní končetiny jako funkční celek hrají velmi důležitou roli. Zajišťují lidskou 

lokomoci vzpřímeného těla, posturální aktivitu a oporu pohybové soustavě při přijímání 

nebo udílení kinetické energie. Mohou částečně nahradit manipulační funkci horních 

končetin při jejich poruše či ztrátě. Jejich pohyb lze rozdělit do tří oblastí podle hlavních 

klubů: oblast kyčle, kolena a nohy (Véle, 2006). 

2.2.1. Oblast kyčelního kloubu 

Rozsahy pohybu v kloubu jsou dány tvarem artikulujících kostí a průběhem 

přilehlých vazivových struktur. Kyčelní kloub je kloub kulovitý, tj. hlavice i jamka jsou 

částí povrchu koule, což umožňuje pohyb podle tří vzájemně kolmých 

os (Dylevský, 2009).  

Dle Kendalla je možné provádět pohyb kyčelním kloubu ve fyziologickém 

rozsahu do flexe 120°, extenze 10°, abdukce 45°, addukce 10° a vnitřní i vnější rotace 

45° (Janda, Pavlů, 1993).  

K přenosu sil (tlaků) vertikalizovaného trupu na dolní končetiny dochází 

v pánvi. Pohyb probíhající hlavně v kyčelních kloubech je přenášen na bederní 

páteř, kde se tím pádem aktivují četné skupiny zádových svalů.  Tento vztah působí 

recipročně a stejně tak má i pohyb páteře výraznou odezvu v těchto kloubech kyčelních. 

Pro vzpřímenou polohu těla je zásadní i postavení pánve - pánevní sklon, který 

ovlivňuje zakřivení páteře, především bederní lordózu a hrudní kyfózu, a tvoří tak 

s páteří funkční jednotku (Dylevský, 2009). 

2.2.2. Oblast kolenního kloubu 

Kolenní kloub je kombinací válcového a kladkového kloubu 

tzv. trochoginglymus, který neumožňuje aktivní pohyb do stran. Anatomická stavba 

kolene však při flexi a extenzi vyžaduje další souhyby, jako počáteční rotace, při níž se 

tibie točí dovnitř, je spojena s flexi v prvních 5° pohybu. Základním postavením je plná 

extenze, kdy je koleno tzv. uzamčeno a je tak ve stabilní poloze. Plní dva protichůdné 

požadavky -  (Čihák, 2001; Dylevský, 2009). 
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Dle Kendalla je možné provádět pohyb v kolenním kloubu do flexe 140°. 

Fyziologická extenze je 0°, vyšší goniometrický rozsah pak značí patologii ve smyslu 

hypermobility (Janda, Pavlů, 1993). Véle (2006) hovoří ještě rotaci podél osy tibie  - 

zevní rotaci v rozsahu 15 - 30° a vnitřní maximálně do 40°. 

2.2.3. Akrální oblast 

Noha je přizpůsobena lokomoci ve stoje a zprostředkuje styk těla s terénem. Je 

schopna aktivně uchopovat terénní nerovnosti a je vybavena potenciální uchopovací 

schopností (Véle, 2006). 

Dle Kendalla je možné provádět pohyb v hlezenním kloubu do dorzální flexe 40°, 

plantární flexe 45°, inverse 35° a everse 20° . (Janda, Pavlů, 1993). Pasivní rozsah 

v tomto kloubu je jako jediný v těle nižší než aktivní. 

2.2.4. Kineziologie chůze 

Chůze je nejběžnějším typem lokomoce člověka. Slouží jednak základním životním 

potřebám při sebeobsluze, ale i při práci. Je možná pouze při dostatečné stabilizaci 

vzpřímené polohy těla, kterou zajišťuje CNS aktivací svalového aparátu. Díky působení 

propulzní síly a gravitace vzniká, za předpokladu pevné opory v místě kontaktu nohy 

s opěrnou bází, svalová síla reaktivní. Pro každou dolní končetinu existují tři pohybové 

fáze: švihová, oporná a fáze dvojí opory. Analýzou chůze lze získat důležité informace 

o stavu jednotlivých pohybových segmentů i pochodech CNS. Jelikož se jedná o 

základní pohybovou funkci z hlediska sebeobsluhy, je dosažení této schopnosti 

prvořadým cílem rehabilitačního úsilí (Véle, 2006). 

2.3 Amputace 

Kubeš (2014, s. 117) definuje amputaci jako „odstranění periferní části těla včetně 

krytu měkkých tkání s přerušením skeletu, která vede k funkční nebo kosmetické změně 

s možností dalšího protetického ošetření“. 

Exartikulace se od klasické amputace liší pouze v tom, že je periferie odstraněna 

v linii kloubu (Kubeš, 2014). 
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2.3.1. Historie amputací 

Amputace patří k nejstarším historicky doloženým prováděným výkonům. 

Největší uplatnění a rozvoj zaznamenaly určitě během období válek. Jenom první 

světová válka si vynutila zhruba 100 000 amputací (Kubeš, 2014). 

První doložené materiální doklady o zhojené amputaci sahají do období kolem roku 

2000 let př. n. l. a pocházejí z Egypta (Brothwell,Møller-Christensen 1963, s. 192). 

Zásady k provádění amputací stanovil jako první Hippokratér (500 let př. n. l.). Byly to: 

odstranění nemocné tkáně, snížení invalidity a záchrana života (Sosna a kol., 2001). 

Mezi rané techniky patřily amputace tzv. gilotinové (cirkulární), které se prováděly 

bez anestezie, krvácení se stavělo zaškrcením pahýlu nebo ponořením do horkého oleje. 

Později, v roce 1837, se vyvinuly tzv. lalokové amputace a prováděly se včetně podvazu 

cév s využitím muskulokutánních laloků k vytvoření měkkého krytu pahýlu. Obě 

techniky jsou využívány dodnes a lze je provádět jako otevřené nebo uzavřené. 

Při otevřené amputaci není rána primárně uzavřena. Tato technika je indikována 

v případě infektu, těžkého zhmoždění či kontaminace měkkých tkání a umožňuje 

sekundární uzávěr již bez rizika komplikovaného hojení (Kubeš, 2014). 

2.3.2. Dělení dle typu operace 

Gilotinová (cirkulární) amputace 

 Gilotinové amputace jsou vždy prováděny jako otevřené. Po cirkulárním 

přerušení kůže se po její retrakci přeruší svaly v její úrovni. Po retrakci svalů se v jejich 

úrovni přeruší skelet. Před uzavřením je nutná jeho konečná úprava pro umožnění 

dobrého oprotézování. Tato úprava může probíhat třemi způsoby: 

1. Proximálnější reamputací stejnou technikou jako při zavřené lalokové amputaci. 

2. Revizí (konverzí) pahýlu – kdy je odstraněna granulační a jizevnatá tkáň, kost je 

zkrácena a jsou zmodelovány měkkotkáňové laloky k umožnění hodnotného 

měkkého krytu pahýlu. 
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3. Plastickou úpravou – kdy jsou pouze modelovány měkké tkáně bez zásahu 

na kosti (Kubeš, 2014). 

Laloková amputace 

Laloková amputace může výt provedena jako otevřená i jako uzavřená, kdy je 

důraz kladem především na tenodézu
1
 přerušených svalů. Při otevřené lalokové 

amputaci jsou založeny delší kožní laloky, které jsou následně překlopeny (invertovány) 

a dočasně přešity přeloženou plochou k sobě. Asi po 2 týdnech, při vytvoření granulační 

plochy, jsou tyto laloky uvolněny a „rozbaleny“, následně je provedena primární sutura. 

Pro zachování motorické funkce se využívá technika myoplastiky, tj vzájemné sešití 

antagonistických svalů, nebo myodézy čili kostní reinzerce v novém místě. Jizva se 

zpravidla umisťuje mimo nášlapnou plochu pahýlu (Kubeš, 2014). 

                                                 
1
 chirurgické připevnění šlachy ke kosti pro ovlivnění pohyblivosti v zachovalém kloubu 

Obrázek 1 - Gilotinová amputace 

Obrázek 2 - Laloková amputace 



19 

 

Osteomyoplastická amputace 

Fallon (2016) mezi základní rozdělaní řadí ještě amputaci osteomyoplastickou. 

Operace probíhá obdobně jako při lalokové amputaci a je doplněna o osteoplastickou 

složku. To znamená, že část periostu z odstraněné periferní kosti je připevněna 

ke svalovému laloku, vzniká tak klapka, která následně překryje otevřenou dutinu kosti 

pahýlu. Hlavní cílem této operace je vytvoření odolného pahýlu, zlepšení jeho funkce 

při protézování a redukce pooperační infekce. 

2.3.3. Dělené dle výšky amputace 

Hemikorporektomie – odstranění celého pánevního pletence včetně kosti křížové. 

Provádí se zcela výjimečně a pouze v krajním řešení. Je nutné stomické řešení GIT a 

vylučovacího traktu. Pro ochranu orgánů v břišní dutině a k umožnění sedu se používá 

protetická objímka.  

Hemipelvektomie – odstranění celé dolní končetiny a přilehlé oblasti pánve, standardně 

se jedná vlastně o exartikulaci v SI skloubení a v symfýze. Konzervativním typem je 

vedení linie kostní resekce nad acetabulem se zachováním hřebene lopaty kyčelní. 

Exartikulace v kyčelním kloubu – amputace vedena v linii kyčelního kloubu. 

Doporučuje se snesení chrupavky acetabula jako prevence sekvestrace a následné 

vyplnění acetabula svaly. 

Femorální amputace – amputace v průběhu stehenní kosti. Délka pahýlu je určována 

individuálně dle stavu pacienta. Provádí se zde amputace dle Callandera, kdy je 

amputace vedena ve výší kondylů femuru a je tím pádem ponechán velmi dlouhý 

stehenní pahýl. Amputace dle Stokes-Grittiho je provedena ve stejné výšce stehenní 

kosti, ale se zachováním ventrální poloviny čéšky, která je překlopena zespodu 

k femuru. 

Exartikulace kolenním kloubu – amputační linie je vedena kolenním kloubem, což 

následně poskytuje velmi kvalitní zátěžový pahýl. Zůstává zachována dlouhá páka 

stehenních svalů s jejich dobrou funkcí, čímž je plně zachována švihová fáze chůze. 

Bércová amputace – odstranění končetiny v oblasti bércových kostí, přičemž je nutné 

resekovat fibulu vždy proximálněji než tibii a zkosit přední stranu tibie v místě resekce. 
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Někdy je doporučováno spojení obou kostí tzv. kostním můstkem nebo periostálním 

rukávem pro zabránění vzájemného pohybu. 

Amputace v oblasti nohy – Dle výšky je dělíme na několik typů.  

 Amputace dle Symea – odstranění distální části bérce těsně nad talokrurálním 

kloubem s vytvořením nášlapného pahýlu.  

 Amputace dle Pirogova – odstranění všech kostí nohy s výjimkou dorzálních tří 

čtvrtin patní kosti, která je se zachovalým úponem achillovy šlachy přiklopena 

k distálnímu konci tibie. I zde je tak vytvořen nášlapný pahýl.  

 Amputace dle Choparta – oddělení kostí ve stejnojmenném kloubu. Dnes se 

provádí její modifikovaná forma (Letts a Pyper, 1989), která spočívá ve snesení 

kostních prominencí, reinzerci extenzorů, modifikaci kožního laloku a 

prolongaci Achillovy šlachy. Tato modifikace snižuje riziko rozvoje ekvinózní 

deformity.  

 Amputace dle Lisfranka – opět oddělení kostí ve stejnojmenné kloubní linii. 

Pro hrozící rozvoj ekvinozity již není příliš doporučována a ani užívána. 

 Amputace dle Scharpa – amputace v transmetatarzální oblasti. Dochází zde 

k ovlivnění chůze pro absenci opory při odrazu nohy, ale není potřeba zvláštní 

protézy, stačí protetická výplň obuvi. 

 Amputace palce nohy - je vhodné ponechání i malé části báze článku 

pro zachování pozice sezamských kůstek a dále je vhodná sutura extenzoru 

s flexorem. Následkem je chybějící opora při odrazové fázi kroku, což sice nemá 

vliv na stoj a normální chůzi, ale při běhu vede ke kulhání. 

 Amputace prstů – u amputací 2. prstu hrozí riziko rozvoje sekundárního 

valgózního palce, u dalších prstů již toto nehrozí a nedochází ani k problémům 

při normální chůzi. I zde stačí protetická výplň boty. 

(Kubeš, 2014; Sosna a kol., 2001). 

2.3.4. Rozhodnutí o výšce 

Při určování, v jaké výšce má být amputace provedena, je rozhodováno 

dle lokálního nálezu a chirurgických možností. 
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Jedním z nejdůležitějších faktorů je stav krevního zásobení ve zbývající části 

končetiny. Jednak protože poškození cévního zásobení patří historicky k nejčastějším 

indikacím amputace, ale také z důvodu hojení, které je snadnější v dobře prokrvené 

tkáni. Ke zjištění míry prokrvení u poruch cirkulace se využívá arteriografie, 

Dopplerovo ultrazvukové vyšetření, pletyzmografie, dále např. transkutánní stanovení 

hladiny pO2 a radionuklidová angiografie. O výšce amputace z důvodu tumoru 

rozhoduje jeho typ a stupeň generalizace procesu, u nekrotických tkání pak jejich rozsah 

(Kubeš, 2014;  Sosna a kol., 2001; Christian, 2006). 

Mezi dalšími důležité aspekty při rozhodování patří následující:  

1. Stav kožního krytu – dnes se dá řešit pomocí laloků, tkáňových expandérů a 

štěpů ve spolupráci s plastickými chirurgy.  

2. Stav přilehlých svalů – musí se dbát na zachování vitálních svalů podle zásad 

4C (z angličtiny – contractility, color, capilary bleeding, consistency). 

3. Stav nervová tkáně.  

4. Možnost optimálního protetického vybavení – délku pahýlu je potřeba 

konzultovat s protetikem. Obecně platí, že čím delší pahýl, tím nižší energie 

při chůzi. Na to je třeba dbát hlavně u starších pacientů. Proto byla dříve 

různými autory vypracována tzv. amputační schémata, která zohledňovala 

možnost tehdejšího protetického vybavení. Amputační schémata jsou dnes spíše 

na ústupu a obecně je snaha o zachování vždy co nejdelší části skeletu (Kubeš, 

2014). 

2.3.5. Indikace 

Mezi hlavní indikace k amputačnímu výkonu trauma, infekt, nekróza, tumory, 

afunkce a defekt kožního krytu nebo měkkých tkání. Díky pokročilé a specializované 

chirurgii zůstala v současné době prakticky jedinou absolutní indikací ireverzibilní 

ischémie z traumatické či jiné etiologie.  

Pro usnadnění rozhodování o indikaci ke ztrátě končetiny byla vypracována 

schémata a bodovací systémy k posuzování možnosti záchrany končetiny. 

Jako nejužitečnější se jeví tzv. MESS skóre (mangled extremity severity score) 

pro posttraumatické amputace. Toto schéma hodnotí postižení podle energie úrazového 

mechanismu, tlakové stability pacienta, ischemického postižení a věku. Maximální 
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hodnosta je 11 bodů. Při skóre 7 a více bývá konečným řešením amputace, skóre 6 a 

nižší dává předpoklady k záchraně končetiny (Kubeš, 2014).  

2.3.6. Komplikace 

Amputace je rozsáhlý operační výkon, který s sebou samozřejmě nese riziko 

pooperačních komplikací. Nejlepší prevencí proti nim je šetrná a rychlá operační 

technika při správné indikaci výše amputace. Mezi nejčastější komplikace patří: 

 Hematom, který může vést k infekci, nekróze a bolestem. Jeho prevencí je 

správná drenáž rány. 

 Nekróza, kterou je možno nechat zhojit per secundam (do rozsahu 0,5 cm). 

Rozsáhlejší nekrotická tkáň vyžaduje revizi, nekrektomii a resuturu.  

 Infekce bývá řešena intenzivní ABT terapií, operační revizí zavedením 

proplachové laváže či reamputací. 

 Dehiscence v ráně vyžaduje resuturu. 

 Gangréna vznikající lokální ischemií. Po demarkaci její hranice je nutná 

proximálnější reamputace. 

 Edém, jehož následkem může být hruškovitý pahýl, nevýhodný pro protézování. 

Otoku se snažíme předcházet správným elastickým bandážováním. 

 Kontraktura, která může vzniknout chybnou myoplastikou a myodézou nebo 

pooperačně nesprávným polohováním a nedostatečnou rehabilitací. V tomto 

případě je někdy nutné redresní sádrování. 

 Zlomeniny v oblasti pahýlu jsou léčeny dle typu a lokalizace. 

 Fantomové obtíže jsou v zásadě dvojího typu – fantomové pocity (pocit 

přítomnosti chybějící končetiny), které jsou pro svůj častý výskyt považovány 

za obvyklé, a fantomové bolesti. Pro snížení těchto bolestí je využívána 

medikamentózní terapie nebo aplikace fyzikálních procedur, někdy je však 

nutná neurochirurgická revize nervového pahýlu. 

(Kubeš, 2014;  Sosna a kol., 2001) 

2.3.7. Sociální a psychické aspekty amputací 

Ztráta končetiny či jiné části těla je nepochybně traumatizující událost a může 

být doprovázena celou řadou psychologických symptomů. Proto je určitě důležité 
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zařadit do rehabilitačního týmu i specialistu z tohoto odvětví, psychologa. Je vhodné 

pacienta i jeho rodinu dostatečně informovat o celém procesu amputace a motivovat je 

k následné rehabilitaci. 

Amputace je velkým zásahem i po sociální stránce. Ve spolupráci se sociální 

pracovnicí je zjišťováno sociální zázemí, opora a komunikace pacientem a 

jeho  rodinou. V případě potřeby spolupracují s dalšími odborníky na nutných bytových 

úpravách bytu a doporučují kompenzační pomůcky. Zajímají se o možnost začlenění 

pacienta na původní pracoviště a případně jednají o možnosti úpravy pracovního 

prostředí.  

Další oblast, kterou může tento výkon ovlivnit, je ekonomická situace. 

Pro člověka v produktivním věku amputace znamená přinejmenším dlouhodobou 

pracovní neschopnost a v některých případech i ztrátu zaměstnání. Často musí dojít 

k zásadním úpravám bytových prostor a velkou položkou je i protetické vybavování. 

Zdravotní pojišťovny standardně hradí protézu v minimálním rozmezí dvou let. 

Při  výrobě speciálního typu protéz pro stupeň aktivity 3 a 4 (blíže kapitola 2.4.1) to 

bývá jednou za 4 roky. Na opravách protézy se pojišťovna po schválení revizním 

lékařem účastní 90% podílem částky. 

Pacienti po amputaci mohou zažádat o invalidní důchod, který je přiznáván 

dle zákona o důchodovém pojištění (§ 38 Podmínky nároku na invalidní důchod). 

Poskytování příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a průkazu osoby se 

zdravotním postižením upravuje zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením (MPSV, 2017). 

Pacient po amputaci se rovněž může obrátit na některou z organizací sdružující 

lidi s podobným handicapem. V České republice jsou to například občanská sdružení 

Asociace protetických pacientů nebo sdružení No Foot, No Stress! Na mezinárodní 

úrovni funguje například International Society for Prosthetics and Orthotics nebo 

Amputee Coalition. Mezi hlavní cíle těchto organizací patří pomáhat osobám 

po amputaci, zlepšovat jejich životní podmínky a v neposlední řadě sdružovat lidi 

s podobným postižením na kulturních, sportovních či jiných akcích, kde mohou 

vzájemně sdílet zkušenosti. 
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2.4 Protetika 

Matějíček (2014) definuje protetiku jako „obor ortopedické protetiky, který léčí 

pacienty pomocí zevně aplikovaných protetických pomůcek, jež kompenzují deficit jak 

somatický, tak funkční.“  

Protéza je mechanická pomůcka, která nahrazuje chybějící končetinu nebo její část. 

Je ovládána silou svalstva amputačního pahýlu. Protetickou pomůcku indikuje zásadně 

ošetřující lékař podle potřeb pacienta na podkladě klinického nálezu z psychologických, 

sociálních a ekonomických důvodů. Mezi hlavní cíle protézování a postamputační 

rehabilitace je zlepšení kvality života, nezávislosti a soběstačnosti (Matějíček, 2014; 

Kolář, 2009). 

2.4.1. Protetometrie 

  Získávání měrných podkladů (protetometrie) je důležité pro stavbu protéz 

z hlediska technického provedení a volby jednotlivých komponent. Mezi tyto podklady 

patří: 

1) Základní údaje  

Obsahují osobní údaje a anamnézu. 

2) Technické vyšetření 

Hodnotí schopnost samostatné vertikalizace, používání pomůcek při chůzi, rozsah 

jednotlivých kloubů, svalovou sílu, tělesnou hmotnost a stav kožního krytu. Patří sem i 

kritérium hodnotící stupeň aktivity uživatele vycházející z fyzických a psychických 

předpokladů pro užívání pomůcky. 

 Stupeň aktivity 0: Nechodící pacient, který k pohybu využívá invalidní 

vozík.  

 Stupeň aktivity 1: Interiérový typ uživatele. Využívá protézu pro pohyb 

pouze  interiéru kvůli limitaci zdravotním stavem.  

 Stupeň aktivity 2: Limitovaný exteriérový typ uživatele. Využívá protézu 

k překonávání krátkých vzdáleností, ale je též limitován zdravotním stavem.  

 Stupeň aktivity 3: Nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Využívá protézu 

celodenně bez značného omezení.  
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 Stupeň aktivity 4: Nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními 

požadavky. Vysoce aktivní uživatel, který využívá protetickou pomůcku 

celodenně a pro sportovní aktivitu. 

3) Získání délkových a obvodových měr 

Míry jsou snímány v takovém postavení, ve kterém bude pomůcka nošena. 

4) Nákresy a obkresy  

Pro nákres pomůcky se dnes využívají standardní měrné listy, do kterých se zanesou 

naměřené hodnoty. Dále se pořizuje obkres zdravé končetiny pro určení velikosti 

chodidla nebo pro ujasnění linie končetiny k výrobě kosmetického krytí. 

5) Otisk plosky a plošné poloformy 

Otisk slouží ke zjištění statických i dynamických tlakových sil v plosce nohy. Plošné 

poloformy umožňují trojrozměrné znázornění akrálních partií (ruka, ploska). 

6) Zhotovení sádrového modelu 

Způsoby samotného sádrování se mohou měnit dle daného typu pomůcky. U některých 

typů sádrování se využívají sádrovací stojany nebo podtlakové přístroje. Nejdříve 

vytvoříme sádrový negativ, který je možné v případě potřeby tvarově dokorigovat. 

Vylitím negativu sádrovou maltovinou získáme sádrový pozitiv, který je trojrozměrným 

podkladem pro výrovu protetické pomůcky. 

7) CAD-DAM
2
 technologie 

Princip těchto technologií spočívá v nasnímání skenovaného tělního povrchu 

do počítače. Následně je vyhotoven virtuální model, který po realizace slouží jako 

podklad pro výrobu protézy. 

(Půlpán, 2011; Matějíček, 2014) 

2.4.2. Základní součásti protéz 

Každá protéza je složena z pahýlového lůžka a periferie protézy. Pahýlové lůžko 

je vyráběno ve třech typech: závěsné, semikontaktní a plně kontaktní (podtlakové). 

V závislosti na výšce amputace může protetická periferie obsahovat protetické chodidlo 

(pevné nebo dynamické), kolenní kloub (s „tlumením“ pro řízení švihové fáze) a 

protetický kyčelní kloub (Matějíček, 2014). 

                                                 
2
 CAD/CAM - computer-aided design/computer-aided manufacturing 
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Pro výrobu jednotlivých komponent se využívá přírodních i syntetických 

materiálů. Z přírodních materiálů jsou to nejčastěji kovy (slitiny hliníku, titanu, ocele), 

méně často pak dřevo nebo kůže. Mezi používané syntetické materiály patří plasty, 

termoplasty (PVC, polyetylen apod.), tkaniny, termosety (pryskyřice apod.), elastomery 

(silikony apod.) a vyztužené plasty (kompozity). (Matějíček, 2014) 

Dle typu konstrukce můžeme protézy rozdělit na endoskeletární, u kterých je 

použit trubkový systém a exoskeletární, kde je nosným prvkem plášť protézy 

(Půlpán, 2011). 

Při výrobě kterékoliv protetické pomůcky musí být zajištěna dobrá komunikace 

mezi indikujícím lékařem, protetickým technikem a pacientem. Bez komunikace mezi 

těmito články nelze při výrobě protetické pomůcky očekávat subjektivně ani objektivně 

dobrý a funkčně vyhovující výsledek (Matějíček, 2014). 

2.4.3. Protéza po exartikulaci v kyčelním kloubu 

Pro protézování kyčelního kloubu bylo zásadní vyvinutí tzv. kanadské kyčelní 

exartikulační protézy z 50. let minulého století. Rozdílem oproti všem ostatním 

konstrukcím, kde byl kyčelní klub umístěn laterálně pahýlové objímky 

(tzv. branderbuský typu), bylo uspořádání a provedení kloubu a ideálnější uložení 

exartikulačního pahýlu. Kloub je umístěn ve funkční ose z přední a spodní strany 

pahýlového lůžka, což nenutí pacienta při chůzi cirkumdovat končetinu a umožňuje 

pohodlnější sed s protézou. (Kaphingst, 2002; Matějíček, 2014). 

Pánevní lůžko má přímý kontakt s amputačním pahýlem a kromě toho obklopuje 

polovinu nebo celou pánev pacienta ve formě pánevní objímky, což umožňuje lepší 

stabilizaci při chůzi.  Při tvarování lůžka hrají důležitou roli čtyři oblasti, které přenášejí 

vzájemné působení sil mezi pacientem a protézou. Jsou to:  

 dosedací oblast – slouží k přenosu vertikálních sil daných na jedné straně 

hmotností pacienta a reakčními silami na straně druhé. Hlavním bodem je sedací 

kost a pomocnou plochu tvoří kost kyčelní na straně amputace. 

 Crista iliaca bilaterálně – slouží k zavěšení protézy. Okraje amputačního lůžka 

končí cca 3cm nad pánví a jsou zaobleny tak, aby nebyly ve styku dolními 

žebry. To umožňuje laterální pohyb trupu bez tlaku na hranách lůžka. 
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 plocha křížové kosti – je důležitá k přenosu 

síly pro švihovou fázi chůze, která je 

zahajována „vykopnutím pánve“ 

(Kaphingst, 2002; Matějíček, 2014).  

Kyčelní kloub je nearetovaný a volně 

pohyblivý do flexe. Je namontován cca 45° před a 

pod polohou původního fyziologického středu 

otáčení. Tak se přemístí fyzikální osa kloubu před 

těžiště těla tak, aby hmotnost pacienta těla 

ovlivňovala kloub ve stoji a během chůze pouze ve 

směru extenze, ale ne do flexe. Nechtěné 

hyperextenzi se zabrání částečně seřiditelným 

extenčním dorazem (Kaphingst, 2002). 

Moderní protézy mají v kyčelním kloubu 

zabudovaný malý hydraulický systém, který 

umožňuje a řídí pohyby kloubu ve všech třech 

rovinách. Je tak umožněn optimálnější cyklus 

chůze, při kterém se pánev natáčí a pohybuje právě 

v těchto ve třech rovinách (Otto Bock, 2017). 

2.4.4. Chůze s protézou po exartikulaci v kyčelním kloubu 

Ze střední stojné fáze pacient přenese váhu těla na stranu protézy a nakročí zdravou 

dolní končetinou. Protéza se pohybuje do fáze odrazu prstů (chodidla) již se 

zafixovaným kyčelním kloubem na doraz v extenzi. Takový pohyb je možný díky 

dostatečně ohebnému protetickému chodidlu nebo zvětšením lordózy bederní páteře. 

Z  fáze dvojí opory do fáze švihové se pacient přesune „vykopnutím“ protézovaného 

kolenního kloubu rychlým, energetickým vzpřímením překlopené pánve a dopředným 

zrychlením flexe pánevního lůžka. Díky volnému kyvnému pohybu v kyčelním kloubu 

se protetická dolní končetina přesune k dosednutí paty na zem při extendovaném kloubu 

kolenním. Přechod z patního kontaktu vede opět ke střední stojné fázi 

(Kaphingst, 2002).  

Obrázek 3 - Protéza DK 

Kanadský typ  s hydraulickým 

systémem v kyčelním kloubu 

(Otto Bock, 2017) 
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Dle Takaakiho výzkumu (2012) dosahují pacienti důchodového věku při dobře 

zvládnuté chůzi s protézou průměrné rychlosti 30 m/min. Průměrná spotřeba kyslíku je 

18 mL/kg/min. 

2.5  Rehabilitace po exartikulaci 

Stav po amputaci dolní končetiny vyžaduje komplexní terapeutický přístup. 

O maximální návrat postižené funkce orgánu do původního stavu se snaží 

multidisciplinární tým složený z fyzioterapeuta, ergoterapeuta, protetika, rehabilitačního 

lékaře, chirurga a zdravotní sestry. Další aspekty řeší neurologie, terapie bolesti, 

sociální a pracovní rehabilitace a psychologie (Kolář, 2009; Broomhead, 2004). 

2.5.1. Předoperační 

Je-li amputace plánovaným výkonem, je dobré začít s rehabilitací už 

před operací. Příprava na tento rozsáhlý výkon by měla probíhat jak po stránce 

fyzické, tak psychické. 

Do fyzické přípravy je vhodné zařadit posilování horních končetin, posílení 

neamputované DK ale i udržování dostatečného svalového napětí na budoucí 

amputované DK pro pozdější dobrou fixaci protézy na amputačním pahýlu. Dále nácvik 

chůze o berlích, edukace zacházení s mechanickým vozíkem, tranferů a ADL
3
 

(M. A. Ort. Protetika, ©2014). 

Psychickou přípravou je myšlená dostatečná informovanost pacienta o budoucí 

operaci, jejím průběh, následcích a možných komplikacích. Seznámit pacienta 

s pooperačním rehabilitačním programem, s nemocničním prostředím, případně mu 

ukázat protézu a popsat její mechanismus. 

2.5.2. Pooperační  

Po vlastní amputaci lze rehabilitační program rozdělit do 3 fází: 

Časnou pooperační péči, kdy probíhá hojení chirurgické rány. S fyzioterapií je 

možné začít druhý den po operaci a zaměřuje se prevenci možných dalších traumat 

končetiny, minimalizaci bolesti, zachování, popř. zlepšení rozsahu pohybu a svalové 

                                                 
3
 activity of daily living 
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síly reziduální končetiny, udržování kondice celého těla, redukci otoku a tvarování 

pahýlu. Následně vertikalizaci, nácvik transferů, chůze bez protézy a ADL. 

Prvovybavení protézou, kde se pacient zaměřuje na nácvik ovládání protézy a 

postupný nácvik samostatné chůze s protézou.  Prvotní oprotézování může proběhnout 

zhruba za 6 týdnů po operaci. Rehabilitace by měla být uspořádána tak, aby protéza 

nebyla pouze pomůckou, ale stala se funkční náhradou končetiny (Pejšková, 

Mareček, 2010, Matějíček, 2014). 

Následnou péči, která by měla být pacientovi umožněna i řadu let po provedení 

amputace, protože tento handicap provází člověka po celý jeho další život. Rehabilitace 

je dále vhodná, pokud dojde u pacienta ke změně podmínek zdravotního stavu, protézy 

či její části, ale i okolního prostředí, fyzického stavu, sportovní aktivity, popř. návratu 

do zaměstnání (Broomhead, 2004). 

Klíčovými body rehabilitačního programu jsou: 

Péče o pahýl a jizvu 

Masírování a uvolňování jizvy, včetně měkkých tkání v přilehlé oblasti probíhá 

standardně jako při jiných operacích. K základním prvkům péče o pahýl, který se 

po amputaci ještě dlouho vyvíjí, patří:  

1. Bandážování přes pás pro dosažení potřebného tvaru, které provádíme 

dostatečně širokým elastickým obinadlem (10-14 cm) 3x denně. První otáčky 

obvazu nevedeme přes pahýl cirkulárně (kvůli možnému stlačení povrchového 

žilního systému). 

2. Otužování pahýlu střídavým proudem teplé a studené sprchy (končí se 

chladnou). Patří sem ale i využití tlaku, otužování pomocí pomůcek (míčkování, 

akupresurní pomůcky apod.) nebo masáž pahýlu.  

3. Kartáčování pro zlepšení senzitivní aference . 

4. Polohování a prevence vzniku flekčních kontraktur (Kolář, 2009, 

Krawczyk, 2000). 

Léčebná tělesná výchova (LTV) 

Pro udržení celkové fyzické kondice, zlepšení svalové síly a udržení kloubních 

rozsahů. Konkrétní cvičení je vystaveno na základě hodnot ze vstupního kineziologické 

vyšetření. Důraz je kladen na zachování svalové síly pahýlu, v případě exartikulace 
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se jedná o dostatečnou svalovou sílu v oblasti pánve a to jak v dynamické tak 

ve statické funkci. 

Nácvik chůze 

Vertikalizace pacienta se do rehabilitačního programu zařazuje ihned 

po amputaci, jakmile to klinický stav pacienta dovolí. Většinou se používají pomůcky 

typu chodítka, bradlové chodníky, u zdatnějších jedinců potom podpažní berle nebo 

francouzské hole (Kolář, 2009). 

Je potřeba zvládnou nácvik chůze s protézou ale i bez ní. Při chůzi bez protézy 

se využívá tzv. chůze švihem. Pacient přenese váhu těla na obě berle, zhoupnutím těla 

se dostává dopředu a došlápne na zdravou končetinu, berle předsune pře sebe a proces 

opakuje (Hromádková, 2002). 

Při nácviku chůze s protézou se zpočátku využívají francouzské hole. Pacient se učí 

elevovat pánev na straně protézy nad podložku. Pomocí elevace a rotace předsune 

protézu vpřed. Dále se učí správnému postoji, přenášení váhy, zvládat úkroky do stran, 

dozadu a plné zatížení do protézy. Pacient by měl zvládnout chůzi bez protézy i 

s protézou při chůzi po rovině, v terénu, na nakloněné rovině, na schodech, 

eskalátoru apod. (Hromádková, 2002; Pejšková, 2010; Talpová, 2011) 

Je možné pacienta vycvičit tak, aby zvládl chůzi s protézou bez jakékoli opory. 

Pro zvýšení stability v nerovném terénu někteří pacienti používají jednu vycházkovou 

nebo francouzskou hůl na straně zdravé dolní končetiny (Kolář, 2009). 

Dle klinického stavu, věku a celkové kondice pacienta lze zařadit nácvik pádů 

s protézou. Nácvik začíná z nízkých poloh, nejlépe z kleku před žíněnkami. Pacient 

se učí brzdit dopad horními končetinami. Postupně se zvyšuje výchozí poloha a ubírají 

se žíněnky, až zůstane jen jedna (Hromádková, 2002). 

Nácvik ADL 

Nácvik soběstačnosti, manipulace s protézou - nasazování a sundávání, trénink 

přesunů, jízdy na vozíku a dalších aktivit dle potřeb pacienta má většinou na starost 

ergoterapeut (Pejšková, 2010). 
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2.5.3. Fyzikální terapie 

Procedury fyzikální terapie jsou do rehabilitačního plánu zařazovány pro dosažení 

analgetického a antiedematózního účinku, tedy ke snížení otoku a bolestí amputačního 

pahýlu. K urychlení hojení měkkých tkání a snížení svalového napětí hypertonických 

svalů jsou aplikovány procedury s účinkem myorelaxečním, trofotropním či disperzním. 

Z termoterapie a hydroterapie se používají střídavé sprchy v rámci otužování pahýlu, 

vířivé a perličkové lázně pro prokrvení končetin, zlepšení místního metabolismu a 

současně pro aktivaci kožních receptorů. Dále pak lokální kryoterapie pro svůj 

analgetický účinek. 

Z mechanoterapie se využívá vakuum kompresivní terapie se střídáním podtlaku a 

přetlaku s hlavně antiedematózním účinkem. Patří sem také manuální masírování jizvy 

a ultrazvuk, jehož hlavní mechanismus spočívá v tzv. mikromasáži s následným 

disperzním účinkem. 

Z elektroterapie je možné aplikovat klidovou galvanizaci pro eutonizaci a ovlivnění 

povrchového čití. Dále analgetická TENS (transkutánní elektroneurostimulace) a 

středofrekvenční proudy k ovlivnění zejména fantomových bolestí. 

Z fototerapie se používá laser a biolampu pro jejich účinek hlavně biostimulační, ale i 

protizánětlivý a analgetický účinek. 

(Capko, 1998; Poděbradský, Poděbradská 2009) 
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3. SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Praktická část této bakalářské práce byla zpracována v průběhu mé odborné praxe 

v lednu 2017 v zařízení Vršovická zdravotní, a.s.. Obsahem této speciální části je 

kauzuistika pacienta s diagnózou stav po exartikulaci v kyčelním klubu.  

Pacient byl seznámen se zpracováním osobních údajů pro účely vypracování 

bakalářské práce (vzor informovaného souhlasu pacienta a žádost o vyjádření etické 

komise UK FTVS jsou přiloženy v příloze) a posléze sledován v závěru hospitalizace 

v termínu 6. 1. – 23. 1. 2017. 

Při prvním setkání byla odebrána anamnéza a vstupní kineziologický rozbor 

(kódem: 21001 Vstupní kineziologické vyšetření – 45 min), na jehož podkladě byl 

vytvořen krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán.  

V kineziologickém rozboru bylo zvoleno statické i dynamické vyšetření stoje, 

měření distancí na páteři, vyšetření chůze včetně funkčních testů (Timed Up And 

Go Test
4
, 2 Minutes Walk Test

5
), vyšetření periferní pulsace, palpační vyšetření 

reflexních změn a kloubní vůle dle Lewita (2004), některé hodnoty antropometrie, 

goniometrie (Janda, Pavlů, 1993), svalový test, vyšetření zkrácených svalů a 

pohybových stereotypů dle Jandy (2003), neurologické vyšetření (Ambler, 2011), test 

na hluboký stabilizační systém dle „Australské školy“ a dle Koláře a hodnocení 

soběstačnosti dle Barthelova indexu. 

Dle stanovených cílů rehabilitačního plánu proběhlo pod odborným dohledem deset 

společných terapií trvajících 60 minut. Hlavním cílem terapeutické intervence byla 

vertikalizace, nácvik soběstačnosti a příprava na plánovanou chůzi s protetickou 

pomůckou. 

                                                 
4
 Timed Up And Go Test: Výchozí pozice je sed na klasickém křesle (resp. židle s opěrkami) s opřenými 

zády o opěradlo, ruce volně položeny na područkách. Pacient je v běžné obuvi a při chůzi případně 

používá své běžné pomůcky (chodítka, berle, vycházkové hole apod). Pacient provádí vztyk z výchozí 

pozice, ujde 3 metry, otočí se, dojde zpět a opět se posadí. Test končí v momentě dotyku obou sedacích 

kostí o sedadlo. Výška sedadla je 46cm, výška područek 67cm. Pacient volí pohodlnou rychlost chůze 

(Podsiadlo, Richardson, 1991 dle Rehabilitation Institute of Chicago, 2010). 

 
5
 Two Minute Walk Test: Měříme vzdálenost, kterou pacient ušel za 2 minuty případně za použití svých 

běžných pomůcek (chodítka, berle, vycházkové hole apod). Pacient je instruován k co nejrychlejší chůzi, 

kterou zvládne. (Rehabilitation Institute of Chicago, 2010). 
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Terapie probíhaly v dopoledních hodinách a jejich obsahem byla kombinace těchto 

výkonů: 

 21413 Techniky měkkých tkání včetně předehřátí – 15 min 

 21415 Mobilizace periferních kloubů a páteře – 15 min 

 21221 Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě – 45 min 

 21225 LTV kondiční a analytické metody – 15 min 

 21510 Měkké a mobilizační techniky – 15 min 

V odpoledních hodinách byla zařazena vodoléčba v Hubbardově tanku (kódem: 21223 

Léčebná tělesná výchova v Hubbardově tanku – 15 min) a jízda na MOTOmedu pro obě 

horní a levou dolní končetinu (kódem: 21219 Léčebná tělesná výchova individuální 

pod dohledem na přístrojích – 15 min).  

Po odebrání výstupního kineziologického rozboru (kódem: 21001 Výstupní 

kineziologické vyšetření – 45 min) a porovnání výsledků se vstupním vyšetřením, 

uvádím hodnocení efektu terapie.  

Po ukončení hospitalizace se pacient vrátil do domácího prostředí. Protéza by 

měla být pacientovi vyhotovena do třech týdnů. Pro nácvik chůze s touto protetickou 

pomůckou byla pacientovi lékařem doporučena další krátkodobá hospitalizace. 

  



34 

 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: V. E., muž 

Ročník: 1949 

Výška: 175cm 

Váha: 83 kg 

Body mass index:  27, 1 – nadváha 

Základní diagnóza: Z896 St. post exarticulatio coxae l.dx 

Ostatní diagnózy: I1O Esenciální hypertenze 

   I482 Chronická fibrilace síní 

   Z950 Kardiostimulátor pro SSS 

   I839 Žilní městky DKK bez vředu nebo zánětu 

   E782 Smíšená hyperlipidémie 

Status preasens (6. 1. 2017) 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, aktuálně bez bolestí. Uvádí mírně zvýšenou citlivost 

v oblasti jizvy ráno po probuzení a po proceduře v Hubbardově tanku, občas fantómovy 

bolesti PDK, pocit přítomnosti PDK permanentní. 

Objektivní: Pacient plně orientován situací, bez protetické náhrady, soběstačný 

v sebeobsluze i přesunech na vozík, k pohybu používá invalidní vozík, čtyřbodové 

chodítko nebo podpažní berle, viditelná nadváha (rozložena symetricky do horní 

poloviny těla), od minulého týdne pro progredující bolesti v bederní páteři využívá 

na terapii a při chůzi bederní pás (vertebrogenní obtíže má pacient přes 30 let), 

dominantní strana pravá. 

Osobní anamnéza: úrazy: zlomenina zápěstí (v dětském věku); operace: implantace 

kardiostimulátoru pro SSS před 7 lety v Nemocnici Na Homolce; onemocnění: ICHS, 

hypertenze, chronická fibrilace síní, chronická žilní insuficience, chronický VAS páteře, 

dříve recidivující erysipel na obou DKK. 

Nynější onemocnění: V září 2016 byl v zahraničí, kde zaznamenal otok pravé dolní 

končetiny na bérci, zvýšenou teplotu srážel antipyretiky. Po návratu do Čech 

hospitalizovaný pro rychlou progresi flegmóny na KARIM ÚVN, nasazena ATB, stav 
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komplikovaný septickým šokem a rozvojem MODS
6
, proto provedena nejprve 

amputace ve stehně a následně 26. 9. 2016 exartikulace v kyčelním kloubu. Hojení rány 

komplikované zánětem, proto 5. 10. 2016 proběhla resutura jizvy, Redonův dren 

ponechán do 27. 10. 2016. Dne 19. 10. 2016 přeložený na RHB kliniku FN Motol. 

Opakovaně výměna VAC
7
 na III. Chirurgické klinice ve FNM odkud propuštěn 

6. 12. 2016. 

Nyní pacient přijatý k rehabilitaci po exartikulaci PDK v kyčli v zařízení 

Vršovická zdravotní, a. s. od 12. 12. 2016.  

Rodinná anamnéza: otec – srdeční arytmie, zemřel po CMP (80 let); matka zemřela 

stářím (92 let), děti zdrávy. 

Sociální a pracovní anamnéza: Ženatý, bydlí s manželkou v přízemí s 2 + 4 schody, 

důchodce, dříve pracoval jako učitel litografie. 

Farmakologická anamnéza: Rivodaron 200mg tbl 1-0-0 po-pá, Verospiron 25mg tbl 

1-0-0, Telmisartan 80mg tbl 1-0-0, Agen 5mg tbl 0-0-1, Torvacard 20mg tbl 0-0-1, 

Duodart 1-0-0, Warfarin 3mg 1,5-0-0, Fraxiparine 0,6 ml s. c. ve 20 hodin. 

Sportovní anamnéza: Nyní 0, dříve rekreačně – lyžování, turistika, vodáctví. 

Záliby: Procházky – venčení psů, chalupaření, četba. 

Alergie: Ořechy, čokoláda. 

Abusus: Cigarety: 0, káva: 0, téměř denně 1 pivo. 

Indikace k rehabilitaci: Z896 St. post exarticulatio coxae l.dx – soběstačnost, 

vertikalizace 

  

                                                 
6
 Syndrom multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome) 

7
 Vacuum assisted closure (VAC) – uzávěr rány vakuem neboli hlubokým podtlakem  
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor: 

Vyšetření stoje:  

Pacient po pravostranné exartikulaci v kyčelním kloubu, bez protézy. Schopen 

samostatného stoje s oporou o 4 bodové chodítko, bez opory cca 10s.  

Zepředu: Podélná klenba nohy fyziologická, chybí opora o prstce levé dolní končetiny 

vyjma palce, hyperpigmentace v oblasti bérce LDK, varózní postavení levého kolenního 

kloubu, pravý bok výš než levý, rotace pánve doleva, viditelně oslabená břišní stěna, 

pupek tažen doleva. Na trupu dva okrsky četných povrchových jizev nejasné etiologie: 

1. Jizvy cca 5cm
2
 laterálně od medioklavikulární čáry vpravo ve výšce 9 - 10. žebra, 

2. Jizvy 2cm
2
 v přední axilární linii vlevo ve výšce 7. žebra (pacient je má od výkonu 

amputace – září 2016) – klidné, lehce zarudlé. Pravá tajle hlubší, deviaci trupu vlevo 

kompenzuje v horní části trupu úklonem vpravo, levé rameno výš, dvě jizvy cca 5cm 

dlouhé na přední ploše levého ramene po implantaci a reimplantaci kardiostimulátoru, 

mírný úklon hlavy vpravo, osa obličeje symetrická.  

Zezadu: Reliéf paty laterálně zploštělý (váha spočívá více na vnější hraně chodidla), 

varózní postavení levého kolenního kloubu, popliteární rýha je situována více laterálně 

a klesá mediálním směrem, pravý bok výš, patrná rotace trupu i pánve doleva, posun 

trupu vlevo kompenzuje v horní části trupu úklonem vpravo s vrcholem v oblasti Th10, 

dolní úhel lopatky vlevo uložen výš a je výraznější než vpravo, viditelné mediální 

okraje lopatek, levé rameno výš než pravé, výrazný C/Th přechod, posun hlavy 

doprava. 

Z boku: Hyperextenze levého kolenního kloubu, pánev v mírné anteverzi, páteřní křivky 

nevýrazné vyjma zalomení v oblasti C/Th přechodu, viditelně oslabená břišní stěna, 

ramena v mírné protrakci, předsunuté držení hlavy. 

Dechová vlna fyziologická, využívá hlavně dolního hrudního typu dýchání. 

Dynamické vyšetření stoje a distance na páteři 

Vzhledem k základní diagnóze pacient dynamické zkoušky ve stoje 

nezvládá, proto bylo vyšetření modifikováno a provedeno vsedě na okraji lehátka, LDK 

opřena o zem. Tato pozice však neumožňuje vyšetření pohybu do extenze. 
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Flexe: Pohyb iniciuju plynulé odvíjení Cp následuje výrazné zalomení C/Th přechodu a 

plynulé odvíjení horní hrudní páteře až do hyperkyfotického postavení. Střední hrudní 

páteř bez rozvoje, dolní hrudní a bederní páteř se rozvíjí plynule v malém rozsahu. 

Lateroflexe: Oboustranně výrazně omezená, více vlevo, a provokuje bolesti v bedrech.  

 Vlevo – Po plynulém odvíjení Cp, následuje zalomení C/Th přechodu, pohyb 

probíhá hlavně v horním hrudním úseku, v oblasti střední a dolní hrudní páteři 

dochází pouze k napřímení původně ukloněné páteře, Lp bez rozvoje. Celkový 

rozsah cca 10cm. 

 Vpravo – Po plynulém odvíjení Cp, následuje zalomení C/Th přechodu, pohyb 

probíhá hlavně v horním hrudním úseku, dále mírné plynulé odvíjení střední a 

dolní Thp s výrazným zalomením Th/L přechodu, bez rozvoje v Lp. Celkový 

rozsah cca 12cm. 

Čepojevův příznak: 3cm – pohyblivost krční páteře do flexe v normě. 

Schoberův příznak: 2, 5cm – snížená pohyblivost bederní páteře do flexe. 

Stiborův příznak: 6cm – pohyblivost Lp společně dolní hrudní páteří do flexe snížena. 

Vyšetření chůze: (vyšetřeno orientačně, v domácím oblečení a obuvi) 

Pacient schopen samostatné dvoudobé chůze o 2 podpažních berlích nebo s využitím 

4 bodového chodítka bez protézy. Krok je jistý, mírně nestabilní. Držení ramen v mírné 

elevaci, předsunuté držení hlavy. Chůzi po schodech zvládá samostatně s oporou o 1 

berli vlevo a zábradlí vpravo, cca 10 schodů. 

Funkční testy chůze 

Timed Up And Go Test  

Místo křesla byl pro výchozí pozici použit zbrzděný mechanický vozík. Testován ve 

dvou variantách: 

1) Za použití 4 bodového chodítka – 38s. Tuto variantu zvládá pacient zcela 

samostatně. Chodítko umožňuje pacientovi větší stabilitu. Krok je však kratší a 

obratnost při otočení je zhoršená. 

2) Za použití podpažních berlí – 33s. Nutno pacientovi podržet berle při vstávání 

ze sedu do stoje. Umístění podpažní opěrky i následnou chůzi zvládá 

samostatně. Dosednutí zvládá bez pomoci. Berle umožňují delší krok a rychlejší 



38 

 

otočení. Nejdelší čas zabere umisťování berlí, samotná chůze je potom výrazně 

rychlejší než v prvním testu. 

Two Minute Walk Test – dvouminutový test chůze  

Pacient na podpažních berlích ujde 50m. Test byl proveden ze sedu, při vstávání nutno 

pacientovi podržet berle. Umístění podpažní opěrky i následnou chůzi zvládá 

samostatně. 

Na začátku hospitalizace (12. 12. 2016) byl výsledek tohoto testu 33 m. 

Palpační vyšetření 

Amputační pahýl: Palpačně nebolestivý, kůže teplá, posunlivá (vyjma jizvy), 

fyziologicky zbarvená. 

Jizva:  Po hlavním řezu – na kaudální ploše pánve, 22cm dlouhá vedoucí horizontálně 

od oblasti kyčelního kloubu do třísla, přirostlá, neposunlivá, na laterálním konci je jizva 

keloidního charakteru. 

Po drenáži – uložena na anteriorní ploše pánve, zhruba uprostřed nad jizvou po hlavním 

řezu, 4cm dlouhá, přirostlá, tuhá, neprotažlivá, neposunlivá. 

V oblasti jizev mírná hyperstezie. 

LDK: Stehenní fascie LDK bez patologického nálezu. Svalový tonus: Hypotonus 

krátkých adduktorů a m. rectus femoris, abduktory v hypertonu, ischiokrurální svaly 

hypotonní, eutonie svalů bérce. 

Záda: Skin drag – kůže bez trofických změn, dermografická zkouška: symetrický, 

výrazný dermografismus v oblasti bederní a horní hrudní páteře. Diagnostický hmat a 

Kiblerova řasa klade zvýšený odpor v bederní páteři (zejména v okolí obratlů L2 a L3) a 

v C/Th přechod. Lumbodorzální fascie bez patologického nálezu. Zhoršena posunlivost 

krční fascie vpravo. Tonus svalů je nejvyšší v oblasti střední hrudní páteře, směrem 

kaudálně i kraniálně od tohoto místa se napětí snižuje. Vyšetření zcela nebolestivé. 

Ve výšce Th1 vpravo v podkoží hmatný nebolestivý nespecifický ohraničený novotvar 

fibrózního charakteru o průměru cca 2cm, posunlivý o cca 2cm všemi směry 

(dle pacienta se nezvětšuje, nebolí, má ho několik let). 

Vyšetření kloubní vůle LDK: 

Sacro-iliacální skloubení (SI) – v leže na břiše směrem dorzálním: vpravo blokáda, 

vlevo bez patologického nálezu. 

Patela volná všemi směry. 
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Hlavička fibuly – blokáda ventrodorzálním směrem. 

Nižší segmenty – bez patologického nálezu. 

Vyšetření periferní pulzace LDK: 

Palpačně: kůže normotermní, fyziologicky zbarvená. Pravidelná pulzace hmatná na 

a. poplitea (ve fossa poplitea), a. tibialis posterior (za vnitřním kotníkem) a a. dorsalis 

pedis (na dorsu nohy). 

Ratschowův test: normální nález, nebolestivý, návrat zbarvení končetiny – 5s. 

Antropometrie pro LDK: 
Tab. č. 1 -  Antropometrie 

Délkové míry na LDK 

funkční délka (spina iliaca anterior superior - maleolus medialis) 90cm 

anatomická délka (spina iliaca anterior superior - maleolus medialis) 88cm 

femur (trochanter major – laterální štěrbina kolenního kloubu) 45cm 

bérec (laterální štěrbina kolenního kloubu - maleolus lateralis) 43cm 

noha (pata - nejdelší prst) 26cm 

Obvody na LDK 

15cm nad patelou 50cm 

nad patelou 44cm 

přes patelu 43cm 

přes tuberositas tibiae 37cm 

lýtko (nejsilnější místo) 36cm 

hlezenní kloub 36cm 

přes nárt 27cm 

přes hlavičky metatarsů 25cm 
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Goniometrie pro LDK 

Tab. č. 2 - Goniometrie 

Měřeno dvouramenným goniometrem, zápis uveden ve stupních metodou SFTR. 

 AKTIVNĚ PASIVNĚ 

Kyčelní kloub S: 5 – 0 – 90 S: 10 – 0 – 120 

 

F: 30 – 0 – 10 F: 40 – 0 – 10 

R: 45 – 0 – 5 R: 50 – 0 – 5 

Kolenní kloub S: 0 – 10 – 120 S: 0 – 10 – 125 

Hlezenní kloub S: 30 – 0 – 50 S: 20 – 0 – 40  

Pozn.: S – rovina sagitální, F – rovina frontální, R – rotace 

 

Svalová síla dle Jandy 

Tab. č. 3 - Svalová síla dle Jandy 

Sval LEVÁ PRAVÁ 

m. rectus abdominis 2 

m. obliquus externus et internus abdominis 2 2 

m. quadratus lumborum 5 - 4 

m. iliopsoas 5 _ 

m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

 m. semimembranosus 3 - _ 

m. gluteus maximus 2 + _ 

m. adductor magnus, longus, brevis, m. gracilis, m. pectineus 3 - _ 

m. gluteus medius, minimus, m. tensor fasciae latae 3 _ 

Pozn.: pro základní diagnózu m. quadratus lumborum vpravo vyšetřován modifikovaně 

– odpor kladen v kaudálním směru tlakem vpravo na crista iliaca. 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tab. č. 4 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval LEVÁ PRAVÁ 

m. triceps surae -  m. gastrocnemius i m. soleus 0 _ 

m. soleus (izolovaně) 0 _ 

flexory kolenního kloubu  0 _ 

flexory kyčelního kloubu - m. iliopsoas 0 _ 

flexory kyčelního kloubu - m. rectus femoris 0 _ 

flexory kyčelního kloubu - m. tensor fasciae latae 2 _ 

adduktory kyčelního kloubu - krátké 0 _ 

adduktory kyčelního kloubu - dlouhé 0 _ 

m. piriformis _ _ 

m. pectoralis major – pars clavicularis  0 0 

m. pectoralis major – pars sternalis  0 0 

m. pectoralis major – pars abdominalis  0 0 

m. trapezius horní část 1 1 

m. levator scapulae  0 1 

m. sternocleidomastoideus (orientačně palpací)  oboustranný hypertonus 

Pozn.: pro základní diagnózu nelze vyšetřit zkrácení m. quadratus lumborum – nelze 

dosáhnout kvalitní výchozí polohy, pokus o modifikaci testu v sedě úklonem 

do lateroflexe omezuje zhoršená mobilita páteře. 

M. piriformis nelze vyšetřit pro omezený rozsah do vnitřní rotace v kyčelním kloubu. 

Pro věk a další vedlejší diagnózy neproběhlo vyšetření m. sternocleidomastoideus 

lege artis, nahrazeno palpačním vyšetřením – bilaterálně mírně bolestivé, znatelný 

oboustranný hypertonus. 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu (pro LDK) 

Správné zapojování svalů do tohoto stereotypu probíhá v pořadí: 

1. m. gluteus maximus 

2. extenzory kyčle 

3. kontralaterální extenzory lumbální části páteře 
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4. homolaterální extenzory lumbální části páteře 

5. kontralaterální extenzory thorakolumbálního přechodu 

6. kontralaterální extenzory thorakolumbálního přechodu 

7. svaly pletence ramenního 

Pacient provede pohyb do 10° extenze v kyčelním kloubu. Sníženou činnost 

m. gluteus maximus přebírají hlavně mm. erector spinae a částečně ischiokrurální svaly. 

Zapojení svalů do stereotypu probíhá v pořadí: 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1. 

Abdukce v kyčelním kloubu (pro LDK) 

Správné zapojování svalů do tohoto stereotypu probíhá v pořadí: 

1. m. gluteus medius, minimus 

2. m. tensor fasciea latae 

3. m. quadratus lumborum 

 Pacient pro pohyb využívá tzv. tensorového mechanismu. Po korekci je schopen 

provést abdukci kyčelního kloubu bez náhradních stereotypů v rozsahu 20°. Zapojení 

svalů probíhá v pořadí: 1, 2, 3. 

Flexe trupu 

 Pacient je schopen provést obloukovitou flexi trupu do odlepení horních úhlů 

lopatek od podložky. V konečné pozici je aspekčně patrná břišní diastáza. 

Flexe hlavy 

 Pohyb iniciuje předsun hlavy, dále pokračuje obloukovitou flexí, směr brady 

do fossa jugularis. M. sternocleidomastoideus ve zvýšené aktivitě. I zde je v konečné 

pozici patrná břišní diastáza.  

Neurologické vyšetření  

Pacient orientován místem, časem, osobou, bez poruchy řeči. 

Vyšetření mozečkových funkcí (taxe a diadochokinéza) na HKK – bez patologického 

nálezu. 

(Povrchové čití amputačního pahýlu uvedeno u vyšetření jizvy). 

LDK:  

 Povrchové čití (taktilní, algické, termické): fyziologické  

 Hluboké čití (pohybocit, polohocit): fyziologické 
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 Reflexy: patelární a achillovy šlachy – vybavitelné; medioplantární – 

vybavitelný 

 Pyramidové jevy zánikové (Mingazziniho i Barrého příznak): negativní 

 Pyramidové jevy iritační (Babinského reflex, fenomén dle Roche, Chaddockův 

jev, Oppenheimův jev): negativní 

 Lassegueova zkouška: negativní 

 Obrácená Lassegueova zkouška: negativní 

Hodnocení schopností hlubokého stabilizačního systému páteře 

Test zvednuté LDK dle australské školy 

Testováno palpačně na mm. erector spinae v bederní části, v leže na zádech. 

Při zvednutí LDK zaznamenán pokles pánve vlevo. Pacient nedosáhne úplného 

výdechového postavení hrudníku. Aktivita paravertebrálních svalů fyziologická. 

Test břišního lisu dle Koláře 

Při testu patrná výrazná diastáza břišní. Laterální skupiny břišních svalů palpačně téměř 

bez aktivity. Hrudník má po několika vteřinách tendenci vracet se do inspiračního 

postavení. 

Barthel index 

Tab. č. 5 - Barthel index 

Hodnocený aspekt Popis Bodovací skóre 

1. Najedení, Napití 

 

Samostatně 10 

s pomocí 5 

Neprovede 0 

2. Oblékání Samostatně 10 

s pomocí 5 

Neprovede 0 

3. Koupání samostatně nebo s pomocí 5 

Neprovede 0 

4. osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 5 

Neprovede 0 
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Hodnocený aspekt Popis Bodovací skóre 

5. Kontinence moči plně inkontinentní 10 

občas inkontinentní 5 

trvale inkontinentní 0 

6. Kontinence stolice plně inkontinentní 10 

občas inkontinentní 5 

trvale inkontinentní 0 

7. Použití WC Samostatně 10 

s pomocí 5 

Neproved 0 

8. Přesun lůžko - židle Samostatně 15 

s malou pomocí 10 

vydrží sedět 5 

Neproved 0 

9. chůze po rovině samostatně nad 50 metrů 15 

s pomocí nad 50 metrů 10 

na vozíku 50 metrů 5 

Neprovede 0 

10. Chůze po schodech Samostatně 10 

s pomocí 5 

Neprovede 0 

Celkem 90 

Hodnocení stupně v závislosti v základních všedních činnostech: 

 0 - 40 bodů = vysoce závislý 

 45 - 60 bodů = závislost středního stupně 

 65 - 95 bodů = lehká závislost 

 100 bodů = nezávislý 

Pacient dosáhl celkem 90 bodů, tedy je v testu soběstačnosti hodnocen jako lehce 

závislý na pomoci okolí.  

Pozn.: U bodu 9 a 10 hodnocen jako „zvládne s pomocí“, protože potřebuje asistenci 

s podáváním podpažních berlí. Chůzi jako takovou (i po schodech) zvládá bez pomoci.  
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3.4 Závěr ze vstupního vyšetření 

Pacient po exartikulaci pravé dolní končetiny v kyčelním kloubu z 26. 9. 2016 je 

pro pooperační komplikace zatím bez protézy. Nyní vybaven mechanickým vozíkem, 

4 bodovým chodítkem a dvěma podpažními holemi. Je téměř samostatný 

v sebeobslužnosti i transferech. Pomoc vyžaduje pouze při vstávání z vozíku a 

umisťování opěrek podpažních berlí. Chůze po rovině i po schodech (cca 10 schodů) 

samostatná, jistá, mírně nestabilní, v rozsahu 50m/2min. Za dosavadní dobu 

hospitalizace zlepšení ve dvouminutovém testu chůze o 17m. V testu Timed Up and Go 

spadá s výsledkem nad 30s do skupiny pacientů, kteří vyžadují pomoc okolí a jsou 

náchylní k pádům. 
8
 

Aspekčně zjištěno vadné držení těla – pokles a rotace pánve vlevo, posun trupu 

vlevo kompenzovaný v horní části trupu úklonem vpravo, křivky páteře ve stoji 

oploštělé, předsunuté držení hlavy. Výrazný C/Th přechod doprovázený reflexními 

změnami. Rozvíjení bederní páteře zhoršené všemi směry, Thp při flexi trupu s tendencí 

kyfotizovat, lateroflexe trupu oboustranně omezená vyvolávající bolest v oblasti 

beder, kde byly rovněž zaznamenány reflexní změny na kůži a v podkoží. Blokáda 

SI kloubu vpravo směrem dorzálním.  

V oblasti jizev mírná hyperstezie, jinak klidné, zarudlé, přirostlé, místy keloidního 

charakteru. Pahýl klidný, bez trofických změn. Pacient občas pociťuje fantómovy 

bolesti PDK, pocit přítomnosti PDK má téměř permanentní. 

Goniometrické rozsahy levého kyčelního kloubu ve fyziologické normě, levý 

kolenní kloub hypermobilní do extenze – stupeň C dle Sachseho. Omezení joint play 

hlavičky fibuly ventrodorzálním směrem. 

Svalová síla stehenních svalů vlevo snížena všemi směry vyjma testu 

pro m. iliopsoas. Pro pohybové stereotypy v kyčelním kloubu využívá náhradních 

vzorů.  Síla m. quadratus lumborum vlevo na stupni 5 -, vpravo 4. 

Svalová síla příčného i šikmých břišních svalů snížena na stupeň 2. Také schopnost 

hluboké stabilizace zhoršena. Při testech pro HSSP laterální skupiny břišních svalů 

palpačně téměř bez aktivity, hrudník držen v inspiračním postavení, břišní diastáza je 

patrná již v iniciální části testu.  

 

                                                 
8
 Test se sice používán jako vyšetření stability seniorů není však určen pro pacienty s chybějící dolní 

končetinou. Tento výsledek tedy není zcela validní a do vyšetření byl zařazen pro orientační posouzení 

samostatnosti a rychlosti chůze. 
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Vyšetření zkrácených svalů je pozitivní pro m. tensor fasciea latea (retrakce vaziva 

v tractus iliotibialis). 

Palpačně hypertonie m. trapezius bilaterálně, m. levator scapulae vpravo a 

m. sternocleidomastoideus bilaterálně. 

Antropometrie zaznamenána pro porovnání s výstupním kineziologickým rozborem 

a z důvodu plánovaného protézování. 

Neurologické vyšetření bez nálezu. 

3.5 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

Péče o pahýl po exartikulaci (otužování), péče o jizvy, nácvik stoje, chůze po rovině 

i po schodech, zvýšení síly svalů LDK a v oblasti pánve, zvýšení celkové fyzické 

kondice, udržení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu LDK, protažení zkrácených svalů 

LDK dle vstupního vyšetření, snížení svalového tonu v šíjové oblasti, zlepšení funkce 

HSSP, korekce pohybových stereotypů, korekce držení těla. 

3.6 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Dosažení samostatnosti a soběstačnosti s užívání protetické náhrady, zvýšení 

fyzické kondice pacienta, nácvik chůze po rovině, po schodech i v terénu s protézou 

s postupným zvyšováním stability, zlepšení trupové stabilizace. 
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3.7 Průběh terapie 

Z hlediska dalších kardiálních diagnóz byl pacient plně kompenzován po celou dobu 

hospitalizace ve zdejším zařízení. 

1. Terapie 9. 1. 2017 

Status preasens 

Subj.: V sobotu 7. 1. 2017 pacient pociťoval fantómovy bolesti na přední straně 

exartikulované PDK. Během víkendu bolesti ustoupily. Nyní se cítí dobře, vyspale. 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Pahýl klidný. Pomůcky: vozík, 4 bodové 

chodítko, podpažní berle, bederní pás (využívá při chůzi a při terapii). 

Cíl terapie: Uvolnění jizev, otužování amputačního pahýlu, zlepšení stability v sedu, 

nácvik stability a rozložení váhy ve vysokém kleku, zlepšení stability ve stoji, nácvik 

chůze o 2 podpažních berlích, nácvik chůze po schodech, posílení svalů HKK, aktivace 

stabilizace trupu a ramenních kloubů. 

Návrh terapie: TMT: péče o jizvy, nácvik stability v sedu a ve vysokém kleku 

(gymball pod pánví vpravo), nácvik stoje bez pomůcek u zábradlí, senzomotorická 

stimulace (posturomed), nácvik chůze o 2 berlích a chůze po schodech s oporou o 1 

berli vlevo a zábradlí vpravo, izotonické posilování svalů HKK s trehabandem, cvičení 

s propriomedem, MOTOmed pro HKK a LDK, vodoléčba. 

Provedení terapie: 

 TMT: péče o jizvy – neprovedeno z důvodu nedostatku času 

 Vysoký klek – stabilní, rovnoměrné zatížení zvládá po korekci postavení pánve, 

změny těžiště pohyby HKK, zvedání gymballu. 

 Izotonické posilování svalů obou HKK s trehabandem ve směru II. FLX HK a 

II. EXT HK diagonály z PNF (v sedě na lehátku, LDK opřena o zem). 

 Cvičení s propriomedem v sedě na lehátku, LDK opřena o zem. 

1. rozkmitání propriomedu v horizontální poloze, úchop oběma HKK. 

2. rozkmitání propriomedu ve vertikální poloze, úchop 1 HK – zhoršená 

stabilizace, znatelné výpadky rytmu. 

 Nácvik stoje bez pomůcek u zábradlí a na posturomedu – prostý stoj, 

pak střídavý otáčení hlavy za pohledem do stran. 

 Nácvik chůze o 2 podpažních berlích – bez obtíží cca 70 m. 
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 Chůze po schodech – dle návrhu, zvládá 10 schodů v obou směrech. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 9. 

 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 7. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Pacient se cítí stále dobře, bez výrazných změn, bez bolesti. 

Obj.:  Terapie proběhla dle návrhu, bez obtíží. Při cvičení s propriomedem jednou HK 

ve vertikální poloze nedochází k plné stabilizaci ramenního kloubu. 

2. Terapie 10. 1. 2017 

Status preasens 

Subj.: Pacient dnes pociťuje mírnou bolest trapézových svalů (horní vlákna). Cítí se 

dobře, spal dobře. Ochoten spolupracovat. 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Pahýl klidný, jizvy po exartikulaci klidné, 

tuhé, aktivní. Palpačně zjištěný hypertonus horních vláken m. trapezius bilaterálně – 

bolestivý, hypertonus m. levator scapulae vpravo – palpačně citlivý. Rotace Cp vlevo 

volná (rozsah orientačně 60°), vpravo omezená (rozsah orientačně 50°), lateroflexe Cp 

oboustranně omezená (rozsah orientačně 30° bilaterálně). Pomůcky: vozík, 4 bodové 

chodítko, podpažní berle, bederní pás (využívá při chůzi a při terapii). 

Cíl terapie: Normalizace tonu m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae vpravo a 

úleva od zmiňovaných bolestí, zvýšení rotace Cp vpravo, zvýšení leateroflexe Cp 

oboustranně, uvolnění jizev, otužování pahýlu, posílení m. quadratus lumborum, 

m. obliqus abdominis internus et externus bilaterálně, zlepšení stability ve stoji, nácvik 

kročného mechanismu, nácvik chůze o 2 podpažních berlích, nácvik chůze po schodech. 

Návrh terapie: PIR dle Lewita na m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae vpravo, 

TMT: péče o jizvy, PNF pánve dle Kabata, nácvik stoje bez pomůcek u zábradlí, 

senzomotorická stimulace (posturomed), nácvik chůze se zatížením pahýlu podél 

lehátka, nácvik chůze po schodech (způsob viz předchozí terapie), MOTOmed pro HKK 

a LDK, vodoléčba. 

 



49 

 

Provedení terapie:   

 PIR dle Lewita na m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae vpravo – v sedě 

na lehátku, LDK opřena o zem. 

 TMT: péče o jizvy – tlaková masáž, esíčka, céčka (vleže na zádech). 

 PNF pánve vpravo dle Kabata (v leže na levém boku) – anteriorní a posteriorní 

elevace i deprese pánve posilovány izotonickou kontrakcí proti odporu a 

technikou opakované kontrakce. 

 Nácvik stoje bez pomůcek u zábradlí a na posturomedu – prostý stoj, pak 

střídavý otáčení hlavy za pohledem do stran. 

 Nácvik chůze o 2 podpažních berlích – bez obtíží cca 70 m. 

 Chůze podél lehátka se zatížením pahýlu s oporou o 1 berli pro LHK a o lehátko 

pro PHK. 

1. zaměření na rotaci pánve při kroku 

2. Zaměření na správný stereotyp 3 dobé chůze o berlích. 

 Chůze po schodech – dle návrhu zvládá 10 schodů v obou směrech. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 9. 

 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 7. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Pacient cítí uvolnění v oblasti trapézových svalů. 

Obj.: Relaxace m. trapezius bilaterálně a levator scapulae vpravo – palpačně 

nebolestivý. Terapie proběhla dle návrhu, bez obtíží. 

3. Terapie 11. 1. 2017 

Status preasens 

Subj.: Pacient se cítí dobře, včerejší bolesti trapézových svalů ustoupily. Při dotyku 

v oblasti pahýlu cítí lehké brnění. 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Amputační pahýl i jizva klidná. 

Pomůcky: vozík, 4 bodové chodítko, podpažní berle, bederní pás (využívá při chůzi a 

při terapii). 

Cíl terapie: Uvolnění jizev, otužování pahýlu, nácvik stability ve vysokém kleku, 

nácvik rovnoměrného rozložení váhy ve stoji, posílení svalů HKK, aktivace stabilizace 



50 

 

trupu a ramenních kloubů, zlepšení stability ve stoji, nácvik chůze o 2 podpažních 

berlích, nácvik chůze po schodech 

Návrh terapie: TMT: péče o jizvy, vysoký klek (gymball pod pánví vpravo) + 

posilován HKK s therabandem a s propriomedem, stoj na dvou vahách (opora 

pod pahýlem vpravo o lehátko), nácvik stability ve stoji u zábradlí, senzomotorická 

stimulace (posturomed), nácvik chůze po schodech s oporou o 1 berli vlevo a zábradlí 

vpravo + výměna opor směrem dolů, MOTOmed pro HKK a LDK, vodoléčba. 

Provedení terapie: 

 TMT: péče o jizvy – tlaková masáž, esíčka, céčka, uvolňování podkoží. 

 Cvičení s propriomedem vleže na lehátku, LDK podložena gymballem 

v 90° flexi v kyčelním  kolenní kloubu. 

1. Rozkmitání propriomedu v horizontální poloze, úchop HKK. 

2. Rozkmitání propriomedu ve vertikální poloze (vzhledem k poloze 

pacienta), úchop 1 HK. Stabilizace obtížnější, časté výpadky z rytmu 

oscilace. 

 Stoj na dvou vahách (mechanická váha pod LDK na zemi, pod pahýlem vpravo 

uložena na lehátku ve výšce amputace) – LDK 43 kg, P strana 40 kg. 

 Nácvik stoje bez pomůcek u zábradlí a na posturomedu – prostý stoj, pak 

střídavý otáčení hlavy za pohledem do stran, pohyby HKK (vzpažení HKK 

současně i každou paží zvlášť flexí či abdukcí v ramenním kloubu). 

 Nácvik chůze o 2 podpažních berlích – cca 150 m s přestávkami (dnes všechny 

přesuny po budově při terapii). 

 Chůze po schodech – 20 schodů, směrem dolů nácvik opory o 1 berli vpravo a 

zábradlí vlevo. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 9. 

 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 7. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Pacient se cítí stále dobře, bez bolesti, mírně vyčerpán chůzí o berlích. 

Obj: Pacient dnes pro přesuny během terapie používal pouze podpažní berle (dříve 

přesuny na vozíku). Oproti minulé terapii došlo ke zvýšení počtu zdolaných schodů. 
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Všechny postupy proběhly dle návrhu, bez obtíží. Při cvičení s propriomedem v 1 HK 

zhoršená stabilizace. 

4. Terapie 12. 1. 2017 

Status preasens 

Subj.: Cítí se dobře, spal dobře. Ochoten spolupracovat. Bez akutních bolestí. 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Pomůcky: vozík, 4 bodové chodítko, 

podpažní berle, bederní pás (využívá při chůzi a při terapii). 

Cíl terapie: Uvolnění jizev, otužování pahýlu, nácvik stability v kleku, posílení svalů 

HKK, aktivace stabilizace trupu a ramenních kloubů, nácvik rovnoměrného rozložení 

váhy ve stoji, zlepšení stability ve stoji, nácvik chůze o 2 podpažních berlích, nácvik 

chůze po schodech. 

Návrh terapie: TMT: péče o jizvy, nácvik vysokého kleku (gymball pod pánví vpravo) 

+ posilování HKK s therabandem, stoj na dvou vahách (opora pod pánví vpravo 

o lehátku), nácvik stability ve stoji u zábradlí, senzomotorická stimulace (posturomed), 

nácvik chůze po schodech s oporou o 1 berli vlevo a zábradlí vpravo, MOTOmed 

pro HKK a LDK, vodoléčba. 

Provedení terapie: 

 TMT: péče o jizvy – tlaková masáž, esíčka, céčka, uvolňování podkoží. 

 VP: Vysoký klek – stabilní, mírný úklon trupu vlevo, v této pozici: Posilování 

HKK s therabandem ve směru II. FLX HK diagonály a II. EXT HK z PNF. 

 Stoj na dvou vahách (váha pod levou dolní končetinou na zemi, pod pánví 

vpravo uložena na lehátku v patřičné výšce) – LDK 50 kg, P strana 33 kg. 

(Zhoršení oproti výsledkům v kineziologickém rozboru). 

 Nácvik stoje bez pomůcek u zábradlí a na posturomedu – prostý stoj, pak 

střídavý otáčení hlavy za pohledem do stran, pohyby HKK (vzpažení HKK 

současně i každou paží zvlášť flexí či abdukcí v ramenním kloubu). 

 Nácvik chůze o 2 podpažních berlích – cca 150 m. 

 Chůze po schodech – dle návrhu zvládá 20 schodů v obou směrech. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 10. 
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 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 7. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Pacient se cítí stále dobře, bez bolesti. Má dobrý pocit ze zvětšené vzdálenosti 

chůze o berlích. 

Obj: Zlepšení při nácviku rozložení váhy těla ve stoji. Všechny postupy proběhly 

dle návrhu, bez obtíží.  

5. Terapie 13. 1. 2017 

Status preasens 

Subj.: Cítí se dobře, spal dobře. Ochoten spolupracovat. V noci cítil mírnou bolest Lp, 

ráno obtíže odezněly, nyní bez bolesti. 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Pomůcky: vozík, 4 bodové chodítko, 

podpažní berle, bederní pás (využívá při chůzi a při terapii). 

Cíl terapie: Uvolnění jizev, otužování pahýlu, aktivace stabilizace trupu a ramenních 

kloubů, zvýšení soběstačnosti v transferech, zlepšení stability ve stoji, nácvik chůze o 2 

podpažních berlích, nácvik chůze po schodech. 

Návrh terapie: TMT: péče o jizvy, cvičení s propriomedem v sedě na okraji lehátka, 

nácvik stability ve stoji u zábradlí, senzomotorická stimulace (posturomed), nácvik 

chůze po schodech s oporou o 1 berli a zábradlí, edukace vstávání ze země, edukace 

vstávání bez asistence do stoje o vysokých berlích (bez přidržení berlí), MOTOmed 

pro HKK a LDK, vodoléčba. 

Provedení terapie: 

 TMT: péče o jizvy – tlaková masáž, esíčka, céčka, uvolňování podkoží. 

 Cvičení s propriomedem v sedě na lehátku, LDK opřena o zem. 

1. rozkmitání propriomedu v horizontální poloze, úchop HKK. 

2. rozkmitání propriomedu ve vertikální poloze, úchop 1HK. Výpadky 

z rytmu kmitů. Pacient pociťuje zapojování krčního svalstva, proto 

zařazena palpace v dané oblasti. Nalezen palpačně bolestivý hypertonus 

vláken v m. trapezius vpravo ve výšce Th1 – ošetřeno PIR dle Lewita, 

prvky z klasické masáže pro relaxaci (hnětení). 

 Edukace vstávání bez asistence do stoje o vysokých berlích (bez přidržení berlí) 

– s oporou o madla obou holí. 
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 Nácvik vstávání ze země – přesun plazením k židli, přesun do kleku na LDK, 

nohu postavit na špičku, vzporem HKK o židli do stoje na LDK. Pacient 

při vzepření HKK využívá opory o předloktí. 

 Nácvik stoje bez pomůcek u zábradlí a na posturomedu – viz předchozí terapie. 

 Nácvik chůze o 2 podpažních berlích – cca 150 m. 

 Chůze po schodech – dle návrhu zvládá 20 schodů v obou směrech. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 10. 

 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 8. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Pacient se cítí stále dobře, bez bolesti. 

Obj: Pacient edukován o vstávání ze země (např. po pádu, apod.) a vstávání do stoje 

o vysokých berlích – obojí zvládá. 

6. Terapie 16. 1. 1017 

Status preasens 

Subj.: Cítí se dobře, vyspale. Udává mírné bolesti L zápěstí (hlavně při opoře v dorzální 

flexi zápěstí). 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Pomůcky: vozík, podpažní berle, bederní pás, 

(využívá při chůzi a při terapii). Hypertonie svalů v oblasti L zápěstí. Vyšetření kloubní 

vůle carpu: omezený vzájemný posun 4. metacarpu směrem dorzálním a palmární posun 

os capitatum při dorzální flexi.  

Cíl terapie: Uvolnění jizev, otužování pahýlu, relaxace svalů v okolí L zápěstí, 

ovlivnění kloubní vůle carpálních spojení s cílem úlevy od bolesti zápěstí, posílení 

m. quadratus lumborum, m. obliqus abdominis internus et externus bilaterálně, zlepšení 

stability ve stoji, nácvik chůze o 2 podpažních berlích a chůze po schodech. 

Návrh terapie: TMT: péče o jizvy, PIR dle Lewita na flexory a extenzory zápěstí, 

mobilizace carpálních kloubů dle Lewita, PNF pánve dle Kabata, nácvik stability 

ve stoji, nácvik chůze po schodech, MOTOmed pro HKK a LDK, vodoléčba. 

Provedení terapie: 

 TMT: péče o jizvy – tlaková masáž, esíčka, céčka. 
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 PIR dle Lewita na flexory a extenzory zápěstí + edukace k autoterapii 

 Mobilizace karpálních kloubů dle Lewita – palmární posun distální řady, 

dorzální posun proximální řady, dorzální posun 4. metacarpu, trakční 

manipulace os capitatum. 

 PNF pánve vpravo dle Kabata (v leže na levém boku) – anteriorní a posteriorní 

elevace i deprese pánve posilovány technikou výdrž – relaxace – aktivní pohyb. 

 Nácvik stoje bez pomůcek u zábradlí a na posturomedu – viz předchozí terapie. 

 Nácvik chůze + chůze po schodech – viz předchozí terapie. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 10. 

 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 8. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Cítí stále dobře, pocit volnějšího zápěstí vlevo. 

Obj: Pacient již odložil 4 bodové chodítko, joint play v carpálních kloubech obnovena. 

Terapie proběhla dle návrhu bez obtíží. 

7. Terapie 17. 1. 2017 

Status preasens 

Subj.: Cítí se dobře, bolest zápěstí odezněla. 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Jizva i pahýl klidný. Pomůcky: vozík, 

podpažní berle, bederní pás (využívá při chůzi a při terapii). 

Cíl terapie: Uvolnění jizev, otužování pahýlu, preventivní péče o LDK, nácvik stability 

ve vysokém kleku, zlepšení stability ve stoji, nácvik chůze a chůze po schodech. 

Návrh terapie: TMT: péče o jizvy, uvolnění hypertonických a protažení zkrácených 

svalů LDK, mobilizace hlavičky fibuly a SI skloubení dle Lewita, nácvik stability 

ve stoji, nácvik chůze po schodech, MOTOmed pro HKK a LDK, vodoléčba. 

Provedení terapie: 

 TMT: péče o jizvy – tlaková masáž, esíčka, céčka, uvolňování podkoží. 
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 Uvolnění hypertonických a protažení zkrácených svalů LDK, pasivně vleže 

na zádech – PIR dle Lewita na m. triceps surae, flexory kyčle, adduktory kyčle, 

PIR s protaženém dle Jandy na m. tensor fascie latae.  

 Mobilizace hlavičky fibuly vlevo směrem ventrodorzálním. Mobilizace 

SI skloubení vpravo směrem dorzálním vleže na břiše, dle Lewita. 

 Nácvik stoje bez pomůcek u zábradlí a na posturomedu – viz předchozí terapie. 

 Nácvik chůze + chůze po schodech – viz předchozí terapie. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 10. 

 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 8. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Cítí stále dobře, bez výrazných změn. 

Obj: Terapie proběhla dle návrhu bez obtíží. Relaxace m. tensor fasciae latae, obnovení 

joint play hlavičky fibuly vlevo. 

8. Terapie 18. 1. 2017 

Status preasens 

Subj.: Cítí se dobře, spal dobře. Ochoten spolupracovat. V noci cítil mírnou bolest Lp, 

ráno obtíže odezněly, nyní bez bolesti. 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Pomůcky: vozík, podpažní berle, bederní pás, 

neoprenová bandáž na L zápěstí (využívá při chůzi a při terapii). 

Cíl terapie: Uvolnění jizev, otužování pahýlu, aktivace stabilizace trupu a ramenních 

kloubů, nácvik stability ve vysokém kleku, posílení svalů HKK, zlepšení stability 

ve stoji, nácvik chůze o 2 podpažních berlích a chůze po schodech. 

Návrh terapie: TMT: péče o jizvy, cvičení s propriomedem vleže na zádech, vysoký 

klek (gymball pod pánví vpravo) + posilování HKK s therabandem, senzomotorická 

stimulace (posturomed), nácvik chůze po schodech s oporou o 1 berli a zábradlí, 

MOTOmed pro HKK a LDK, vodoléčba. 

Provedení terapie: 

 TMT: péče o jizvy – tlaková masáž, esíčka, céčka, uvolňování podkoží. 
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 Cvičení s propriomedem vleže na lehátku, LDK podložena gymballem 

v 90° flexi v kyčelním  kolenní kloubu. 

1. Rozkmitání propriomedu v horizontální poloze, úchop HKK. 

2. Rozkmitání propriomedu ve vertikální poloze (vzhledem k poloze 

pacienta), úchop 1 HK. 

 Vysoký klek – stabilní, v této pozici: posilování HKK s therabandem ve směru 

II. FLX HK diagonály a II. EXT HK z PNF. 

 Nácvik stoje na posturomedu – viz předchozí terapie. 

 Nácvik chůze o 2 podpažních berlích – cca 150 m. 

 Chůze po schodech – dle návrhu zvládá 20 schodů v obou směrech. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 11. 

 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 8. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Pacient se cítí stále dobře, bez bolesti. 

Obj: Z terapie byl vynechán nácvik stability stoje u zábradlí (pacient ho zvládá i 

bez kontroly terapeuta a cvičí sám). 

9. Terapie 19. 1. 2017 

Status preasens 

Subj.: Cítí se dobře, spal dobře. Při chůzi cítí mírnou bolest L ramene (oblast 

m. supraspinatus). 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Pomůcky: vozík, podpažní berle, bederní pás, 

neoprenová bandáž na obě zápěstí (využívá při chůzi a při terapii). Svaly v oblasti 

L ramene palpačně nebolestivé, mírně hypertonní. 

Cíl terapie: Uvolnění jizev, otužování pahýlu, aktivace stabilizace trupu a ramenních 

kloubů, centrace ramenních kloubů, posílení svalů HKK v opěrné funkci, úleva 

od bolesti L ramene, zlepšení stability ve stoji, senzomotorická stimulace (posturomed), 

nácvik chůze o 2 podpažních berlích, nácvik chůze po schodech, nácvik chůze o FH. 

Návrh terapie: TMT: péče o jizvy, cvičení s propriomedem v sedě na okraji lehátka, 

vzpor o extendované HKK v sedě na okraji lehátka, vzpor na předloktích případně 
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extendovaných HKK v leže na břiše, trakce L ramenního kloubu, PIR dle Lewita 

pro m. supraspinatus a m. trapezius vlevo, nácvik stability ve stoji na posturomedu, 

senzomotorická stimulace (posturomed), nácvik chůze po schodech s oporou o 1 berli a 

zábradlí, nácvik chůze o 2 FH, MOTOmed pro HKK a LDK, vodoléčba. 

Provedení terapie: 

 TMT: péče o jizvy – tlaková masáž, esíčka, céčka, uvolňování podkoží. 

 Cvičení s propriomedem v sedě na lehátku, LDK opřena o zem - rozkmitání 

propriomedu v horizontální poloze, úchop HKK. 

 Vzpor o extendované HKK v sedě na okraji lehátka s důrazem na udržení 

centrovaných ramenních kloubů – vzepření bez nadzdvihnutí hýždí od podložky. 

 Vzpor na předloktích v leže na břiše s podloženým pravého boku (pozice 

bez opory P boku provokuje bolesti v bedrech) s důrazem na centrovanou pozici 

ramenních kloubů + doplněno o rytmickou stabilizaci – zvládá s mírně 

zhoršenou stabilizací trupu, subj.: velmi namáhavé. 

  Trakce L ramenního kloubu dle Lewita, PIR m. supraspinatus a m. trapezius 

vlevo – v leže na zádech. 

 Stoj na posturomedu – viz předchozí terapie. 

 Chůze o 2 podpažních berlích – cca 150 m. 

 Nácvik chůze o 2 FH – cca 30 m – nestabilní, subj.: velmi namáhavá. 

 Chůze po schodech – dle návrhu zvládá 20 schodů v obou směrech. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 11. 

 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 9. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Pacient se cítí lehce vyčerpán, rameno nyní bez bolesti, bedra lehce bolestivá. 

Obj: Edukace stereotypu chůze o FH bez problému, ale při chůzi výrazně zhoršená 

stabilita (další nácvik chůze o FH zatím odložen, po ukončení hospitalizace bude 

pacient vybaven vysokými berlemi). Relaxace m. trapezius a m. supraspinatus vlevo. 

Ostatní postupy dle návrhu terapie, bez obtíží. 
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10. Terapie 20. 1. 2017 

Status preasens 

Subj.: Cítí se dobře, spal dobře. Oblast beder bez bolesti, ramena za včerejší terapie 

lehce namožená. 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Pomůcky: vozík, podpažní berle, bederní pás, 

neoprenová bandáž na obě zápěstí (využívá při chůzi a při terapii).  

Cíl terapie: Uvolnění jizev, otužování pahýlu, aktivace stabilizace trupu a ramenních 

kloubů, centrace ramenních kloubů, zlepšení stability ve stoji, senzomotorická 

stimulace (posturomed), nácvik chůze o 2 podpažních berlích, nácvik chůze 

po schodech. 

Návrh terapie: TMT: péče o jizvy, cvičení s propriomedem, senzomotorická stimulace 

(posturomed), nácvik chůze po schodech, MOTOmed pro HKK a LDK, vodoléčba. 

Provedení terapie: 

 TMT: péče o jizvy – tlaková masáž, esíčka, céčka, uvolňování podkoží. 

 Cvičení s propriomedem vleže na lehátku, LDK podložena gymballem 

v 90° flexi v kyčelním  kolenní kloubu. 

1. Rozkmitání propriomedu v horizontální poloze, úchop HKK. 

2. Rozkmitání propriomedu ve vertikální poloze (vzhledem k poloze 

pacienta), úchop 1 HK. 

 Stoj na posturomedu – viz předchozí terapie. 

 Chůze o 2 podpažních berlích a po schodech – viz předchozí terapie. 

 Vodoléčba v Hubbardově tanku s podvodní masáží pahýlu – 15 min, teplota 

vody 37°. 

 Jízda na MOTOmedu pro HKK – 15 min, stupeň 11. 

 Jízda na MOTOmedu pro LDK – 15 min, stupeň 9. 

Výsledek terapie: 

Subj.: Pacient se cítí stále dobře, bez výrazných změn, bez bolesti. 

Obj: Dle návrhu terapie, bez obtíží. 
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3.8 Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje:  

Pacient po pravostranné exartikulaci v kyčelním kloubu, bez protézy. Schopen 

samostatného stoje s oporou o 2 vysoké berle. Bez opory cca 1 minutu.  

Zepředu: Podélná klenba nohy fyziologická, opora prstů pouze o palec, varózní 

postavení levého kolenního kloubu, palpačně svaly lýtka a přední strany stehna 

ve zvýšené aktivitě, patela nepohyblivá, pravý bok výš než levý, viditelně oslabená 

břišní stěna, pupek tažen doleva, jizvy na trupu klidné, pravá tajle hlubší než levá, 

posun a trupu vlevo, ramena v ose, posun hlavy vpravo, osa obličeje symetrická. 

Zezadu: Reliéf paty laterálně zploštělý, varózní postavení levého kolenního kloubu, 

pravý bok výš než levý, mírný posun trupu vlevo, ramena v ose, výrazný C/Th přechod, 

posun hlavy doprava. 

Z boku: Hyperextenze levého kolenního kloubu (menší než při vstupním vyšetření), 

pánev v mírné anteverzi, páteřní křivky nevýrazné vyjma zalomení v oblasti 

C/Th přechodu, ramena v mírné protrakci, předsunuté držení hlavy.  

Dechová vlna fyziologická, dolní hrudního typ dýchání. 

Dynamické vyšetření stoje a distance na páteři 

Provedeno vsedě na okraji lehátka, LDK opřena o zem. 

Flexe i lateroflexe: Provedení beze změny od vstupního vyšetření. Vyšetření lateroflexe 

stále vyvolává mírné bolesti beder. 

Čepojevův příznak: 3cm – pohyblivost krční páteře do flexe je v normě.  

Schoberův příznak: 3cm – snížená pohyblivost bederní páteře do flexe. 

Stiborův příznak: 7cm – pohyblivost Lp společně dolní hrudní páteří do flexe je 

snížena. (Při vstupním vyšetření 6cm). 

Vyšetření chůze: (vyšetřeno orientačně, v domácím oblečení a obuvi) 

Pacient schopen samostatné dvoudobé chůze o 2 podpažních berlích bez protézy, 

cca 150m. Krok je jistý, stabilní, chůze rychlá. Držení ramen v mírné elevaci, 

předsunuté držení hlavy. Chůzi po schodech zvládá samostatně s oporou o 1 berli a 
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zábradlí, cca 20 schodů v obou směrech. Krok jistý, stabilní. Bez známek klaudikačních 

bolestí. 

Speciální chůzové testy 

Timed Up And Go Test   

1) Za použití 4 bodového chodítka – nevyšetřeno, pacient ho už nepoužívá. 

2) Za použití podpažních berlí – 25s. Zvládá bez pomoci. (Při vstupním 

vyšetření – 33s s částečnou asistencí). 

Two Minute Walk Test (2MWT) – dvouminutový test chůze  

Pacient na podpažních berlích ujde 69 m. Test byl proveden ze sedu, bez asistence. 

(Při vstupním vyšetření – 50m s částečnou asistencí). 

Palpační vyšetření 

Amputační pahýl: palpačně nebolestivý, kůže normotermní, posunlivá (vyjma jizvy), 

fyziologicky zbarvená. 

Jizva:  po hlavním řezu – klidná, celkově poddajnější (hlavně mediálně), na laterálním 

konci stále zhoršena posunlivost i protažitelnost. 

Po drenáži – klidná, neprotažlivá, přirostlá, oproti vstupnímu vyšetření  

LDK: Stehenní fascie LDK bez patologického nálezu. Svalový tonus: Hypotonus 

krátkých adduktorů a m. rectus femoris, (oproti vstupnímu vyšetření je tonus vyšší), 

ischiokrurální svaly hypotonní, abduktory v hypertonu (retrakce vaziva v tractus 

tibialis), eutonie svalů bérce. 

Záda: Skin drag – kůže bez trofických změn, dermografická zkouška: symetrický, 

okamžitě mizí. Diagnostický hmat a Kiblerova řasa klade zvýšený odpor v bederní 

páteři, v oblasti  C/Th přechodu nelze řasu nabrat, vyšetření zcela nebolestivé. 

Lumbodorzální i krční fascie bez patologického nálezu. Tonus svalů snížen v oblasti 

Lp, vyšší segmenty normotoníí. Ve výšce Th1 vpravo v podkoží hmatný nebolestivý 

nespecifický novotvar cca 2cm v průměru, posunlivý o cca 2cm všemi směry. 

Vyšetření kloubní vůle 

Sacro-iliacální skloubení – v leže na břiše směrem dorzálním: vpravo blokáda, vlevo 

bez patologického nálezu 

Patela volná všemi směry. 

Hlavička fibuly – blokáda ventrodorzálním směrem. 
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Nižší segmenty – bez patologického nálezu. 

Vyšetření periferní pulzace LDK: 

Palpačně: kůže normotermní, fyziologicky zbarvená. Pravidelná pulzace hmatná 

na a. poplitea (ve fossa poplitea), a. tibialis posterior (za vnitřním kotníkem) a 

a. dorsalis pedis (na dorsu nohy). 

Ratschowův test: normální nález, nebolestivý, návrat zbarvení končetiny – 5s. 

Antropometrie pro LDK: 
Pozn.: Pro přehlednost uvádím u všech tabulek i sloupec s naměřenými daty 

ze vstupního kineziologického rozboru. 

Tab. č. 6 -  Antropometrie 

Délkové míry na LDK Vstupní Výstupní 

funkční délka (spina iliaca anterior superior - maleolus medialis) 90cm 90cm 

anatomická délka (spina iliaca anterior superior - maleolus medialis) 88cm 89cm 

femur (trochanter major – laterální štěrbina kolenního kloubu) 45cm 45cm 

bérec (laterální štěrbina kolenního kloubu - maleolus lateralis) 43cm 43cm 

noha (pata - nejdelší prst) 26cm 26cm 

Obvody na LDK 

15cm nad patelou 50cm 51cm 

nad patelou 44cm 45cm 

přes patelu 43cm 43cm 

přes tuberositas tibiae 37cm 37cm 

lýtko (nejsilnější místo) 36cm 37cm 

hlezenní kloub 36cm 36cm 

přes nárt 27cm 27cm 

přes hlavičky metatarsů 25cm 25cm 
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Goniometrie pro LDK 

Měřeno dvouramenným goniometrem, zápis uveden ve stupních metodou SFTR. 

Tab. č. 7 - Goniometrie 

 AKTIVNĚ PASIVNĚ 

 Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní 

Kyčelní kloub S: 5 – 0 – 90 S: 10 – 0 – 110 S: 10 – 0 – 120 S: 15 – 0 – 120 

 F: 30 – 0 – 10 F: 35 – 0 – 10 F: 40 – 0 – 10 F: 40 – 0 – 10 

 R: 45 – 0 – 5 R: 45 – 0 – 5 R: 50 – 0 – 5 R: 55 – 0 – 5 

Kolenní kloub S: 0 – 10 – 120 S: 0 – 10 – 120 S: 0 – 10 – 125 S: 0 – 10 – 125 

Hlezenní kloub S: 30 – 0 – 50 S: 30 – 0 – 50 S: 20 – 0 – 40  S: 20 – 0 – 40  

 

Svalová síla dle Jandy 

Tab. č. 8 - Svalová síla dle Jandy 

Sval 

LEVÁ PRAVÁ 

Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní 

m. rectus abdominis 2 2   

m. obliquus externus et internus abdominis 2 3 2 3 

m. quadratus lumborum 5 - 5 4 5 - 

m. iliopsoas 5 5 _ _ 

 m. gluteus maximus, m. biceps femoris, 

m. semitendinosus, m. semimembranosus 
3 - 5 _ _ 

m. gluteus maximus 2 + 3 _ _ 

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

m. pectineus 
3 - 4 _ _ 

m. gluteus medius, minimus, m. tensor fasciae 

latae 
3 3 _ _ 

Pozn.: vyšetření m. quadratus lumborum viz vstupní kineziologický rozbor 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tab. č. 9 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval 

LEVÁ PRAVÁ 

Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní 

m. triceps surae -  m. gastrocnemius i m. soleus 0 0 _ _ 

m. soleus (izolovaně) 0 0 _ _ 

flexory kolenního kloubu  0 0 _ _ 

flexory kyčelního kloubu - m. iliopsoas 0 0 _ _ 

flexory kyčelního kloubu - m. rectus femoris 0 0 _ _ 

flexory kyčelního kloubu - m. tensor fasciae latae 2 1 _ _ 

adduktory kyčelního kloubu - krátké 0 0 _ _ 

adduktory kyčelního kloubu - dlouhé 0 0 _ _ 

m. pectoralis major – pars clavicularis  0 0 0 0 

m. pectoralis major – pars sternalis  0 0 0 0 

m. pectoralis major – pars abdominalis  0 0 0 0 

m. trapezius horní část 0 1 0 1 

m. levator scapulae  0 1 0 1 

m. sternocleidomastoideus (orientačně palpací) 2 0 2 0 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu (pro LDK) Pacient provede pohyb do 15° extenze 

v kyčelním kloubu. Zapojení svalů do stereotypu probíhá stejně jako u vstupního 

vyšetření v pořadí: 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, . 

Abdukce v kyčelním kloubu (pro LDK) Bez náhradních stereotypů v rozsahu 30°. 

Flexe trupu Pacient schopen provést obloukovitou flexi trupu v rozsahu po odlepení 

horních úhlů lopatek od podložky. V konečné pozici je aspekčně patrná břišní diastáza. 

Flexe hlavy Pohyb proveden obloukovitou flexí brada směřuje do fossa jugularis, nyní 

bez předsunu a hyperaktivity m. sternocleidomastoideus. Diastáza přímých břišních 

svalů se oproti vstupnímu vyšetření ve finální pozici neobjevuje. 
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Neurologické vyšetření  

Pacient orientován místem, časem, osobou, bez poruchy řeči. 

Vyšetření mozečkových funkcí (taxe a diadochokinéza) na HKK – bez patologického 

nálezu. 

(Povrchové čití amputačního pahýlu uvedeno u vyšetření jizvy). 

LDK: 

 Povrchové čití (taktilní, algické, termické): fyziologické  

 Hluboké čití (pohybocit, polohocit): fyziologické 

 Reflexy: patelární a achillovy šlachy – vybavitelné; medioplantární – 

vybavitelný 

 Pyramidové jevy zánikové (Mingazziniho i Barrého příznak): negativní 

 Pyramidové jevy iritační (Babinského reflex, fenomén dle Roche, Chaddockův 

jev, Oppenheimův jev): negativní 

 Lassegueova zkouška: negativní 

 Obrácená Lassegueova zkouška: negativní 

Hodnocení schopností hlubokého stabilizačního systému páteře 

Test zvednuté LDK dle australské školy, Test břišního lisu dle Koláře – oba testy 

bez výrazné změny od vstupního vyšetření. Přetrvává nedostatečná aktivita laterálních 

skupin břišních svalů, neschopnost úplného expiračního postavení hrudníku i břišní 

diastáza. 

Barthel index 

Tab. č. 10 - Barthel index 

Hodnocený aspekt Popis Bodovací skóre 

1. Najedení, Napití 

 

samostatně 10 

s pomocí 5 

neprovede 0 

2. Oblékání samostatně 10 

s pomocí 5 

neprovede 0 

3. Koupání samostatně nebo s pomocí 5 

neprovede 0 
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Hodnocený aspekt Popis Bodovací skóre 

4. osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 5 

neprovede 0 

5. Kontinence moči plně inkontinentní 10 

občas inkontinentní 5 

trvale inkontinentní 0 

6. Kontinence stolice plně inkontinentní 10 

občas inkontinentní 5 

trvale inkontinentní 0 

7. Použití WC samostatně 10 

s pomocí 5 

neproved 0 

8. Přesun lůžko - židle samostatně 15 

s malou pomocí 10 

vydrží sedět 5 

neproved 0 

9. chůze po rovině samostatně nad 50 metrů 15 

s pomocí nad 50 metrů 10 

na vozíku 50 metrů 5 

neprovede 0 

10. Chůze po schodech samostatně 10 

s pomocí 5 

neprovede 0 

Celkem 100 

Hodnocení stupně v závislosti v základních všedních činnostech: 

 0 - 40 bodů = vysoce závislý 

 45 - 60 bodů = závislost středního stupně 

 65 - 95 bodů = lehká závislost 

 100 bodů = nezávislý – výsledek testu 100 bodů. 

Dle testu je pacient zcela nezávislý na pomoci okolí. 

(Výsledek testu při vstupním vyšetření byl 90 bodů). 
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3.9 Závěr z výstupního kineziologického rozboru 

Pacient po exartikulaci pravé dolní končetiny v kyčelním kloubu z 26. 9. 2016 

bez protetické náhrady ukončuje hospitalizaci vybaven mechanickým vozíkem a 

podpažními holemi.  Čtyřbodové chodítko již odložil. Celkové zlepšení fyzické kondice 

je prokázané výsledky v testech chůze: Two Minute Walk Test = 69m – zlepšení o 19m 

oproti vstupnímu vyšetření a Timed Up and Go Test = 25s – původně 33s za použití 

berlí. Oba testy zvládá bez asistence. Chůze je jistá, stabilní. Stejně tak zvládá i chůzi 

po schodech (vyzkoušeno cca 20 schodů v obou směrech). Zlepšena stabilita ve stoji – 

samostatný stoj bez opory cca 1min (původně 10s). Nyní je pacient zcela samostatný 

v sebeobslužnosti i transferech, plně připraven na nácvik chůze s protézou, který je 

plánován cca za 3 týdny s doporučenou hospitalizací na RHB oddělení. 

Vadné držení těla přetrvává v nižším rozsahu, schopen vědomé korekce. Zlepšena 

hybnost bederní páteře do flexe dle Schoberova a Stiborova příznaku o 1 cm. 

Normalizován dermografismus na zádech a svalový tonus v oblasti hrudní páteře. 

Ostatní reflexní změny přetrvávají včetně blokády SI vpravo směrem dorzálním. 

Pahýl klidný, nebolestivý. Fantómovy bolesti odezněly, pocit přítomnosti PDK trvá. 

Jizvy celkově poddajnější, klidné, nebolestivé, zhoršená posunlivost i protažitelnost 

přetrvává na laterální konci hlavní jizvy a na jizvě po drenu. 

Goniometrický rozsah LDK v kyčelním kloubu do flexe aktivně zvýšen o 20°, 

do vnitřní rotace zůstává na 5°. Ostatní rozsahy stejné jako při vstupním vyšetření. 

Omezení  

joint play hlavičky fibuly ventrodorzálním směrem přetrvává. 

Zesílení svalů LDK ověřeno svalovým testem (zvýšení síly všech svalových skupin 

o cca 1 stupeň) a antropometrickým měřením (zvětšení obvodů stehna a lýtka o 1cm). 

Síla m. quadratus lumborum vpravo zvýšena z původního stupně 4 na 5 –, vlevo z 5 – 

na stupeň 5. 

Stereotypy pohybů v levém kyčelním kloubu zůstávají bez výraznější změny, stejně 

tak i flexe trupu.  

 Svalová síla v oblasti břicha zůstává beze změny na stupni 3 pro m. rectus 

abdominis a stupni 2 pro m. obliquus esternus et internus abdominis. Schopnost 

stabilizace trupu mírně zlepšena – nyní stereotyp flexe hlavy bez patrné břišní diastázy, 

celkově přetrvává velká insuficience HSSP. 
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Zkrácení u m. tensor fasciae latae sníženo na stupeň 1, m. trapezius horní část vlevo 

na stupeň 0. Palpační napětí m. sternocleidomastoideus oboustranně normotonní, dle 

stereotypu flexe hlavy nevykazuje zámky hyperaktivity. 

Neurologické vyšetření bez nálezu. 

3.10 Zhodnocení efektu terapie 

S pacientem jsem pracovala po dobu posledních 14 dnů jeho hospitalizace v tomto 

zdravotnickém zařízení. Cílem prováděné terapie bylo hlavně dosažení samostatnosti a 

soběstačnosti pacienta, zvýšení celkové fyzické kondice, nácvik stoje a chůze a příprava 

používání protetické pomůcky. Z tohoto hlediska byly zvolené metody, jak prokázaly 

testy chůze, výdrž ve stoji i stoprocentní výsledek Bathelova testu, určitě efektivní. 

Ačkoliv pooperační jizvy zůstávají stále aktivní, proto bych doporučovala nepřestávat 

s péčí o jizvu a otužováním amputačního pahýlu. Lze v tomto směru využít i metod 

fyzikální terapie, např. pokračovat v procedurách vodoléčby v Hubbardově tanku. 

Dalším cílem bylo zvýšení svalové síly svalů LDK, trupového svalstva a svalů 

v oblasti pánve při zachování fyziologických rozsahů pohybu v kloubech. I zde se 

podařilo docílit kladného efektu a zesílit zmiňované oblasti zhruba o stupeň dle Jandova 

svalového testu. Rozsahy se až na hypermobilní kolenní kloub pohybují ve fyziologické 

normě. Byl zvýšen aktivní rozsah do flexe. Aktivní i pasivní rozsah do vnitřní rotace 

v levém kyčelním kloubu zůstal na 5°. Dle Cyriaxe ukazuje omezení pohybu 

v kyčelním kloubu do vnitřní rotace, jako první příznak tzv. kloubního vzorec, 

na intraatrikulárního poškození kloubu. 

Méně uspokojivá je přetrvávající insuficientce hlubokého stabilizačního systému. 

Při další terapii by bylo určitě vhodné zaměřit se na tuto oblast např. nácvikem 

správného stereotypu dýchání, aktivaci HSSP dle Australské školy nebo v pozicích 

z vývojové kineziologie či posilováním zaměřeným na střed těla apod. 

Přestože se svalová síla m. gluteus maxiumus během terapie zvýšila ze stupně 2+ 

na stupeň 3, nepodařila se výraznější korekce pohybového stereotypu do extenze 

v kyčli. Zde by bylo vhodné zařadit efektivnější např. analytické posilování tohoto 

svalu. Při nácviku stereotypu pak lze využít exteroreceptivní facilitaci pro jeho aktivitu 

v iniciální fázi pohybu. 
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Snížit svalový tonus v šíjové oblasti se podařilo, ačkoliv zkrácení m. levator 

scapulea vpravo a m. trapezius vpravo zůstává na stupni 1. Zkrácení svalů LDK se 

ve vstupním vyšetření prokázalo pouze retrakcí tractus iliotibialis, kterou se podařilo 

lehce zmírnit. 
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4. ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila přehledně zmapovat průběh 

fyzioterapeutické péče u pacienta po exartikulaci v kyčelním kloubu. Teoretická 

východiska pro tvorbu uceleného fyzioterapeutického plánu byla popsána v první části 

této práce. Jsou založeny na dostatečných znalostech z oblasti anatomie, kineziologie, 

na orientaci v problematice amputačních výkonů na dolních končetinách a možnostech 

protézování po exartikulaci v kyčelním kloubu. Obecné zákonitosti postamputační 

rehabilitace jsou popsány v závěru teoretické části a utváří základní kameny pro tvorbu 

individuální fyzioterapeutického programu. Ten je vždy navrhován na míru 

pro konkrétního pacienta a nelze jej paušálně generalizovat. 

Ve speciální části uvádím jeden z možných postupů u pacientů po kyčelních 

exatrtikulacích ve fázi těsně před protetickým vybavováním. Tato fáze se u uvedeného 

pacienta díky pooperačním komplikacím značně prodloužila. Jednotlivé terapie se proto 

zaměřovaly na celkovou přípravu pacienta pro prvovybavení protézou. Tento obecný cíl 

byl, dle mého názoru, zcela naplněn, jelikož na konci naší spolupráce pacient odchází 

soběstačný, samostatný a ve velmi dobré kondici. Pro další část rehabilitačního procesu, 

prvovybavovní protézou, byla pacientovi doporučena opětovná fyzioterapeutické péče 

pro korigovaný nácvik používání nové protetické pomůcky. Rovněž by neměla ustat 

pravidelná péče o amputační pahýl, který bude v budoucnu vystaven dlouhodobé zátěži. 

Pacient byl po celou dobu naší spolupráce velmi motivovaný a určitě udělal znatelný 

pokrok. 

Zpracování tohoto tématu mě kromě nově získaných znalostí a zkušenosti v oboru 

fyzioterapie přimělo přemýšlet o vzájemné integritě lidského těla a psychiky, tvořící 

vždy originální osobnost každého jedince. 

Amputace znamená pro pacienta velkou životní zkoušku. Často je nezbytným 

řešením daného problému, avšak jejich výskytu přibývá také díky zvětšující se incidenci 

civilizačních chorob. Těmto „chorobám z blahobytu“ bychom se měli snažit předcházet 

zdravým životním stylem a pěstováním fyzické i psychické vyrovnanosti. 
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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření etické komise 

  



 

 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu pacienta 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků 

vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe 

na………………….………………………., kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba 

seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a 

průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce 

na UK FTVS, s názvem…………………………………………………………………...  

Cílem této bakalářské práce je……………………………………………………………. 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení řešitele .................................................................................................... 

Podpis: ........................  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ............................................................... 

Podpis: ........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta  ..............................................   

Podpis pacienta:.............................. 

  



 

 

Příloha č. 3 – Seznam zkratek 

ADL  activity of daily living  

ATB  antibiotika 

Aj.   a jiné 

Apod.  a podobně  

BMI  Body Mass Index  

CAD/CAM computer-aided design/computer-aided manufacturing 

CMP  centrální mozková příhoda 

CNS  centrální nervová soustava 

Cp  krční páteř 

DK  dolní končetina  

DKK  dolní končetiny  

FH  francouzské hole  

FNM  Fakultní nemocnice Motol 

FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

GIT  gastrointestinální trakt 

HK  horní končetina  

HKK  horní končetiny  

HSSP  hluboký stabilizační systém áteře 

ICHS  ischemická choroba srdeční 

KARIM Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 

Lp  bederní páteř 

L  levá  



 

 

LTV  léčebná tělesná výchova  

M  musculus  

MODS  syndrom multifaktoriální dysfunkce 

Obj.  objektivně 

P  pravá  

pO2  parciální tlak kyslíku 

P/LDK  pravá/levá dolní končetina  

P/LHK  pravá/levá horní končetina  

PIR  postizometrická relaxace  

PVC  polyvinylchlorid 

RHB  rehabilitace  

SI  sacro-iliakální skloubení  

SSS  sick sinus syndrom 

St.p.  status po  

Subj.  subjektivně 

Thp  hrudní páteř 

TMT  techniky měkkých tkání  

UK  Univerzita Karlova 

ÚVN  Ústřední vojenská nemocnice 

VAC  vaccum assisted closure 

VAS  vertebrogenní algický syndrom 

VP  výchozí pozice 
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