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ABSTRAKT 

 

Název práce: Protetické vybavení pro transfemorálně amputované pacienty 

 

Cíle: Cílem této práce bylo vytvoření základního edukačního materiálu o možnostech 

protetického vybavení po transfemorálních amputacích. Pro ucelení práce byly 

doplněny i základní informace o transfemorálních amputacích a ekonomické náročnosti 

takového vybavení.  

 

Metody: Tato práce je teoretickou prací s charakteristikou literární rešerše. Byl použit 

kvalitativní výzkum metodou sběru dat z odborné literatury, odborných článků, 

časopisů a dalších zdrojů. 

 

Výsledky: Touto prací vznikl základní edukační materiál o tranfemorálních protézách 

vhodný pro studenty a širokou veřejnost. 

 

Klíčová slova: amputace, protetika, protézy dolní končetiny, transfemorální amputace, 

protetický kolenní kloub, pahýlové lůžko, protetické chodidlo 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Prosthetic equipment for transfemoral amputated patients 

 

Objectives: The aim of this study was to establish basic educational material about the 

possibilities of prosthetic equipment after transfemoral amputations. For the completion 

of this work were added basic information about the transfemoral amputations and the 

economic efficiency of such equipment. 

 

Methods: This study is a theoretical work with in-depth research via the use of the 

qualitative research method of data collection from provided literature, technical 

articles, journals and other sources. 

 

Results: This work is an essential educational material about transfemoral prostheses 

suitable for students and the general public. 

 

Keywords: amputation, prosthetics, lower limb prostheses, transfemoral amputation, 

prosthetic knee joint, prosthetic socket, prosthetic foot
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1  ÚVOD 
 

Amputace jakékoliv části dolní končetiny, a to bez ohledu na to, jak je amputovaná část 

velká, je nevratnou ztrátou tělesné integrity a má velký vliv na psychiku člověka. I přes 

obrovský vývoj a rozkvět v protetice, kdy jsou protetické náhrady čím dál tím 

dokonalejší, nelze nikdy ztracenou končetinu plně nahradit. Avšak mělo by být snahou 

protetika zhotovit co nejlepší protetickou náhradu, která bude pacientovi pomáhat a 

vyhovovat. Nutno podotknout, že samotná protetická náhrada nebude nikdy plně 

funkční, a to ani, když bude sebelépe vyrobena, pokud jí nebude pacient umět naplno 

využívat. Právě z tohoto důvodu vznikla v rehabilitačních ústavech tzv. škola chůze, 

která se soustředí na individuální potřeby pacientů a umožní plné využití potenciálu jak 

protetické náhrady tak pacienta. Funkční protetická náhrada a díky tomu plnohodnotný 

život pacienta mají jistě také vliv na jeho celkový psychický stav. V dnešní době je 

předpoklad, s ohledem na výše uvedené, že se pacient po amputaci vrátí 

k plnohodnotnému životu. 

Vzhledem k tomu, že pro mnohé je obor ortotik-protetik velkou neznámou a 

s ohledem na to, že literatury v českém jazyce je stále poměrně malé množství, vybral 

jsem si téma protetické vybavení pro transfemorálně amputované pacienty, ke kterému 

jsem se pokusil vytvořit ucelený stručný přehled, který by tuto oblast popisoval. 

Nastínil jsem různé rozdělení transfemorálních protéz, základní informace o 

protetických komponentech, ze kterých je transfemorální protéza složena a dotkl jsem 

se také okrajově úhrady transfemorálních protéz z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. Aby byla práce ucelená, doplnil jsem i stručné informace o transfemorálních 

amputacích a pro zpestření jsem přidal informace o ekonomické náročnosti takového 

vybavení. 

Cílem této práce bylo shromáždit informace k protetickému vybavení po 

transfemorálních amputacích, transfemorálním amputacím, financování 

transfemorálních protéz z prostředků veřejného zdravotního pojištění a ekonomické 

náročnosti takového vybavení a vytvořit z nich ucelený edukační materiál, který bude 

vhodný pro širokou veřejnost, která má zájem se něco dozvědět o protetickém vybavení 

pro transfemorálně amputované. Často se mi stává, že když se mě někdo zeptá, co 

studuji a já mu odpovím, vůbec netuší, co si pod pojmem ortotik-protetik má představit. 
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Výraz protetika se pro mnohé zužuje jen na oblast protetických náhrad v ústní dutině. 

Jedním z dalších cílů bylo, aby tato práce mohla být použita jako studijní materiál pro 

studenty oboru ortotik-protetik či ortopedicko-protetický technik, kteří by takto získali 

základní přehled o tématu protetické vybavení pro transfemorálně amputované. 
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2  CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 
 

V tomto oddíle je uvedeno stručné definování cíle práce, popis úkolů práce krok po 

kroku a popis metodologického přístupu. 

 

2.1  Cíle práce 

 

Cílem práce je vytvoření uceleného edukačního materiálu, který se zabývá možnostmi 

protetického vybavení po transfemorálních amputacích. V práci jsou popsány 

transfemorální amputace, jednotlivé komponenty transfemorálních protéz, úhrada 

transfemorálních protéz z prostředků veřejného zdravotního pojištění a ekonomická 

náročnost tohoto vybavení. Tento materiál je určen pro širokou veřejnost a jistě může 

být použit jako materiál pro samostudium studentů oboru ortotik-protetik či 

ortopedicko-protetický technik. 

 

2.2  Úkoly práce 

 
- dlouhodobý sběr dat a informaci 

- analýza získaných dat a informací 

- přehledné a logické uspořádáni získaných dat a informací 

- sestavení osnovy práce 

- naplnění osnovy práce získanými daty a informacemi 

 

2.3  Metodika práce 

 

Tato práce je teoretickou prací s charakteristikou literární rešerše. Byl použit 

kvalitativní výzkum metodou sběru dat. Čerpal jsem z odborné literatury a to jak 

z tuzemské tak zahraniční. Dalším zdrojem byly odborné články zejména v časopise 

„Ortopedická protetika“. S ohledem na to, že v práci byly použity i informace 

technického charakteru, byly používaným zdrojem i webové stránky výrobců 

jednotlivých komponentů protéz. Výsledky literární rešerše byly pak metodicky 

zpracovány do přehledné a logické formy. 
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3  AMPUTACE 
 

Slovo amputace je odvozeno z latinského "amputare", což znamená odříznout (Meij, 

2005) 

Amputace samotná znamená odstranění distální části některé z periferií lidského těla 

(Půlpán, 2011). 

Amputace není samostatná diagnóza. Vždy je následkem onemocnění nebo 

traumatu. Jakákoliv amputace, bez ohledu na její výši, je nevratnou ztrátou tělesné 

integrity. Tato událost je nenahraditelná a ani protézy nejvyššího standardu či špičkový 

lékařský výkon ji nenahradí (Baumgartner, 2008).
1
 

Nejtěžší úkol je indikace k amputaci a pak výběr úrovně amputace. Nejlepší 

amputace je žádná amputace a nejvhodnější úroveň amputace je co nejvíce periferní, 

která je bez bolestí a funkční (Baumgartner, 2002).
2
 

 

3.1  Indikace k amputacím 

 

K amputaci se přistupuje v případě: 

- traumatu (ireverzibilní ischemie z traumatické příčiny je jedinou absolutní 

indikací k amputaci) 

- infekce (dlouhodobé procesy či akutní sepse – amputace je život zachraňující 

operací) 

- nekrózy (vč. nekróz způsobenými fyzikálními vlivy jako jsou popáleniny, 

omrzliny, poranění elektrickým proudem) 

- tumoru 

- afunkce (resp. bránění ve zlepšení funkce – často hraniční indikace) 

                                                           
1
 Amputation ist keine eigenständige Diagnose. Immer ist sie die Folge einer Erkrankung oder eines 

Trauas. Jede Amputation, und sei sie noch so peripher, bedeutet einen irreversiblen Verlust der 

körperlichen Integrität. Entgegen weit verbreiteter Ansicht lässt sich dieser Verlust weder durch 

medizinische Höchstleistungen noch durch die raffiniertesten High-Tech-Prothesen ungeschehen machen, 

auch nicht durch beides zusammen. 

2
 Die schwierigsten Aufgaben sind die indikation zur Amputation überhaupt und dann die Wahl der 

Amputationshöhe. Die beste Amputation ist keine Amputation, die beste Amputationshöhe is die 

peropherste, bei der ein schmerzfreier und finktionell brauchbarer Stumpf geschafen werden kann. 
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- defektu měkkých tkání a špatného stavu kožního krytu 

V případě zlomenin a rozdrcených končetin napomáhá k posouzení možnosti 

záchrany končetiny např. MEES skóre (magled extremity severity score) (Obr. 1). 

Postižení je hodnoceno dle energie úrazového mechanismu, tlakové stability, 

ischemického postižení a věku pacienta. Pokud je skóre 6 a méně, je předpoklad 

k záchraně končetiny. Pokud je naopak skóre 7 a více, bývá řešením amputace (Dungl, 

2005). 

 

Obrázek č.1: MESS skóre (Dungl , 2005) 

 

3.2  Typy amputací 

 

Gilotinové amputace se v minulosti prováděli jedním řezem. Tento typ amputace se 

postupem času vyvíjel až k současné podobě, kdy se nejprve cirkulárně přeruší kůže, po 

její retrakci se v její úrovni přeruší svaly a po retrakci svalů se v této linii přeruší skelet 

(Obr. 2). Gilotinové amputace jsou v současné době vždy prováděny jako otevřené a 

používají se jako primární řešení s následným sekundárním uzávěrem. 

 

Obrázek č.2: Gilotinová amputace: a) linie kožního řezu, b) linie svalového řezu, c) linie přerušení kosti, 

d) retrakce měkkých tkání (Dungl, 2005) 



14 

 

Lalokové amputace jsou dnes standardním řešením amputace. Umístění laloků 

musí být pečlivě naplánováno, aby mohla být odstraněna veškerá patologická tkáň a 

skelet přerušen v požadované výši. Laloky musí dostatečně krýt skelet měkkými 

tkáněmi a umožnit vytvarování pahýlu do kónického tvaru. Přerušené svaly lze spojit 

s jejich antagonisty a vytvořit tím myoplastiku, čímž je zachována motorika pahýlu. 

K prevenci nežádoucích kontraktur je prováděna kostní reinzerce, neboli myodéza 

(Obr. 3), čímž vnikne nový svalový úpon (Dungl, 2005). 

Obrázek č.3: Myodéza adduktorů stehna (Dungl, 2005) 

 

3.3  Transfemorální amputace 

 

Při transfemorální amputaci je vhodný, s ohledem na možnosti oprotézování a 

provedení myodézy, pahýl od jedné až dvou třetin stehna. U vysokých amputací je 

oprotézování problematické a jsou tendence k flexním kontrakturám. U nízké amputace 

je problém se stavební výškou komponentů a nemusí být dosaženo stejné výšky osy 

ohybu obou kolenních kloubů (Dungl, 2005; Půlpán 2011). 

 

3.3.1  Tvar amputačního pahýlu 

 

Rozeznáváme čtyři druhy tvarů pahýlu. Jedná se o: 

- kyjovitý pahýl 

- cylindrický pahýl 

- kónický pahýl 

- kuželovitý pahýl 

S ohledem na lůžko protézy je pro stehenní pahýl nejpříznivější kónický nebo 

cylindrický tvar. Kyjovitý tvar pahýlu je naopak nevhodný (Učík, 1969). 
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4  TRANSFEMORÁLNÍ PROTÉZY 

 

Protéza je náhrada chybějící části těla umělou náhradou (Meij, 1995). 

Transfemorální protéza = stehenní protéza (Krawczyk, 2011). 

 

4.1  Dělení protéz 

 

Transfemorální protézy lze rozdělit z několika pohledů do různých kategorií a to např. 

dle jejich konstrukce, období aplikace a nebo také dle aktivity uživatele protézy. 

 

4.1.1  Typy protéz dle konstrukce 

 

Dle konstrukce dělíme protézy na exoskeletární a endoskeletární.  

U exoskeletární protézy tvoří vnější tvar i nosnou funkci samotný plášť protézy 

(Obr. 4). Dílce jsou zpravidla vyrobeny ze dřeva či plastu. 

U endoskeletárních respektive modulárních protéz zajišťuje nosnou funkci 

trubkový systém (Obr. 5). Vnější tvar je pak tvořen pěnovým kosmetickým krytem. 

V současné době se jedná o nejpoužívanější systém. Jeho výhodou je, že všechny spoje 

na protéze je možné rozebrat a určité dílce bez velkých nákladů nahradit jinými 

(Näder, 2000). 

           Obrázek č.4: Exoskeletární protéza      Obrázek č.5: Endoskeletární protéza  

                             (obrázek č.4 a č.5: zdroj: www.ottobock.com) 
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4.1.2  Typy protéz dle období aplikace 

 

Po amputaci končetiny je nastaven postup aplikace pomůcek, který zajistí včasnou péči 

a definování potřeb a možností pacienta.  

Včasná, neboli rehabilitační protéza, se aplikuje již v prvním týdnu po amputaci, 

pokud to zdravotní stav pojištěnce dovolí.  

Následuje prvovybavení, které se aplikuje po zhojení pahýlu, tj. 6 – 8 týdnů po 

amputaci. Toto vybavení slouží zejména k nácviku chůze s pomůckou a k přivyknutí 

k pomůcce jako takové a také pokryje prostor, než dojde ke stabilizaci objemu pahýlu. 

Zároveň se v tomto období také formuje stupeň aktivity uživatele, podle kterého je 

následně pacient vybaven definitivním typem protézy a to buď standardním typem 

protézy nebo speciálním typem protézy.  

Standardní typ protézy je určen pro méně aktivní uživatele, kteří jsou na stupni 

aktivity 1 – 2.  

Speciální typ protézy využijí uživatelé s vysokou aktivitou, tj. uživatelé na 

stupni aktivity 3 – 4 (Krawczyk, 2011). 

 

4.1.3  Dělení protéz dle stupně aktivity 

 

„Stupeň aktivity uživatele – určuje fyzické a psychické předpoklady uživatele, profesi, 

uživatelský prostor a podobně. Je mírou schopnosti a možnosti uživatele naplnit 

provádění běžných denních aktivit. Stupeň aktivity uživatele určuje požadované 

technické provedení protézy (kolenní kloub a protetické chodidlo, nikoliv pahýlové 

lůžko)“ (Půlpán, 2011, s.21). 

Při stanovování stupně aktivity pacienta se posuzují potenciální funkční 

schopnosti, zdravotní stav před amputací a po amputaci, motivace a prostředí kde 

pojištěnec žije. Aktivita pacienta je rozdělena do pěti stupňů (Krawczyk, 2011). 

Stupeň aktivity 0 – nechodící pacient. Tento pacient není schopen protézu 

využít pro bezpečný pohyb ani přesun. Zpravidla není vybaven žádnou protézou, příp. 

nejjednodušší kosmetickou protézou pro dosažení kosmetického vzhledu a jako pomoc 

při přesunech z vozíku. 
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Stupeň aktivity 1 – interiérový typ uživatele. Pacient má schopnost se 

pohybovat v interiéru na rovném povrchu pomalou konstantní rychlostí. Chůze je 

značně limitována. Pro výrobu jsou použity základní komponenty – chodidlo typu 

SACH a jednoosé kolenní klouby s uzávěrem, brzdou či konstantním třením. 

Stupeň aktivity 2 – limitovaný exteriérový typ uživatele. Pacient má schopnost 

využít protézu pro pohyb v interiéru a omezeně i v exteriéru. Překonává i přírodní 

nerovnosti a bariéry, avšak chůze je stále limitována s ohledem na zdravotní stav. Mezi 

komponenty najdeme chodidlo s pružným skeletem a kolenní kloub s brzdou či 

polycentrický kolenní kloub s mechanickým třením. 

Stupeň aktivity 3 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Pacient zvládá 

překonávat většinu bariér a používá protézu pro chůzi v interiéru i exteriéru téměř bez 

omezení. Protéza není nadprůměrně mechanicky namáhána. Používají se komponenty 

jako dynamické chodidla se schopností akumulace a uvolňování energie, kolenní klouby 

s hydraulickou nebo pneumatickou jednotkou, příp. řízené kolenní klouby a doplňkové 

komponenty jako je např. rotační adaptér, tlumič rázů atd. 

Stupeň aktivity 4 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními 

požadavky. Pacient využívá protézu pro chůzi zcela bez omezení. Vzhledem k vysoké 

aktivitě pacienta je výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Jedná se o děti či 

sportovce. Opět se zde používají dynamické typy chodidel, kolenní kloub 

s pneumatickou jednotkou a další doplňkové komponenty (www.szpcr.cz). 

 

4.2  Komponenty transfemorálních protéz 

 

Jelikož je pro úspěšné vybavení pacienta nutné, aby protetik vybral správné 

komponenty protézy, vytvořila firma Otto Bock klasifikační systém MOBIS® (Obr. 6). 

Tento klasifikační systém vznikl inovací systému zavedeného již v roce 1994 (Obr. 7). 

Systém je založen na stupni aktivity pacienta a jeho hmotnosti. Každý funkcionální 

komponent firmy Otto Bock je označen symbolem MOBIS®, z kterého jasně vyplývá 

pro jaký stupeň aktivity a pro jakou hmotnost je určený. Strukturální komponenty jsou 

zařazeny podle hmotnosti pacienta (www.professionals.ottobock.cz). 

 

http://www.professionals.ottobock.cz/
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Obrázek č.6: Klasifikační systém MOBIS®        Obrázek č.7: Původní klasifikační systém 

(www.ottobock.com)           Otto Bock (Baumgartner, 2002) 

 

 

Podobný klasifikační systém má i firma ÖSSUR (Obr. 8), kdy u jejich 

komponent je znázorněn symbol, který určuje pro jaký stupeň aktivity je určen 

(www.ossur.cz). 

        

        

Obrázek č.8: Klasifikační systém Össur: nahoře vlevo – stupeň aktivity 1, nahoře vpravo – stupeň 

aktivity 2, dole vlevo – stupeň aktivity 3, dole vpravo – stupeň aktivity 4 (www.ossur.cz) 

 

 

Většina ostatních firem má také nějaký typ klasifikačního systému. Některé 

firmy také vydávají doporučené kombinace jednotlivých komponentů, jako např. firma 

Otto Bock (Obr. 9). 

http://www.ottobock.com/
http://www.ossur.cz/
http://www.ossur.cz/
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Obrázek č.9: Doporučené kombinace Otto Bock: kolenní klouby – protézová chodidla 

(www.ottobock.cz) 

 

http://www.ottobock.cz/
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4.2.1  Protetická chodidla 

 

„Protetické chodidlo je velmi důležitým dílem při stavbě protézy dolní končetiny. Tento 

komponent je obsažen ve všech typech protéz dolní končetiny (s výjimkou amputace 

v chodidle). Protetické chodidlo je navíc dynamický prvek, který zcela ovlivňuje 

dynamické chování bércové protézy a v součinnosti s protetických kolenním kloubem 

dynamické chování stehenní protézy“ (Rosický, 2000a, s. 18). 

Lidská noha se pohybuje zejména v sagitální rovině – dorzální flexe a plantární 

flexe, ale také ve frontální rovině – pronace a supinace (Baumgartner, 2008). 

Rozmanité síly a nárazy vznikající při chůzi na zdravé končetině jsou 

utlumovány a podchyceny, tak aby nebyly přenášeny na celé tělo. Tyto požadavky by 

měla splňovat i protéza, čehož můžeme docílit vhodných výběrem protetického 

chodidla  (www.protetika-ortho-aktiv.cz). 

Protetické chodidlo by mělo nahrazovat amputované chodidlo nejen funkčně, a 

to ve své statické i dynamické funkci, ale také tvarově, a to zejména s ohledem na 

použití standardního typu obuvi. Rozdělit protetická chodidla můžeme do dvou 

základních skupin. Na klasický typ chodidel, který se dále dělí na chodidla bez pohybu 

a s pohybem a dynamický typ chodidel, který se dále dělí na chodidla s pružným 

skeletem a biomechanické typy chodidel (Rosický, 2000a). 

„Při volbě protetického chodidla je nezbytné zohlednit výběrová kritéria – 

stupeň aktivity uživatele (rychlost chůze, typ povrchu, aktivity pohybu, …), fyziologické 

parametry uživatele (hmotnost a výška pacienta, velikost chodidla, délka pahýlu, …) a 

ostatní kritéria (typ kolenního kloubu, typ sportu, …) (Rosický, 2001, s. 24). 

S ohledem na to, že protetické chodidlo je vystaveno velkému namáhání, vyrábí 

se proto z trvanlivých a proti opotřebování odolných materiálů a využívají se údržbu 

nevyžadující kloubní konstrukce (Hadraba, 1993). 

 

4.2.1.1  Klasický typ protetických chodidel 

 

Jedná se o protetická chodidla konstrukčně a koncepčně starší než dynamický typ 

protetických chodidel. Tento typ chodidel nevyužívá energii vznikající při chůzi. Je 
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zaměřen na splnění základních požadavků, kterými jsou plantární a dorzální flexe, 

tlumení rázu při nášlapu na patu a odval přednoží (Rosický, 2000a). 

V této kategorii je nejznámější a nejdéle používané protetické chodidlo 

označované názvem SACH (solid ankle cushion heel) (Obr. 10 a 11). Chodidlo je bez 

pohybu a má dřevěné jádro obalené integrální pěnou ve tvaru chodidla. Pata je tvořena 

měkkým polyuretanovým dílem, který změkčuje našlapování na patu a stlačení paty. 

Odvalování chodidla zabezpečuje pružnost integrální pěny v přední části chodidla 

(Kaphingst, 2002). 

 

Obrázek č.10: Protetické chodidlo SACH         Obrázek č.11: Řez chodidlem typu SACH s popisem 

(www.ottobock.com)           jednotlivých částí (www.ortotikaprotetika.cz) 

 

Pro transfemorální amputace však nejsou všeobecně chodidla bez pohybu v 

hlezenním kloubu úplně ideální, neboť poskytují horší absorpci rázů a točivého 

momentu vygenerovaného po dopadu paty. Tím vzniká vyšší nestabilita kolene, než 

když jsou použita chodidla s jednoosým či víceosým hlezenním kloubem (Schuch, 

www.oandplibary.org).  

Chodidlo typu SACH se využívá jako bezpečné řešení pro geriatrické 

transfemorálně amputované pacienty, kde je požadavek na nízkou hmotnost a vysokou 

stabilitu ve stoji i při chůzi (Bachura, 2013). 

V  kategorii klasických protetických chodidel nalezneme také chodidlo s názvem 

SAFE (stationary ankle flexible endoskeleton) (Obr. 12), které je modifikací chodidla 

SACH. Toto chodidlo zachovává výhody chodidla SACH a naopak eliminuje jeho 

http://www.ottobock.com/
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nevýhody. Má rovnoměrnější odval chodidla, schopnost inverze a everze přednoží a je 

vhodné i pro chůzi po nerovném povrchu.  

 

Obrázek č.12: Řez chodidlem typu SAFE s popisem jednotlivých částí (www.ortotikaprotetika.cz) 

 

Dále pak jsou chodidla s jednoosým kloubem (Obr. 13 a 14), kde je pohyb 

v sagitální rovině a tím je zajištěn snadný fyziologický odval. Chodidla jsou vhodná pro 

méně aktivní pacienty, kterým zajistí vysokou stabilitu na rovném povrchu. Chodidla 

této konstrukce mají vyšší váhu a hrozí u nich mechanické opotřebení. 

 

 

Obrázek č.13: Řez chodidlem s jednoosým kloubem Obrázek č.14: Chodidlo 1D38 od firmy 

(www.ortotikaprotetika.cz)    Otto Bock (www.professionals.ottobock.de) 

 

http://www.ortotikaprotetika.cz/
http://www.ortotikaprotetika.cz/
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V neposlední řadě máme chodidla s víceosým kloubem (Obr. 15 a 16), který 

zajišťuje prostorový pohyb. Díky tomu se pohybové osy fyziologického hlezenního 

kloubu realizují i v protetickém chodidle, což je příznivé pro chůzi na nerovném terénu. 

Chodidla jsou určeny pro méně a středně aktivní pacienty a mají široké pásmo použití 

(Rosický, 2000; Kaphingst, 2002). 

 

 

Obrázek č.15: Řez chodidlem s víceosým kloubem  Obrázek č.16: Chodidlo 1M10 Adjust od 

(www.ortotikaprotetika.cz)    firmy Otto Bock (www.mojeproteza.cz) 

 

 

4.2.1.2  Dynamický typ protetických chodidel 

 

Dynamický typ chodidel funguje na principu akumulace mechanické energie a následně 

jejího využití při odvalu chodidla. Základem takového chodidla je často kompozitní 

materiál, který zajistí nejen nižší hmotnost chodidla, ale i jeho již zmíněné dynamické 

chování, čímž je docílena energeticky méně náročná chůze (Rosický, 2000a, Rosický, 

2000b). 

Dynamická chodidla lze rozdělit na chodidla s pružným skeletem, 

biomechanický typ chodidel a chodidla řízená mikroprocesorem (Krawczyk, 2011). 

Chodidla s pružným skeletem se ještě dále dělí na chodidla s krátkým pružným 

skeletem (Obr. 17 a 19) a dlouhým pružným skeletem (Obr. 18 a 20). Oba typy jsou 

složité na výrobu, ale nevyžadují pravidelnou údržbu. Výhodou obou typů je výborný 

fyziologický odval, schopnost inverze a everze a nízká energetická náročnost. Chodidlo 

s krátkým pružným skeletem má uvnitř PUR obalu pružný skelet ve tvaru zkroucené 

listové pružiny, která je vyrobena z kompozitního materiálu nebo z pružného 

http://www.ortotikaprotetika.cz/
http://www.mojeproteza.cz/
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konstrukčního plastu. Chodidlo je vhodné pro středně a vysoce aktivní pacienty, u 

kterých se očekává dynamicky proměnná chůze po rovině i v terénu. Chodidlo 

s dlouhým pružným skeletem má v PUR obalu (sundavacím) pružný skelet ve tvaru 

prohnuté listové pružiny, doplněný patní pružinou ve tvaru listového pera, která je 

z kompozitního materiálu. Je vhodné pro vysoce aktivní pacienty s předpokladem 

vysoce dynamicky proměnné chůze, příp. sportovních aktivit (Rosický, 2001) 

 

 

Obrázek č.17: Řez chodidlem s krátkým pružným      Obrázek č.18: Chodidlo s dlouhým pružným 

skeletem (www.ortotikaprotetika.cz)       skeletem (www.ortotikaprotetika.cz) 

 

Obrázek č.19: Chodidlo 1D35 od firmy Otto Bock    Obrázek č.20: Chodidlo Talux od firmy 

(www.ottobock.com)       Össur (www.ossur.com) 

 

 

Biomechanický typ chodidla (Obr. 21 a 22) vychází ze strukturální i funkční 

imitace lidské nohy. Konstrukčně je velmi složité a tudíž také náročné na výrobu a 

vyžaduje pravidelnou údržbu. Výhodou je dobrý fyziologický odval, schopnost inverze 

a everze a víceosý pohyb v hleznu. Chodidlo je složeno z vícedílného těla, které je 

http://www.ortotikaprotetika.cz/
http://www.ortotikaprotetika.cz/
http://www.ottobock.com/
http://www.ossur.com/
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spojeno s patním dílem a dílem přednoží a je vyrobeno z kompozitního materiálu, který 

se vkládá do PUR obalu. Chodidlo je určeno pro aktivní pacienty s vysoce dynamicky 

proměnnou chůzí (Rosický, 2001). 

 

Obrázek č.21: Řez biomechanickým chodidlem   Obrázek č.22: Chodidlo Echelon od firmy 

(www.ortotikaprotetika.cz)    Endolite (www.endolite.com) 

 

Mikroprocesorem řízené chodidlo (Obr. 23 a 24) má v sobě instalována čidla, 

která snímají polohu chodidla vůči podložce a na základě toho pomocí 

servomechanizmů přizpůsobují polohu chodidla vůči terénu.  Dovede také přizpůsobit 

výšku podpatku, což umožní uživateli nosit různý typ obuvi (Krawczyk, 2011). 

 

 

Obrázek č.23: Chodidlo Proprio Foot od  Obrázek č.24: Chodidlo élan od firmy Endolite 

firmy Össur (www.ossur.cz)   (www.endolite.com) 

http://www.ortotikaprotetika.cz/
http://www.endolite.com/
http://www.ossur.cz/
http://www.endolite.com/
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4.2.1.3  Ostatní protetická chodidla 

 

Samostatnou kategorií jsou pak speciální chodidla určena pro konkrétní aktivity. 

Můžeme jmenovat například chodidlo k protézám určeným do vlhkého prostředí 

(koupací). Takové chodidlo nabízí např. firma Otto Bock pod názvem Aqua 

(Obr. 25 a 26). Je konstruováno tak, aby ho nepoškodila voda, je opatřeno 

protiskluzovou úpravou ve spodní části a má oddělený palec aby bylo možné u vody 

nosit páskové sandály, nebo tzv. žabky (www.ottobock.cz). 

 

Obrázek č.25: Chodidlo Aqua od firmy Otto Bock            Obrázek č.26: Chodidlo Aqua 

(www.ottobock.com)                (www.professionals.ottobockus.com) 

Stejná firma nabízí chodidlo ProCarve (Obr. 27), které je určené pro sjezdové 

lyžování nebo snowboarding. Chodidlo je tvarováno tak, že lze uchytit přímo do vázání 

lyží bez nutnosti obuvi. Pro snowboarding je dostupný speciální kryt s tvarem 

přizpůsobeným pro snowboardovou obuv. V chodidle je použita pneumatická pružina 

v kombinaci s hydraulickou jednotkou. 

                    Obrázek č.27: Chodidlo ProCarve od firmy Otto Bock (www.mojeproteza.cz) 

http://www.ottobock.cz/
http://www.ottobock.com/
http://www.professionals.ottobockus.com/
http://www.mojeproteza.cz/
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Můžeme ještě zmínit chodidla určená pro běh. Od firmy Otto Bock je to 

karbonové planžetové chodidlo Sprinter (Obr. 28 a 29), které se dodává v různých 

verzích tuhosti (www.mojeproteza.cz).  

 

 

Obrázek č.28: Chodidlo Sprinter od firmy Otto Bock      Obrázek č.29: Protéza s chodidlem  

(www.mojeproteza.cz)               Sprinter (www.mojeproteza.cz) 

 

4.2.2  Protetické kolenní klouby 

 

U protetických kolenních kloubů rozeznáváme dvě hlavní kategorie, a to monocentrické 

kolenní klouby a polycentrické kolenní klouby. 

Monocentrický kolenní kloub má jednu osu kloubu pro flexi i extenzi s jedním 

centrem otáčení. 

Polycentrické kolenní klouby mají více os, které ale nejsou totožné se středy 

otáčení. Kloub provádí složitou kombinaci pohybů vedených podle určitého uspořádání 

os po konkrétní dráze pohybu (Kaphingst, 2002). 

 

4.2.2.1  Kolenní kloub s volným pohybem 

 

Dříve se používaly kolenní klouby s volným pohybem v kolenním kloubu. Ten se 

choval jako volně se pohybující kyvadlo a měl značné nevýhody a velké riziko pádů. 

Proto se v dnešní době standardně již nepoužívá. 

 

http://www.mojeproteza.cz/
http://www.mojeproteza.cz/
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4.2.2.2  Kolenní kloub s manuálním uzávěrem 

 

Základním typem je kolenní kloub s manuálním uzávěrem (Obr. 30 a 31). V případě 

uvolnění uzávěru se chová kloub jako výše uvedený kolenní kloub s volným pohybem. 

Toho je však využíváno pouze k možnosti sezení. Samotná chůze probíhá s aretovaným 

kloubem. Tento kloub je určený zejména pro seniory. 

Obrázek č.30: Kolenní kloub 3R40 od firmy       Obrázek č.31: Kolenní kloub Compact SAKL 

Otto Bock (www.professionals.ottobockus.com)       od firmy Endolite (www.protalexa.cz) 

 

4.2.2.3  Kolenní kloub s řízením stojné fáze závislým na zatížení 

 

Tyto kolenní klouby mají instalován třecí (zátěžový) mechanizmus, který funguje na 

principu tření dvou styčných ploch (Obr. 32 a 33). Všechny tyto zařízení se aktivují 

zatížením kolenního kloubu a tím zajišťují bezpečnou stojnou fázi. Brzdy se dají 

individuálně nastavit podle potřeb pacienta. 

Obrázek č.32: Kolenní kloub 3A850 od firmy Obrázek č.33: Kolenní kloub 3R93 od firmy Otto 

Streifeneder (www.streifeneder.de)   Bock (www.ottobock.com) 

http://www.professionals.ottobockus.com/
http://www.protalexa.cz/
http://www.streifeneder.de/
http://www.ottobock.com/
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4.2.2.4  Kolenní kloub s mechanickým řízením švihové fáze 

 

Jedná se o kolenní klouby s nejjednodušším řízením švihové fáze (Obr. 34 a 35). 

Extenční unašeč (příp. elastický napínací tah) zabraňuje, aby se bérec ve švihové fázi 

nadměrně vykývl ve směru flexe a zároveň zajišťuje, aby se včas vrátil zpět do polohy 

extenze. 

Obrázek č.34: Kolenní kloub 3R62 od firmy  Obrázek č.35: Kolenní kloub Total Knee  

Otto Bock (www.professionals.ottobockus.com)      od firmy Össur (www.ossur.com) 

 

4.2.2.5  Kolenní kloub s pneumatickým řízením švihové fáze 

 

U tohoto typu kolenního kloubu (Obr. 36 a 37) zajišťují řízení švihové fáze plynové 

písty. Plyn se v pístech stlačuje a působí tedy jako jakýsi “tlumič“. 

Obrázek č.36: Kolenní kloub Balance Knee od      Obrázek č.37: Kolenní kloub 3R106 od firmy 

firmy Össur (www.ossur.com)        Otto Bock (www.mojeproteza.cz) 

http://www.professionals.ottobockus.com/
http://www.ossur.com/
http://www.ossur.com/
http://www.mojeproteza.cz/
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4.2.2.6  Kolenní kloub s hydraulickým řízením švihové fáze 

 

Kolenní kloub s hydraulickým řízením švihové fáze (Obr. 38 a 39) má v pohyblivé části 

protetického kolenního kloubu umístěn píst s válcem (jedna část umístěna nad 

osou/osami a druhá pod osou/osami). Ve válci je hydraulická kapalina, která je sama o 

sobě nestlačitelná, proto jsou zde proudové kanálky, které pomocí stlačení pístem zajistí 

tečení tekutiny proti technicky definovanému konstantnímu odporu. Při extenzi se 

otevřou zpětné ventily a umožní se zpětný průtok hydraulické kapaliny. 

Obrázek č.38: Kolenní kloub Kinegen Stream od       Obrázek č.39: Kolenní kloub 3R60 od  

firmy Streifeneder (www.rslsteeper.com)        firmy Otto Bock (www.ottobock.sk) 

 

 

4.2.2.7  Kolenní kloub s hydraulickým řízením švihové a stojné fáze 

 

Kolenní kloub (Obr. 40 a 41) má hydraulický systém nejen k řízení švihové fáze jak je 

uvedeno výše, ale také další k řízení stojné fáze. Proudové kanálky se zde otevírají 

v závislosti na zatížení. Odpor pohybu na kolenní kloub je možné brzdit nebo dokonce 

zablokovat. 

 

http://www.rslsteeper.com/
http://www.ottobock.sk/
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Obrázek č.40: Kolenní kloub 3R80 od firmy          Obrázek č.41: Kolenní kloub Hydracadence od firmy 

Otto Bock (www.ottobock.com)             Proteor (www.orthopaedie.proteor.com) 

 

4.2.2.8  Kolenní kloub s mikroprocesorem řízenou švihovou i stojnou fází 

 

U tohoto kolenního kloubu je hydraulika řízena mikroprocesorem. Existují i kolenní 

klouby s mikroprocesorem řízenou pouze švihovou fází, nebo naopak stojnou fází, ale 

nejvíce využívaná je kombinace obojího. Tyto kolenní klouby (Obr. 42 a 43) umožňují 

dosáhnout vzor chůze, který se přibližuje přirozenému pohybu a dokáží se přizpůsobit 

jakékoliv rychlosti chůze. 

(Kaphingst, 2002; www.ottobock.com; Bachura, 2013) 

Obrázek č.42: Kolenní kloub Rheo Knee     Obrázek č.43: Kolenní kloub C-Leg od firmy 

od firmy Össur (www.apoinc.com)      Otto Bock (www.ottobock.com) 

http://www.ottobock.com/
http://www.orthopaedie.proteor.com/
http://www.ottobock.com/
http://www.apoinc.com/
http://www.ottobock.com/
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4.2.2.9  Ostatní kolenní klouby 

 

K již zmíněným speciálním protetickým chodidlům určeným pro specifické aktivity, 

patří pro transfemorálně amputované také speciální kolenní klouby. U protézy od firmy 

Otto Bock určené do vlhkého prostředí je to voděodolný kolenní kloub Aqua (Obr. 44 a 

45). Jedná se o monocentrický lehký kolenní kloub s hydraulicky řízenou švihovou fází, 

který lze také zablokovat pomocí vestavěného zámku pro větší stabilitu a bezpečnost ve 

vodě (www.ottobock.cz). 

     Obrázek č.44: Kolenní kloub Aqua od firmy             Obrázek č.45: Protéza s kolenním 

     Otto Bock (www.ottobock.cz)               kloubem Aqua (www.ottobock.cz) 

U protézy od firmy Otto Bock určené pro sjezdové lyžování a snowboarding je 

to hliníkový kolenní kloub s názvem ProCarve (Obr. 46 a 47). Pro dynamický pohyb je 

instalována pneumatická pružina a hydraulická jednotka. Tlak vzduchu v jednotce lze 

individuálně nastavit. 

Obrázek č.46: Kolenní kloub ProCarve od  Obrázek č.47: Schéma uvolnění kolenního kloubu 

firmy Otto Bock (www.mojeproteza.cz)  ProCarve při sedu (www.mojeproteza.cz) 

http://www.ottobock.cz/
http://www.ottobock.cz/
http://www.ottobock.cz/
http://www.mojeproteza.cz/
http://www.mojeproteza.cz/
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K již zmiňovanému planžetovému chodidlu Sprinter určenému k běhání, je 

určený kolenní kloub Sport (Obr. 48). Kolenní kloub má výkonnou rotační hydrauliku, 

která zvládá speciální řízení švihové fáze při běhu. Kolenní kloub je vybaven ručně 

ovládaným zámkem pro bezpečný stoj (www.mojeproteza.cz). 

 

        Obrázek č.48: Kolenní kloub Sport od firmy Otto Bock (www.mojeproteza.cz) 

 

 

4.2.3  Transfemorální lůžka 

 

„Pahýlové lůžko je z pohledu vnímání protézy pacientem a tím i komfortu při nošení 

nejdůležitějším prvkem protézy. Zajišťuje:  

- Přenos zatížení na pahýl končetiny 

- Zavěšení protézy na těle pacienta 

- Kontrola pohybu protézy – ovládání protézy 

- Ochrana měkkých tkání – otlaky, exkoriace 

(Krawczyk, 2011, s. 66). 

 

4.2.3.1  Typy pahýlových lůžek 

 

Rozeznáváme tři typy pahýlových lůžek. 

Plně kontaktní pahýlové lůžko nevyžaduje žádné doplňující závěsné zařízení. 

Lůžko musí být dokonale vytvarováno, aby byl docílen plný kontakt s vnitřním 

povrchem lůžka. 

http://www.mojeproteza.cz/
http://www.mojeproteza.cz/
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Polokontaktní lůžko vyžaduje doplňující závěsné zařízení. Kontakt pahýlu 

s vnitřním povrchem lůžka není v plném rozsahu, ale je dostatečný k snadnému 

ovládání lůžka pahýlem, a tím i k ovládání celé protézy. 

Závěsné pahýlové lůžko je formováno do přibližného tvaru pahýlu a je zapotřebí 

dalšího závěsného zařízení. Výhodou je, že lze použít na pahýly bizarních tvarů, ale 

značnou nevýhodou je špatná ovladatelnost lůžka pahýlem, a tím i celé protézy (Dungl, 

2005). 

 

4.2.3.2  Mechanismus uchycení pahýlového lůžka k pahýlu 

 

Uchycení pahýlu ve stehenním lůžku můžeme dosáhnout následujícími způsoby: 

- vlivem komprese měkkých částí a změnou objemu – lůžko je vytvarováno tak, 

aby v oblasti nasedacího věnce bylo ve svých objemových mírách užší než 

obvod pahýlu. To způsobí vytlačení měkkých tkání distálním směrem, kde je 

proto nutné obvodově zredukované lůžko protáhnout, aby mohlo pojmout 

vytlačený objem. 

- vlivem elastického podélného napětí – díky možnosti aktivně natahovat a 

stahovat kosterní svalstvo, je možné v podélném směru sval zachycovat jako 

tažnou pružinu. Při zatažení svalového objemu do lůžka natahuje muskulaturu 

v podélném směru (distálně) elasticky proti vlastní vratné síle. Mezi stěnou 

lůžka a pokožkou vzniká díky adheznímu tření elastické ukotvení, které působí 

proti tíhové síle. 

- vlivem adhezního tření – tento princip je založen na adhezním třením mezi 

pokožkou a stěnou lůžka. Vlhká pokožka má vyšší koeficient tření než suchá 

pokožka. 

- vlivem pasivního rozpětí tkáně – ve stěně pahýlového lůžka se vytvoří konkávní 

kapsy, do kterých se umístí vtlačená tkáň pahýlu. Tyto kapsy působí jako 

biomechanické ukotvení pahýlu i bez aktivní kontrakce svalstva. 

- vlivem rozpětí svalstva – tato metoda principiálně navazuje na výše uvedené 

uchycení pahýlu v lůžku, ale je podpořena aktivní kontrakcí svalstva, čímž je 

způsobeno zkrácení svalstva a tím zvětšení objemu pahýlu. 
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- vlivem podtlaku – při vsouvání pahýlu do lůžka se zmenšuje objem pod pahýlem 

a podle Boyleova a Mariotteova zákona se zvyšuje tlak. Při opačném pohybu 

pahýlu se objem pod pahýlem zvětšuje a tím se snižuje tlak – vzniká podtlak. 

Pomocí ventilu instalovaného v distální části lůžka se tlak přizpůsobí. Během 

chůze dochází ke střídání negativního a pozitivního tlaku. Negativní hodnoty 

působí jako přisávací efekt, který zajistí stabilitu pahýlu v lůžku. Pozitivní 

hodnoty tlumí rázy a také podporují venózní tok. 

- vlivem pomocných zařízení – tato metoda je určena spíše pro geriatriky, nebo 

v případech, kdy z nějakého důvodu nelze použít některý z jiných možností 

uchycení pahýlu v lůžku. Patří sem různé bandáže jako je např. Slezská bandáž. 

(Kaphingst, 2002). 

Existuje i alternativní uchycení stehenní protézy, kterým je přímé upevnění 

protézy ke kosti pomoci implantátu – osseointegrace (Obr. 49 - 52). Do kosti je 

chirurgicky vpraven titanový implantát, na který je po zhojení pomocí adaptéru 

přichycena protéza. Adaptér má i bezpečnostní pojistku proti extrémní torzi, která je 

obdobou bezpečnostního lyžařského vázání (Pavlů, 2008; www.ortotikaprotetika.cz). 

 

 

Obrázek č.49: Osseointegrace   Obrázek č.50: Schéma osseointegrace 

(www.ortotikaprotetika.cz)   (www.ortotikaprotetika.cz) 

 

http://www.ortotikaprotetika.cz/
http://www.ortotikaprotetika.cz/
http://www.ortotikaprotetika.cz/
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      Obrázek č.51: Protéza uchycená pomocí           Obrázek č.52: Protéza uchycená pomocí 

      osseoitegrace (www.jisrf.org.)            osseointegrace (Pavlů, 2008) 

 

 

4.2.3.3  Tvary pahýlových lůžek 

 

Příčné oválné stehenní lůžko má zajištěnu oporu o tuber ossis ischii (Obr. 53). 

Obrázek č.53: Příčně oválné stehenní lůžko - pohled shora (Näder, 2000) 

 

Podélně oválné stehenní lůžko respektuje anatomický tvar pahýlu a zajišťuje 

pevnější vedení pahýlového lůžka (Obr. 54). Sedací hrbol je zanořen do stehenní 

objímky. Přenos váhy těla je rozložen do celého lůžka (Krawczyk, 2011). 

 

 

 

 

http://www.jisrf.org/
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    Obrázek č.54: Podélně oválné stehenní lůžko – pohled shora (Näder, 2000) 

 

4.2.3.4  Materiály používané na pahýlová lůžka 

 

- laminátová pahýlová lůžka (standardní definitivní lůžka) 

- plastová pahýlová lůžka (zkušební lůžka) 

- dřevěná pahýlová lůžka (dřevěné stehenní protézy) 

- viskoelastická pahýlová lůžka (silikonová lůžka – propouští plyny a nepropouští 

tekutiny, PUR lůžka – nepropouští plyny a propouští tekutiny 

(Krawczyk, 2011) 

 

4.2.4  Pahýlové návleky (linery) 

 

Pahýlový návlek spojuje pahýl s protézou a zároveň mu tvoří ochranou vrstvu např. 

před otlaky. Je to vrstva mezi pohyblivými měkkými tkáněmi pahýlu a tvrdou 

skořepinou pahýlového lůžka (Otto Bock). 

 

4.2.4.1  Materiály pahýlových návleků 

 

Pahýlové návleky se vyrábí ze silikonu, kopolymeru nebo polyuretanu. Každý z těchto 

materiálů má jiné vlastnosti. Silikon je tuhý, snadno se čistí a zajišťuje vysokou stabilitu 

a dobré ulpění. Je vhodný na pahýly s dobrým krytím měkkou tkání. Kopolymer je 

velmi elastický. S ohledem na přídavek zdravotnického minerálního oleje je vhodný na 

pahýly se suchou pokožkou. Polyuretan umožňuje rovnoměrné rozdělení tlaku, tlumí 

dobře rázy a zajišťuje dobré ulpění. Je vhodný na citlivé zjizvené a kostnaté pahýly 

(www.mojeproteza.cz). 
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4.2.4.2  Možnosti uchycení pahýlového návleku v pahýlovém lůžku 

 

Pahýlový návlek může být uchycen několika principy, jako např. vtahovacím systémem, 

pomocí trnu a zámku, pasivním podtlakovým systémem, aktivním podtlakovým 

systémem nebo pomocí těsnící manžety/břitů. 

Vtahovací systém – od firmy Otto Bock pod názvem KISS (Obr. 55 a 56), 

funguje tak, že pahýlový návlek je nasazen na pahýl a poté pomocí pásku, který je 

součástí pahýlového návleku, vtažen do pahýlového lůžka a zafixován suchým zipem. 

        Obrázek č.55: Systém KISS od firmy Otto Bock     Obrázek č.56: Systém KISS od firmy Otto 

        (www.ottobock.com)                           Bock (www.sanrosenau2014.copie.de) 

U systému trnu se zámkem je pahýlový návlek ve své distální části opatřen 

trnem (Obr. 57 a 58), který se zasune do zámku integrovaného v pahýlovém lůžku. 

            Obrázek č.57: Trn lineru se zámkem  Obrázek č.58: Liner s trnem 

            (www.mojeproteza.cz)    (www.protalexa.cz) 

http://www.ottobock.com/
http://www.sanrosenau2014.copie.de/
http://www.mojeproteza.cz/
http://www.protalexa.cz/
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V případě pasivního podtlaku se využívá jednocestného ventilu integrovaného 

do pahýlového lůžka. Vsunutím pahýlu s pahýlovým návlekem do lůžka se odvede 

přebytečný vzduch a jednocestný ventil jej nepustí zpět. Tento systém je u 

transfemorálních lůžek doplněn v jeho proximální části o “prstenec“, který lůžko 

hermeticky uzavře. 

Systém s aktivním podtlakem funguje na stejném principu jako výše uvedený 

systém, avšak odsátí vzduchu a tím vytvoření podtlaku obstarává pumpa. 

Těsnící manžeta/břity jsou součástí pahýlového návleku a jsou v jeho distální 

čísti (Obr. 59 a 60), případně mohou být i polohovatelné (Obr. 61). Systém jinak 

funguje na principu pasivního podtlaku s jednocestným ventilem (www.ossur.cz; 

www.professionals.ottobock.cz, Otto Bock).  

          Obrázek č.59: Liner s               Obrázek č.60: Liner s   Obrázek č.61: Liner s polohovací  

         jedním těsnícím břitem                  více těsnícími břity               těsnící manžetou 

(obrázek č.59 – 61, zdroj: www.ossur.cz) 

 

 

4.2.5  Ostatní komponenty 

 

Ze standardních komponentů, které nebyly zmíněny výše, se při stavbě protéz používají 

trubkové adaptéry a další různé adaptéry k přichycení pahýlových lůžek atd. (Obr. 62 -

 65). Vyrábějí se z nerezové oceli, titanu nebo hliníku. Nesmíme zapomenout také na 

kosmetické krytí protézy (Obr. 66 a 67), které vytvoří přirozený tvar končetiny 

(www.protetika-ortho-aktiv.cz).  

http://www.ossur.cz/
http://www.professionals.ottobock.cz/
http://www.ossur.cz/
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    Obrázek č.62: Trubkový adaptér krátký od          Obrázek č.63: Adaptér 4R41 od firmy 

firmy Streifeneder (www.protetika-ortho-aktiv.cz)               Otto Bock (www.spsco.com) 

 

         Obrázek č.64: Adaptér 4R52 od firmy           Obrázek č.65: Posuvný adaptér od firmy 

               Otto Bock (www.spsco.com)           Streifeneder (www.protetika-ortho-aktiv.cz) 

 

          Obrázek č.66: Kosmetický pěnový kryt              Obrázek č.67: Kosmetický kryt od firmy 

          od firmy Blatchford (www.protalexa.cz)  Streifeneder (www.protetika-ortho-aktiv.cz) 

http://www.protetika-ortho-aktiv.cz/
http://www.spsco.com/
http://www.spsco.com/
http://www.protetika-ortho-aktiv.cz/
http://www.protalexa.cz/
http://www.protetika-ortho-aktiv.cz/
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Užitečným doplňkem jsou také rotační adaptéry, které zabraňují torzi mezi 

měkkými částmi pahýlu a vnitřní stranou lůžka (Obr. 68). Adaptér vychází ze 

skutečnosti, že zdravá končetina ve švihové fázi i ve fázi odvalu rotuje kolem své torzní 

osy. Jsou zde tedy tři pohyby současně a to dopředu, do strany a do torze (Hadraba, 

1993). 

  Obrázek č.68: Torzní adaptér od firmy Otto Bock (www.professionals.ottobock.de) 

Dalším zajímavým doplňkem je axiální rotátor bez návratu – s ručním uzávěrem 

(Obr. 69). Je to volně pohyblivý kloub s pohybem kolem podélné osy končetiny se 

západkovým uzávěrem. Umožňuje sed s přehozenou nohou přes nohu, příp. turecký sed 

(Kaphingst, 2002). 

               Obrázek č.69: Rotační adaptér od firmy Otto Bock (www.ottobock.com) 

Může být také instalován umělý hlezenní kloub (Obr. 70). Využívá se tam, kde 

je použito chodidlo bez pohybu (Hadraba, 1993). 

       Obrázek č.70: Hlezenní kloub od firmy Proteor (www.proteor.com) 

http://www.professionals.ottobock.de/
http://www.ottobock.com/
http://www.proteor.com/
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5  ÚHRADA TRANSFEMORÁLNÍCH PROTÉZ 

Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO 

POJIŠTĚNÍ 
 

V České republice působí sedm zdravotních pojišťoven. Největší zdravotní pojišťovnou 

je Všeobecná zdravotní pojišťovna. Mezi další zdravotní pojišťovny, které jsou tzv. 

zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami patří Zdravotní pojišťovna ministerstva 

vnitra, Česká průmyslová pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Oborová 

zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna škoda a Revírní bratrská pojišťovna, 

zdravotní pojišťovna. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny jsou sdruženy ve Svazu 

zdravotních pojišťoven. Obrazně se tedy trh rozděluje na Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnu a pojišťovny sdružené ve svazu zdravotních pojišťoven. Každá tato skupina 

má vlastní číselník zdravotnických prostředků a metodiku k číselníku zdravotnických 

prostředků (www.vzp.cz, www.szpcr.cz). 

 

5.1  Legislativa 

 

Problematiku hrazených zdravotnických prostředků z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění řeší zákon č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (www.vzp.cz). 

V oddíle C přílohy č. 3 výše uvedeného zákona je uveden seznam 

zdravotnických prostředků hrazených při poskytování ambulantních služeb. U protéz 

není zákonem stanovena maximální úhrada, neboť jsou tyto zdravotnické prostředky 

individuálně zhotovované a každý pacient má jiné potřeby a nároky na vybavení. Avšak 

zdravotní pojišťovny jsou povinny hradit zdravotnické prostředky v provedení 

ekonomicky nejméně náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení 

(www.zakonyprolidi.cz). 

 

 

 

 

 

http://www.vzp.cz/
http://www.szpcr.cz/
http://www.vzp.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/
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5.2  Úhrada zdravotních pojišťoven 

 

U prvovybavení a standardního vybavení je úhrada limitována číselníkem zdravotní 

pojišťovny, a to ve výši 70.000,-Kč
3
 pro prvovybavení a 85.000,-Kč

4
 pro standardní 

vybavení. Speciální typ vybavení, dětské protézy a protézy se systémem 

bionického kolenního kloubu nemají maximální výši úhrady stanovenu. Protézu může 

indikovat a předepsat na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen 

„Poukaz“) lékař odbornosti ortopedie, rehabilitační lékařství a ortopedie a kromě 

prvovybavení a dětských protéz musí všechny protézy schválit revizní lékař pojišťovny. 

Užitná doba protézy, tj. minimální doba, po kterou není možná úhrada za stejný 

zdravotnický prostředek z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je dva roky 

vyjma protéz se systémem bionického kolenního kloubu, kde je tato doba nastavena na 

čtyři roky a vyjma prvovybavení, kde není užitná doba stanovena žádná (www.vzp.cz). 

Pro zjednodušení jsem zpracoval přehlednou tabulku, kde jsou uvedeny všechny 

druhy protéz, které lze zařadit mezi transfemorální protézy. Pro úplnost jsou zde 

uvedeny i informace k opravě a úpravě protézy (Tab. 1). 

 

Tabulka č.1: Kódy pro předpis transfemorálních protéz a jejich úprav a oprav, vč. podmínek předpisu a 

úhrady 

 

Legenda: Kód – kód dle číselníku zdravotní pojišťovny, který se předepisuje na Poukaz; Název – název 

upřesňující typ pomůcky; Úhrada pojišťovnou – maximální možná úhrada z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění; UDO - užitná doba protézy; RL – revizní lékař zdravotní pojišťovny; Předepisující 

lékař – lékař, který má pravomoc předepsat konkrétní pomůcku na Poukaz (CHR – chirurgie, NEU – 

neurologie, ORP – ortopedická protetika, ORT – ortopedie, REH – rehabilitační a fyzikální medicína). 

Všechny údaje platné dle číselníku VZP-ZP (poukaz) a metodiky k číselníku verze 973 platné od 

1.7.2015. 

                                                           
3
 Výše úhrady dle číselníku VZP-ZP (poukaz) verze 973 platné od 1.7.2015. 

4
 Výše úhrady dle číselníku VZP-ZP (poukaz) verze 973 platné od 1.7.2015. 

http://www.vzp.cz/
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5.3  Schéma získání protézy pojištěncem 

 

Na níže uvedeném schématu je zobrazen postup získání protézy pojištěncem. Jsou zde 

zachyceny všechny varianty transfemorálních protéz a je doplněn i postup při opravě a 

úpravě transfemorálních protéz (Obr. 71). 

 

Obrázek č.71: Schéma získání protézy či její opravy nebo úpravy (vlastní)
5
 

                                                           
5
 Všechny údaje platné dle číselníku VZP-ZP (poukaz) a metodiky k číselníku verze 973 platné od 

1.7.2015. 
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5.4  Statistika úhrad zdravotních pojišťoven 

 

V níže uvedených tabulkách (Tab. 2 - 4) jsou uvedeny statistiky úhrad z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění za čtyři roky získané ze zdravotních pojišťoven. Jak 

jsem již výše popisoval členění trhu na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a pojišťovny 

sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven, použil jsem tohoto členění i u těchto tabulek 

a pro každou skupinu nastínil průměrnou cenu protézy/opravy/úpravy. Opět se jedná jen 

o protézy transfemorální a úpravy a opravy protéz. Do položky úpravy a opravy protéz 

jsou zahrnuty veškeré úhrady za všechny typy protéz, neboť toto nelze nijak od sebe 

oddělit – existuje jednotný kód pro vykazování. Stejně tak v případě dětských protéz 

dolních končetin. Zde jsou zahrnuty protézy i pro jiné úrovně amputace dolní končetiny 

– nelze rozdělit. 

 

Tabulka č.2: Statistika úhrad za transfemorální protézy a úpravy/opravy ve VZP ČR 

 

 

 

Tabulka č.3: Statistika úhrad za transfemorální protézy a úpravy/opravy ve SZP ČR 
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Tabulka č.4: Statistika úhrad za transfemorální protézy a úpravy/opravy v České republice 

 

Legenda pro tabulku č. 2 - 4: Kód - kód dle číselníku zdravotní pojišťovny, který se předepisuje na 

Poukaz; KS – počet kusů vydaných konkrétních pomůcek/oprav/úprav v daném roce; Úhrada – celková 

částka uhrazená v daném roce za konkrétní pomůcky/opravy/úpravy; Průměr – průměrná cena za 

konkrétní pomůcku/úpravu/opravu 



47 

 

6  ZÁVĚR 

 

Cílem mé práce bylo vyhledat co nejvíce informací o transfemorálních protézách, 

transfemorálních amputacích a úhradě protéz z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění a vytvořit z nich základní edukační materiál o protetickém vybavení pro 

transfemorálně amputované pacienty. 

 Z informací, které jsem získal dlouhodobým sběrem dat a které jsem se pokusil 

sjednotit do přehledného a logického celku, vznikl materiál, který je vhodný např. pro 

studenty oboru ortotik-protetik či ortopedicko-protetický technik. Studentům může  

poskytnout základní přehled o problematice transfemorálních protéz a nasměrovat je 

k dalšímu vzdělávání v této oblasti. 

 S ohledem na to, že problematika vybavení pro transfemorálně amputované 

pacienty je hodně široká oblast a bakalářská práce má stanovený doporučený rozsah, 

musel jsem se snažit popsat problematiku co nejstručněji a nejvýstižněji. Díky tomu 

však vznikl materiál, který je dle mého názoru vhodný i pro širokou veřejnost. Např. pro  

člověka, který je po transfemorální amputaci nebo u kterého je amputace teprve 

plánována, příp. kdokoliv jiný, koho téma transfemorálních protéz zajímá a chtěl by se 

o něm něco dozvědět. 

Jelikož jsou transfemorální protézy individuálními zdravotnickými prostředky, 

které se vyrábí na míru pro každého konkrétního pacienta, není jejich cena nikde dána 

ani stanovena. Z tohoto důvodu jsem zajistil ze zdravotních pojišťoven data vztahující 

se k úhradám za transfemorální protézy a úpravy i opravy těchto protéz. Z těchto dat 

jsem vytvořil tabulky, ve kterých je nastíněna průměrná cena jednotlivých 

transfemorálních protéz a úprav i oprav těchto protéz a jsou zde také uvedeny objemy 

finančních prostředků vydávaných za tyto pomůcky z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. Jedná se sice o skutečně jen prostý průměr a ceny jedné konkrétní pomůcky se 

mohou poměrně výrazně lišit, ale pro základní přehled je to jistě dostačující.  

 Osobně si myslím, že jakýkoliv materiál, který se zabývá ortotikou a protetikou, 

je přínosem pro tento obor, neboť jsem si sám ověřil při vyhledávání informací a dat 

potřebných pro svou práci, že zdrojů v českém jazyce je poměrně malé množství a 

zpravidla jsou staršího data vydání. Kladně hodnotím snahu protetických firem a firem 



48 

 

dodávajících protetické komponenty o vytváření různých brožur a manuálů ke 

svým produktům, ze kterých je možno se dozvědět mnoho informací. Co se týká 

zahraniční literatury, tak zde jsem objevil několik opravdu hezky zpracovaných knih, 

ale problém je v překladu takového materiálu, protože je v textu použito spoustu 

odborných termínů. 
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