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ABSTRAKT 

 

NÁZEV: Možnosti protetického vybavení pacientů s transfemorální amputací hrazeného 

z veřejného zdravotního pojištění 

CÍLE: Cílem této práce je podat ucelený přehled protetického vybavení dospělých 

pacientů s transfemorální amputací, které jsou v současnosti v České Republice 

dostupné ze zdravotního pojištění. Doplněním k teoretickému přehledu jsou kazuistiky 

tří pacientů vyššího věku, jimž zvýšení mobility umožnilo dosáhnout na speciální 

pomůcku. 

METODY: Základem analytické části práce je literární rešerše a sběr  dat z odborných 

technických listů. Praktická část je zpracována na základě osobní zkušenosti, konzultací 

s odborníky a záznamů ke každému případu.  

VÝSLEDKY:  Výsledkem práce je sumarizace informací vztahující se k sestavení 

různých typů TF protéz pro dospělého člověka bez zvláštních nároků.  

KLÍČOVÁ SLOVA: amputace, transfemorální amputace, stehenní protéza, protézové 

chodidlo, pahýlové lůžko, protetický kolenní kloub  



 

ABSTRACT 

 

TITLE: The Options of Prosthetic Equipment for Patients with Transfemoral 

Amputation Covered by Public Health Insurance 

OBJECTIVES : The aim of this work is to present a comprehensive overview of prosthetic 

equipment for adult patients with transfemoral amputations that are currently available 

in Czech Republic by health insurance. The theoretical overview is supplemented by 

three case studies of elderly patients whose improvement of mobility helped them to get 

special prostheses. 

METHODS: The basis of the analytical part is literary research and data collection of 

technical data sheets. The practical part is based on personal experience, consultation 

with experts and records of each case. 

RESULTS: The result of the work is a summarization of information related to the 

assembly of various types of TF prosthesis for adult patients with no special demands.  

KEY WORDS : amputation, transfemoral amputation, femoral prosthesis, prosthetic foot, 

prosthetic sockets, prosthetic knee joint  



 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

DM – Diabetes Mellitus 

ICHDK – ischemická choroba dolní končetiny 

LDK – levá dolní končetina  

MESS – Magled Extremity Severity Score (rozsah rozdrcení končetiny)  

PDK – pravá dolní končetina 

TF – transfemorální  

UNIFY ČR – profesní organizace fyzioterapeutů České republiky 

ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

WHO – World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ÚVOD 
 

Stejně jako nenajdeme dva totožné lidi, není možné najít dvě totožné protézy.  

Dokonce i v minulosti, kdy protéza neznamenala více než kůl ze dřeva ve tvaru písmene 

ypsilon, bychom asi těžko hledali dva totožné kusy. Jedná se tedy vždy o jedinečný 

produkt, sestavený co možná nejblíže k původní končetině.  

 

V době, kdy obyvatelé západních zemí nejsou účastníky válečných konfliktů, tj. 

přímých „dodavatelů“ pacientů s amputací, zdálo by se snadné podlehnout prvotnímu 

dojmu, že amputace jsou v dnešní době jakýmsi okrajovým jevem našeho zdravotnictví. 

Jsou to ale právě kvalitní protézy, které způsobují, že lidi s amputací prostě „nevidíme“. 

Civilizační choroby se staly „náhradními dodavateli“ těchto pacientů, v čele stojí 

jednoznačně diabetes mellitus a cévní onemocnění. 

  

Podle statistik vedených Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, je nutná 

amputace dlouhé kosti/exartikulace velkého kloubu – kromě kyčle, ročně ve více než 

dvou tisících případech. Ve srovnávacích tabulkách mezi lety 2005 – 2011 nedocházelo 

k žádnému poklesu, naopak počet těchto amputací má mírně vzestupný vývoj. Z tohoto 

počtu tvoří řádově stovky diagnóza diabetes mellitus závislý na inzulinu, diabetes 

mellitus nezávislý na inzulinu a ateroskleróza. V řádu desítek a jednotek  jsou pak  

zastoupeny všechny  ostatní diagnózy Větší zastoupení amputací je mezi muži, 

k nárůstu pak u obou pohlaví dochází s vyšším věkem. (ÚZIS ČR) 

 

 Navzdory značnému pokroku prakticky všech oborů medicíny, nelze tedy v tuto 

chvíli bohužel konstatovat, že protetika je oborem bez budoucnosti.  

   

 Vzhledem k množství druhů amputací a typů protéz, není možné v rozsahu této 

práce uvést popis všech těchto pomůcek. Cílem mé práce je tedy analyzovat informace 

řešící možnosti protetického vybavení pouze pro pacienty s transfemorální amputací, 

které jsou v současnosti na našem trhu.  
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2 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 
 

Cílem mé práce je shromáždit a utřídit informace řešící možnosti protetického vybavení 

pro pacienty s transfemorální amputací, které jsou v současnosti na našem trhu. Zároveň 

zpracuji kazuistiku třech pacientů s popisem průběhu realizace výroby protetické 

pomůcky. 

 

Úkoly stanovené pro úspěšné zpracování jsou následující:  

 Výběr tématu 

 Vyhledání a prostudování odborné literatury k danému tématu v tuzemské i 

zahraniční literatuře 

 Sběr informací pro předepisování ortopedicko-protetických pomůcek dle 

metodiky VZP-ZP 

 Utřídění informací získané během odborné praxe  

 Sběr dat jednotlivých komponentů, biomechaniky a stavby stehenní protézy  

 Vyhodnocení sebraných technických dat 

 Konzultace s předními odborníky v oboru 

 Vypracování kazuistik několika pacientů (po předchozím vyžádání souhlasu 

etické komise) 

 Sepsání bakalářské práce 

 

Metodika: Většina práce je rešeršního charakteru. V analytické části jsem použila 

kvalitativní výzkum formou sekundární analýzy dokumentů a textů v tištěné i 

elektronické podobě. V části věnující se protetice jsem shromáždila technické informace 

od různých výrobců a v práci provedla kategorizaci jednotlivých produktů.  

Praktické části předcházela účast na výrobě pomůcek mj. pro tři pacienty, jejichž 

kazuistiky jsou zde vypracovány. Při zpracovávání praktické části jsem postupy 

konzultovala s kolegy z oboru. 

Teoretická i praktická část je doplněna o obrazovou přílohu.  
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3 AMPUTACE 

3.1 Vymezení pojmu amputace 
  

Vymezení pojmu amputace nalezneme u mnoha autorů, zde uvádím příkladem tři 

popisy: Dungl (2014), formuluje pojem amputace jako přerušení a odstranění periferně 

uložené části těla i  s krytem měkkých tkání. Popisuje ji jako rekonstrukční výkon, který 

vede k nenahraditelné ztrátě části vlastního organismu. Zeman (2011) amputaci definují 

jako odstranění periferní části těla, nejčastěji končetiny a u Hadraby (2006) nalezneme 

výraz snesení části končetiny v průběhu některého z jejích segmentů.  

Pokud je končetina odstraněna v linii kloubu, hovoříme o exartikulaci. (Dungl, 

2014) Reamputace je zkrácení a úprava pahýlu včetně kosti a plastika je zákrok na 

měkkých tkáních pahýlu. (Hadraba, 2006) Téměř vždy se jedná o rekonstrukční 

výkony, jejichž cílem je eliminovat onemocnění či funkční postižení a dosáhnout 

návratu lokomoce anebo její částečné funkce. (Dungl, 2014) 

 

3.2 Rozdělení amputace podle operační techniky  

3.2.1 Gilotinové amputace 

 

Hlavním znakem gilotinové amputace je protětí všech tkání ve stejné úrovni jedním 

řezem až ke kosti. Rána zůstává otevřená, bez šití a je vždy nutná pozdější reamputace. 

Tento zákrok se používá zcela výjimečně a to nejčastěji ve válečné chirurgii, kdy je 

nezbytné provést amputaci v co nejkratším čase. (Hájek, 2015) Operatér se v tomto 

případě snaží alespoň o adaptační uzávěr pahýlu s vydatnou drenáží. (Zeman, 2011) 

V případě provedené gilotinové amputace je z hlediska dobrého oprotézování 

nutná konečná úprava pahýlu a to:  

1. reamputací - za použití stejné techniky jako při zavřené lalokové amputaci, ale 

proximálněji. 

2.  konverzí pahýlu – kdy je zkrácena kost, jsou modelovány svalově kožní laloky a 

odstraněna je jizevnatá a granulační tkáň. Tímto procesem přeměníme 

gilotinovou amputaci na lalokovou a provádí se v původní lokalitě. 

3.  plastickou úpravou – kdy jsou modelovány pouze měkké tkáně.  

(Dungl, 2014)  
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3.2.2 Lalokové amputace 

 

Lalokové amputace jsou dnes standardními operačními výkony, které samozřejmě také 

prošly určitým vývojem. Jsou prováděny jako otevřené a uzavřené amputace. U 

otevřené amputace je v současné době doporučována technika symetricky, či atypicky 

založených laloků, které jsou přeloženy a dočasně přešity přeloženou plochou k sobě. 

Pahýl je poté kryt mastným tylem. Zhruba po dvou týdnech je možné primární sešití 

uvolnit a tím tzv. rozbalit laloky. (Dungl, 2014) 

Vzhledem k rozvoji ortopedické protetiky dnes není nutné bezpodmínečně 

dodržovat amputační schémata a zásady umístění jizvy, které byly v minulosti nutností, 

je však vhodné jizvu umístit mimo nášlapnou plochu pahýlu. Je však nutné vzít v potaz 

i určitou minimální délku budoucí objímky a kloubní mechaniky protéz, především u 

transfemorálních amputací, kde extrémně dlouhý pahýl může být z protetického 

hlediska nevýhodný a to z důvodu vysoké stavební výšky osy kolenního kloubu a tudíž i 

jejího ohýbání. (Dungl, 2014) 

 

3.3 Indikace k amputaci, etiologie 

 

Indikace k amputaci se dělí dle různých kritérií. Z hlediska období provedení je to 

rozdělení na primární (časnou) amputaci; jde o operace zachraňující život, provádí se co 

nejdříve od vzniku onemocnění či úrazu a na sekundární (volenou) amputaci; přistupuje 

se k ní až po vyčerpání všech dostupných možností léčby se zachováním končetiny a 

terciální (pozdní) amputaci. Tato amputace má účel zlepšení celkové kvality života 

pacienta (Pejšková, 2010). 

 

Etiologie amputace je velmi různorodá, spolurozhodující o výši amputace a do 

jisté míry se kryje s indikací. (Dungl, 2014) 

Podle příčiny, která vede k odstranění končetiny, jsou indikace k amputaci dle 

Sosny (2001) následovné: choroby končetinových cév, trauma, tumory, infekce, 

kongenitální anomálie a poranění a onemocnění nervová. 

Nejmladší rozdělení indikací k amputaci uvádí Dungl (2014): Trauma, infekt, 

nekróza, tumor, afunkce a stav kožního krytu – defekt měkkých tkání.  
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Jednou z hlavních a nejzávažnějších příčin amputace dolních končetin je 

syndrom diabetické nohy. Pacienti s diabetem jsou patnáctinásobně více ohroženi 

amputací, než zdravá populace a tvoří 40 - 70 % všech amputací. (Rybka, 2007) 

Diabetes mellitus (DM): je chronické, endokrinně-metabolické a dnes civilizační 

onemocnění, které je charakterizováno nedostatečným inzulinovým působením. 

Rozlišujeme dva typy diabetu. U DM prvního typu jde o absolutní nedostatek inzulinu 

v důsledku navozené destrukce beta buněk Langerhansových ostrůvků, což vyžaduje 

denní podávání inzulinu. Onemocnění je neznámé etiologie. DM druhého typu, který je 

nejčastější a tvoří 80 - 90 % všech nemocných DM, je navozen necitlivostí periferních 

buněk na inzulin a narušenou sekreci inzulinu beta buňkami. V etiologii se kombinují 

oba faktory, genetické a exogenní. (Vokurka, 2014) 

Termín diabetická noha je užíván při kombinaci infekce, ischemie a neuropatie, 

které dávají předpoklad pro rozvoj defektů na noze, jejichž konečnou fází může být 

právě amputace. (Vodička, 2014)  

 

Jako nástroj pro rozhodování o výkonu amputace byly vypracovány různé 

bodovací systémy, kdy nejpoužívanějším je tzv. MESS (rozsah rozdrcení končetiny). 

Tímto způsobem se hodnotí postižení podle energie úrazového mechanismu, tlakové 

stability pacienta či ischemické postižení. Pro předpoklady k záchraně končetiny je 

potřeba bodové skóre 6 a níže., celkové skóre 7 a více bodů pak znamená, že konečným 

řešením je amputace. (Hájek, 2015; Dungl, 2014) 

 

3.4 Přehled amputací na dolní končetině  
 

Sosna (2001) rozděluje amputace na dolní končetině na: hemipelvektomii, 

exartikulaci v kyčli, amputaci ve stehně, exartikulaci v koleně, amputaci v bérci, 

v oblasti hlezna a nohy. V praxi je možné se setkat i s typickými amputacemi, 

nazvanými podle jejich autorů. Půlpán (2011) jmenuje základní amputace v oblasti 

nohy jako je Chopart, Pirogov, Syme a Lisfranc. Sosna (2001) uvádí navíc amputace dle 

Scharpa, Callandera a Stokes-Grittiho.  

Dungl (2014) rozděluje amputace a exartikulace dolní končetiny následovně: 

hemikorporektomie, hemipelvektomie, exartikulace v kloubu kyčelním, femorální 

amputace, exartikulace v kolenním kloubu, bércová amputace, amputace v noze. 
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3.5 Způsob provedení amputace  

 

Amputace končetiny se provádí několika způsoby. Pro výběr správné operační metody 

sice existují daná kritéria, avšak na prvním místě by měla být snaha o vytvoření 

kvalitního amputačního pahýlu s dobrým kožním krytím, se zachovanou cirkulací krve 

a dostatečnou délkou. Pahýl slouží jako páka, který udává sílu i rychlost pohybu 

s protézou. (Kolář, 2009) Neméně důležitý je i jeho tvar, který by měl být válcovitý a 

v distální části lehce konického tvaru pro umožnění dobrého protézování. Amputace se 

provádí ve tkáni, která umožní dobré zhojení. (Sosna, 2001) 

 

3.6 Transfemorální amputace  
 

Při vysoké amputaci má velmi krátký a krátký pahýl mnohonásobně větší tendenci 

k flekčním kontrakturám, než je tomu u pahýlů se střední délkou. Z tohoto důvodu je 

vhodné přešít adduktory přes vrchol kostního pahýlu laterálně a svaly flexorové a 

extenzorové skupiny se navzájem sešívají přes vrchol pahýlu. U nízké amputace se 

zachováním  dlouhého pahýlu je důležité myslet na výšku protetického kloubu, aby byla 

zajištěna stejná výška ohybu v kolenním kloubu jak u protézy, tak i zdravé končetiny. 

(Dungl, 2014) 

Podle délky pahýlu rozděluje Seymour (2002) transfemorální amputaci na 

krátkou, střední a dlouhou.  

 krátká délka: zachovaná část stehna je menší než 35 %. Je zachována hlavice 

kosti stehenní (caput femoris), velký chocholík (trochanter major) a většinou i 

malý chocholík (trochanter minor).  

 střední délka: stehno je zachováno v rozmezí 35 – 60 % z celkové délky. 

V ideálním případě je amputace provedena zhruba 10 cm nad spodním koncem 

femuru, což je důležité kvůli umístění protetickému kloubu. Tato amputace má 

výhodu v zachování velké části svalů a působí jako páka pro lepší kontrolu 

pohybů a tedy i protézy.  

 dlouhá délka: délka stehna je větší než 60 %, jsou zachovány velké skupiny 

svalů, avšak tato délka může být problematická vzhledem délce protetického 

kloubu. 
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3.7 Nejčastější komplikace po amputaci  

 

Otok: Otok je reakcí organismu na traumatické události a ustupuje zhruba po 5 dnech. 

(Kohoutová, 2013) Příčinou otoku může být i špatné bandážování, které bývá příčinou 

tzv. hruškovitého pahýlu. Takto tvarovaný pahýl se následně obtížně protézuje. (Sosna, 

2001) 

 

Flekční kontraktura: Kontraktura je výsledkem zmnožení vaziva kolem kloubních 

měkkých tkání. Jedná se o neschopnost pasivně či aktivně pohybovat částí nebo celou 

končetinou do fyziologických rozsahů pohybu. Důvodem je zkrácení jedné svalové 

skupiny a ochabnutí druhé. (Sosna, 2001; Janda, 2004) 

 

Fantomové bolesti: Fantomová bolest je nepříjemnou a velmi častou komplikací 

týkající se zejména amputovaných na dolní končetině. Může se vyskytovat i po 

odstranění jiných částí těla, např. po amputaci prsu, nosu nebo penisu. Objevuje se 

zhruba u 50 – 70 % operovaných již první týden po operaci. Pacienti ji popisují jako 

pálivou, bodavou, někdy křečovitou bolest. Její prožívání je ovlivněn několika faktory, 

např. nesnesitelnou bolestí končetiny před operací. Lejčko (2005) tento jev definuje 

takto: „Fantomová bolest je bolest vztažená k chirurgicky nebo traumaticky odstraněné 

části lidského těla, zpravidla již neexistující.“  

V terapii se po amputaci uplatňuje několik postupů: s využití farmakoterapie 

(podání antidepresiv, analgetik), bez zapojení farmakoterapie s využitím akupunktury, 

fyzikální léčba (ultrazvuk, aplikace tepla a chladu, masáže) a psychologické péče. 

Invazivní léčbu zahrnuje léčba chirurgická (revize pahýlu, reamputace). (Lejčko, 2005)  

Dobrých výsledků ke zmírnění fantomové bolesti dosahuje i cvičení v představě, 

kdy pacient cvičí se zachovanou končetinou a představuje si cvičení amputované části. 

(Bureš, 2014) 
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4 REHABILITACE 
 

Rehabilitace je resocializační proces, který má zajistit navrácení jakkoli postiženého 

nebo nemocného člověka do aktivního života společnosti. Cílem je dosáhnout co 

nejvýše možné úrovně funkčních schopností jedince, přičemž postupy k jeho dosažení 

jsou pro každého vypracovány individuálně. Úspěch rehabilitačního procesu je závislý 

na aktivní spolupráci pacientů a odborných pracovnících rehabilitační péče. (Javůrek, 

1999) 

Sosna (2001) ve své knize rovněž popisuje význam rehabilitace v ortopedii: 

Vhodně zvolenou rehabilitací je možné ovlivnit funkční stav pohybového systému 

člověka, lze oddálit operativní zákrok, případně pacienta na zákrok připravit, aby byl 

výsledek operace optimální. Zanedbání rehabilitace nebo chybně zvolený pohybový 

režim může s fatálními důsledky ovlivnit i perfektně provedenou operaci.  

 

4.1 Fyzioterapeutické vyšetření 
 

Fyzioterapii pacientů s amputací dělíme na: 

 Akutní péči: zahrnuje předoperační fázi v případě plánované amputace, proces 

amputace, včasnou pooperační léčbu a aktivní terapii  

 Následnou péči: pacient je vybaven protézou a prochází následnou rehabilitační 

péčí  

Samotné vstupní fyzioterapeutické vyšetření pak obsahuje: 

 anamnézu pacienta: osobní, rodinná, pracovní, sociální, apod.  

 orientační neurologické vyšetření - hodnocení schopnosti spolupracovat, 

bolestivost pahýlu, fantomovy vjemy 

 celkové vyšetření postury ve stoji či vsedě 

 vyšetření pahýlu: edém, prokrvení, charakter jizvy, tvar 

 goniometrii: kloubní pohyblivost všech končetin, trupu, hlavy 

 svalové zkrácení: svalová síla- pasivním pohybem, podle svalového testu 

 stav kardiopulmonálního systému 

 posouzení funkčních schopností – mobilita, stabilita vsedě, ve stoji (UNIFY ČR, 

2006) 
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4.2 Protetická rehabilitace  

 

Podle Hadraby (2006) se protetická rehabilitace obvykle dělí do tří časových období: 

fázi preprotetickou, která není časově vymezena, neboť je jedinec na zákrok teprve 

připravován, fázi interprotetickou a postprotetickou. 

 Fáze preprotetická – znamená přípravu jedince na protézování. V této fázi je 

nutné především zlepšit celkovou kondici amputovaného, tvarovat a posilovat 

amputační pahýl a neméně důležitá je i psychická podpora.  

 Fáze interprotetická – je pro pacienta únavná po stránce psychické i fyzické. 

V této fázi probíhají zkoušky protézy s pacientem, který si zvyká na tvar 

pomůcky, nové neznámé tlaky a pocit nejistoty, zda je zrovna tato pomůcka tou, 

kterou potřebuje apod.  

 Fáze postprotetická – se dělí na fázi přizpůsobování (pokračuje škola chůze, 

pádu, cvičení s protézou i bez ní), fázi plného využívání (s pomocí 

ergoterapeuta) a resocializaci.  

 

Péče o amputované pacienty zahrnuje interdisciplinární spolupráci, ve které se terapie 

soustřeďuje na somatickou, psychickou i sociální oblast. U transfemorálně 

amputovaných se jedná o velký zásah do pohybového systému. Plnou funkci zdravé 

končetiny nelze nahradit, avšak dnešní technické možnosti dokážou do jisté míry 

kompenzovat ztrátu schopnosti bipedální lokomoce. Vzhledem k celosvětovému trendu 

časného protézování se nejedná pouze o pooperační rehabilitaci, ale spolupráce mezi 

chirurgem, protetikem a rehabilitačním týmem je nutná již před operací. (Vrablicová, 

2008) 

4.3 Komplexní rehabilitační program pro TF amputované  
 

Jak již bylo zmíněno, rehabilitace pacientů po transfemorální amputaci je komplexním 

úkolem. Téměř nutností je přítomnost pacienta ve specializovaném zařízení – 

rehabilitační klinice. Pro každého pacienta je sestaven individuální rehabilitační plán a 

cíl terapie. Mobilita a nezávislost závisí na přesně padnoucím pahýlovém lůžku a 

správném ovládání protézy. Mezioborový tým tvoří pacient, lékař, fyzioterapeut, 

ergoterapeut, zdravotnický personál, psycholog, ortotik-protetik a samozřejmě rodinní 

příslušníci. (Kohoutová, 2013) 
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Rehabilitační program na lůžkovém oddělení protetické péče sestává ze 

vzájemně se doplňujících úkonů: 

 Seznámení se s protézou; Hlavní úlohou je seznámit pacienta s protézou, nácvik 

navlékání protézy, nácvik přesunů z lůžka na mechanický vozík, zvládnout jízdu 

na vozíku v interiéru a exteriéru a naučit se sebeobsluze. 

 Škola chůze s použitím protézy v interiéru, exteriéru, po schodech; Pacient se 

seznamuje s protézou a jejími částmi. Učí se správnému stoji, přenáší váhu, 

zkouší úkroky do stran, dozadu a plně zatěžuje protézu. Po zvládnutí těchto 

úkonů začíná chůze v bradlovém chodníku, chůze s francouzskými holemi po 

rovině, schodech a v terénu.  

 Péče o pahýl; Péče o pahýl a jizvu zahrnuje správné bandážování, tlakové 

masáže a uvolňování jizvy.  

 Prevence kontraktur; Účinnou prevencí kontraktur je správné polohování vleže, 

protahování kloubů a střídání poloh vleže a sedě.  

 Léčebná tělovýchova: Využívá se pro zlepšení rozsahu kloubních pohybů a 

svalové síly končetin a trupu.  

 Péče o defekty; Poranění pahýlu mnohdy souvisí s nevyhovujícím lůžkem 

protézy. Dochází k otlakům, oděrkám nebo hlubším poraněním, ohroženi jsou 

zejména diabetici s neuropatií při nesprávně prováděné bandáži a rychlé atrofii 

pahýlu, který se při chůzi v protéze pohybuje vertikálním směrem. Péče zahrnuje 

úpravu protézy, ošetření ran, zaučit pacienta ve správném bandážování, případně 

dočasně protézu odložit.  

 Psychologická péče 

(Pejšková, 2010) 

 

4.3.1 Škola chůze 

 

Součástí školy chůze je předvést a nacvičovat techniku nasazování a sundávání protézy. 

Cílem je vytvořit pacientovu nezávislost a vzbudit pocit úspěšnosti.  

První cvičení se provádí v bradlovém chodníku. Pacient se učí správnému stoji na 

protéze, udržování rovnováhy, přenášení váhy a stání na protéze ve stojné fázi. Po 

zvládnutí těchto úkonů následuje nácvik nejdříve čtyřbodové posléze dvoubodové chůze 

v bradlovém chodníku, vně bradlového chodníku a s francouzskými holemi. 
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Fyzioterapeut používá různých cvičebních metod a pomůcek na nácvik rovnováhy, 

koordinaci a stabilizaci trupu, nácvik samotné chůze na různých podkladech a 

nevynechá nácvik pádu a vstávání. Nejlepším možným výsledkem je jistá chůze bez 

jakékoli opory. (Kohoutová, 2013) 

 

4.3.2 Péče o pahýl 

 

Hygiena pahýlu je důležitá během procesu hojení rány, ale i po zhojení. Pacient by měl 

denně pahýl čistit vlažnou vodou a neutrálním mýdlem a pečovat o jizvu tlakovou 

masáží s matným krémem. (Kohoutová, 2013) 

 

4.3.3 Polohování, protahování 

 

Správným polohováním pahýlu i druhé nohy se brání vzniku kontraktur a zachovává se 

maximální rozsah pohybů v kloubech. Maximální pohyblivost v extenzi je důležitá pro 

vzpřímený stoj. Je důležité posilovat svalstvo pahýlu, zachovalé končetiny i svalstvo 

trupu. (Kohoutová, 2013) 

 

4.3.4 Bandážování, technika provedení 

 

Bandážování je vzhledem k aplikaci protetické pomůcky zcela nutné. Správným 

bandážováním se zabrání otoku nebo se otok alespoň zmenší, zformuje se pahýl a 

připraví se pro aplikaci protetické pomůcky. Je nezbytné zapojit pacienta a naučit ho 

správnému postupu. (Kohoutová, 2013) 

Pro stažení měkkých tkání pahýlu použijeme: 

krátkotažné elastické obinadlo – bandážujeme obinadlem 5–10 cm širokým (záleží na 

proporcích amputačního pahýlu) elastickým krátkotažným obinadlem tak, aby se 

směrem k tělu snižoval tlak. Ten nesmí být bolestivý, nesmí vznikat žádná zaškrcení a 

řasení měkkých tkání. Pro lepší fixaci krátkotažného obinadla a zachycení měkkých 

tkání je vhodné použít elastický samodržící obvaz, který dvakrát volně ovineme 

na proximálním konci stehna. Obtáčky vždy vedeme nad úroveň kyčelního kloubu. 

Použijeme 2–3 krátkotažná obinadla.  
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kompresivní elastický návlek  – je sériově vyráběn v několika velikostech. Při správném 

výběru zajišťuje trvalou kompresi a jednoduchou aplikaci. (Kohoutová, 2013;  

Krawczyk, 2011; Hadraba, 2006) 

 

4.3.5 Otužování, kartáčování 

 

Provádí se střídavým proudem teplé a studené sprchy. Kartáčováním, třením suchou 

žínkou nebo míčkem s bodlinami napomáháme pahýlu znovuobnovení kožní citlivosti. 

(Kohoutová, 2013) 
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5 CHŮZE 
 

Aby se chůze člověka s transfemorální amputací, který je vybaven stehenní protézou, co 

nejvíce přibližovala chůzi fyziologické, je třeba pochopit a znát nejen principy chůze 

samotné, ale i faktory, které ji ovlivňují.  

Lidská chůze je způsob lokomoce, který umožňuje přesun individua z místa na  

místo a je v celé živočišné říši zcela jedinečná. Vzpřímená chůze se děje optimální 

rychlostí s minimálním energetickým výdejem. Funkci nohy můžeme rozdělit na část 

statickou, kdy noha poskytuje tělu spolehlivou oporu a přenáší jeho hmotnost na rovnou 

i nerovnou podložku a část dynamickou, kdy je noha poskytuje spolehlivou oporu při 

chůzi. (Dungl, 2014) 

 

5.1 Biomechanika chůze  

5.1.1 Normální chůze 

 

V jednom cyklu chůze, jak uvádí Dungl (2014), je obsažen celý dvojkrok, který probíhá 

v časovém intervalu mezi opakovaným kontaktem paty stejné nohy s podložkou. Véle 

(2006) shodně popisuje jednotlivé úseky chůze jako kroky, které trvají od kontaktu 

jedné paty ke kontaktu druhé paty s podložkou anebo dvojkrok trvající od kontaktu 

jedné paty ke kontaktu téže paty s podložkou. 

 

Krokový cyklus je složen z činností, které probíhají mezi nášlapem na patu jedné 

končetiny a následným nášlapem na patu na stejné straně. Krokový cyklus má dvě 

základní fáze. Stojná fáze zaujímá přibližně 60 %. Začíná, když se dotkne pata země a 

končí, když špička stejné nohy ztratí kontakt s podložkou. Švihovou fázi představuje 

zbývajících 40 %. Je to doba, po kterou je chodidlo ve vzduchu. Čas strávený 

v jednotlivých fázích je závislý na rychlosti chůze a mění se individuálně. (Kaphingst, 

2002, Dungl, 2014) 

5.2 Chůze s protézou  

 

Při ztrátě končetiny slouží k umožnění pohybu mechanická pomůcka – protéza. 

Vybavení pacienta touto pomůckou je závažným rozhodnutím a to z důvodu 

psychologického, sociálního a ekonomického. Studie, jak uvádí Bureš (2014), které 
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byly prováděny v minulém století, upozorňují, že 70 – 90 % amputovaných protézu 

využívá. Ostatní se pohybují na invalidním vozíku.  

Stavba protézy tedy musí být optimalizována na základě analýzy chůze pacienta. 

Ortotik-protetik vyhodnocuje obraz chůze pozorováním, jehož výsledkem je analyzovat 

odchylky a stanovit příčinu této odchylky při chůzi s protézou. Na základě těchto 

schopností je možno zlepšovat stavbu protézy. (Kaphingst, 2002)  

Transfemorálně amputovaní pacienti kompenzují prostřednictvím druhé 

končetiny funkční ztrátu jednoho nebo více kloubů a tato asymetrie se zvyšuje 

s rychlostí chůze.  

 

5.2.1 Odchylky v chůzi s transfemorální protézou a jejich příčiny 

 

Chůze na špičce: 

Pacient:  atrofie pahýlu, nedostatečná kontrakce svalů pro zamezení sklouznutí 

lůžka; 

Protéza:  pístové pohyby v lůžku, dlouhá protéza, špatně tvarované lůžko  

 

Cirkumdukce, širokorozchodná chůze 

Pacient:  krátký pahýl (kontraktura v abdukci), slabý kyčelní flexor, návyk chůze  

Protéza:  dlouhá protéza, nadměrná stabilizace kolenního kloubu (stavba protézy), 

nedostatečná mediální opora v lůžku 

 

Rotace chodidla 

Pacient:  slabé svalstvo pahýlu, nadměrné množství měkkých tkání na pahýlu 

Protéza:  nevyhovující funkční tvar protézového lůžka, příliš tvrdá pata chodidla  

 

Nestejně dlouhé kroky a nerovnoměrný rytmus 

Pacient:  krátký pahýl, špatné držení rovnováhy, nejistota, flekční kontraktura  

Protéza:  nedostatečné flekční postavení lůžka při kontraktuře, nevyhovující tvar 

lůžka, předsunutá osa kolenního kloubu 

 

 

 

Obrá

zek 
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Naklánění trupu na stranu protézy 

Pacient:  velmi krátký pahýl, bolestivý pahýl, slabé abduktory, nedostatečná 

stabilizace pánve 

Protéza:  nesprávně tvarované lůžko, kdy pahýl nemá opěru pro abdukci, vysoký 

mediální okraj lůžka, krátká protéza  

 

Hyperlordóza bederní páteře  

Pacient:  přesunutí těžiště vpřed pro zlepšení stability, flekční kontraktura 

v kyčelním kloubu, ochabnutí svalstva trupu 

Protéza:  nezohledněné fyziologické flekční postavení protézového lůžka  

 

Držení trupu v předklonu 

Pacient:  přesunutí těžiště vpřed pro zlepšení stability v koleni, nejistota 

Protéza:  nezohledněná stavba pahýlového lůžka pro flekční kontrakturu v kyčli, 

vysoko postavená opora o hrbol kosti sedací 

Zvedání kyčle 

Protéza:  dlouhá protéza, nadměrná stabilizace kolenního kloubu (flexi lze zahájit 

jen obtížně), špička chodidla je sklopena příliš dolu  

 

Tvrdý doraz kolenního kloubu 

Pacient: zajištění extenze kolene přehnanou extenzí bércové části protézy 

Protéza: příliš silný extenční unašeč  

 

Rychlá počáteční flexe bérce 

Pacient: vynaložení více síly k ohybu kolene, než je nutné  

Protéza: slabý extenční unašeč, střed otáčení kloubu je příliš vpředu 

(Kohoutová, 2013; Kaphingst, 2002) 
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6 PROTETIKA 
 

Ortopedická protetika, jak uvádí Dungl (2014) je interdisciplinární obor zabývající se 

stavbou a aplikací protetických pomůcek, jež kompenzují funkční a somatický deficit. 

Dle Hadraby (2006) je ortopedická protetika nauka o náhradách částí nosného a 

pohybového aparátu člověka aplikované na povrch těla. Vývoj a technická vybavenost 

pomůcky v každé době odráží úroveň rozvoje společnosti, její kulturní i technickou 

vyspělost. (Koudela, 2004) 

 

6.1 Rozdělení protéz  

6.1.1 Rozdělení podle časového odstupu po amputaci 

 

Vyhotovení a vybavení pacienta protézou je žádoucí v co nejkratším možném čase po 

amputaci.  

Včasná protéza: Včasné protézování tzv. interim protézou se aplikuje již v prvním 

týdnu po amputaci dle indikace lékaře, stavu pahýlu a kondice pacienta. Výhodou 

interim protézy je rychlá vertikalizace pacienta, nácvik stoje, chůze a formování 

amputačního pahýlu. Tyto protézy bývají zpravidla lehčí, než protézy dočasné a trvalé. 

(Smith, 2004; Krawczyk, 2011) 

 

Dočasná protéza: Dočasná neboli zkušební protéza, či prvovybavení, má pahýlové 

lůžko vyrobeno z průhledného plastového materiálu, který umožňuje úpravy podle 

objemových změn pahýlu a vizuální kontrolu, jak se pahýl v lůžku chová. Toto 

prvovybavení je stavebně téměř totožné s vybavením definitivním. Odlišuje se jiným 

technologicky zpracovaným typem lůžka. Zkušební protéza je nošena 3-6 měsíců. 

(Smith, 2004; MojeProteza.cz) 

 

Trvalá protéza: K výrobě trvalé neboli definitivní protézy se přistupuje v době, kdy 

nedochází k razantním objemovým změnám amputačního pahýlu. Lůžko bývá vyrobeno 

z tvrdého materiálnu, který se nedá téměř upravovat. V případě velké objemové změny 

pahýlu je zcela nezbytné vyrobit nové zkušební lůžko, při značném opotřebení protézy, 

je nutné zhotovit protézu zcela novou, případně vyměnit kolenní kloub a chodidlo podle 
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aktuální aktivity uživatele. Celé protézy se vyměňují ve dvouletých cyklech. (Smith, 

2004; MojeProteza.cz) 

 

6.1.2 Rozdělení podle konstrukce 

 

Konstrukce endoskeletální: Nosnou funkci endoskeletální protézy přebírá vnitřní 

modulární systém, jehož komponenty jsou vyráběny z ocelové slitiny, hliníku, titanu 

nebo kompozitního materiálu (uhlíková vlákna). Dodavatelé těchto komponent 

umožňují zkombinovat jednotlivé části protézy s dílci od jiného výrobce a najít tak 

optimální řešení pro pacienta po amputaci. Vnější tvar zajišťuje nejčastěji pěnový kryt, 

vymodelovaný podle tělesných proporcí pacienta. Přes kosmetickou masku je natažena 

silonová punčocha převážně tělové barvy. Některé kolenní klouby, zejména bionické 

mají svůj vlastní kryt neboli protektor, který ochraňuje elektrickou mechaniku kloubu, 

je odolný vůči poškrábání i nárazům a pacient si může vybrat z několika verzí designu 

protektoru. (Smith, 2004; Krawczyk, 2011; Dungl, 2014) 

 

Konstrukce exoskeletální: u těchto protéz zajišťuje nosnou funkci a vnější tvar protézy 

tvar jednotlivých stavebních dílů. Pro výrobu se používá laminát, dřevo a plast, avšak 

v současné době je tento konstrukční typ protéz méně používaný.  (Smith, 2004; 

Krawczyk, 2011; Dungl, 2014) 

 

6.1.3 Rozdělení podle aktivity uživatele 

 

Správné zhotovení protézy je dáno výběrem kvalitních a vhodně zvolených dílů protézy 

a správný navržením a postavením pomůcky, která vyhovuje fyzickým předpokladům 

pacienta. Tyto požadavky jsou limitovány několika faktory: operačním výkonem, 

především vhodně zvolenou délkou a tvarem amputačního pahýlu, znalostmi, 

zkušenostmi a zručností protetického technika a možnostmi, které nabízejí zdravotní 

pojišťovny v České republice. Jedná se o cenové limity standardních pomůcek, které 

pojišťovny hradí a ochotu revizních lékařů, kteří tyto pomůcky schvalují. (Dungl, 2014; 

Vrablicová, 2008) 
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 Stupeň 1 (nízká úroveň rázů na protézu) – označuje nenáročnou chůzi především 

doma, po rovném povrchu, pomalou, stabilní chůzí s využitím chodítka, berlí.  

 Stupeň 2 (střední úroveň rázů na protézu) – označuje chůzi i venku po nerovném 

povrchu s překonáním malých překážek.  

 Stupeň 3 (vysoká úroveň rázů na protézu) – označuje chůzi s proměnnou 

rychlostí s překonáním téměř všech nerovností terénu 

 Stupeň 4 (extrémní úroveň rázů na protézu) – označuje chůzi po složitém, 

nerovném terénu se schopností vykonávat rekreační sporty, např. běh, lyžování. 

(Ottobock.; ÖSSUR) 

 

6.2 Protetometrie 
 

Měrné podklady patří k základním údajům pro výrobu a stavbu protézy končetiny, i 

kterékoli jiné protetické pomůcky. Získávají se na nahém těle, zpravidla v poloze, ve 

které bude pomůcka nošena. Naměřené hodnoty se zapisují do tzv. měrného listu, který 

má každé protetické pracoviště vypracované pro jednotlivé typy pomůcek. Do měrného 

listu se mimo naměřených měr uvádějí základní informace o pacientovi, stavu pahýlu, 

stupni aktivity, důvodu amputace. (Hadraba, 2006; Půlpán, 2011; Dungl, 2014) 

 

K základním způsobům měření patří dle Dungla (2014):  

 prosté měření – používá se především páskový, nebo krejčovský metr a zajišťují 

se míry délkové a obvodové; metr se po obvodu neutahuje,  

 obkresy – zhotovují se na běžný, dostatečně dlouhý a široký papír; tužka je 

k papíru vedena kolmo,  

 otisky – používají se ke zjištění statických a dynamických tlakových sil 

působících na plosku nohy pomocí plantografu, či pochozí deskou, ze které jsou 

data vyhodnocena pomocí počítačového software,  

 plastické poloformy: umožňují trojrozměrné znázornění akrálních částí těla,  

 CAD-CAM technologie – snímání tělního povrchu do počítače; vznikne virtuální 

model, který slouží jako podklad pro výrobu protetické pomůcky; reálný model 

vzniká počítačově řízeným frézováním polyuretanové pěny.  

 sádrový model – je tvořen ve dvou krocích; ovázáním sádrového obinadla 

vytvoříme negativ; vylití negativu sádrou získáme sádrový pozitiv, který je 
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možné korigovat do požadovaného tvaru; výsledkem je trojrozměrný podklad 

pro výrobu pomůcky.; jednou z pomůcek pro sádrové odlitky je sádrovací stojan 

pro zhotovení kompresního sádrového negativu pahýlu v zatížení. Stojan je 

možné upravit i pro zhotovení sádrového negativu při exartikulaci v kolenním a 

kyčelním kloubu či použití techniky SIT Cast (Supported Ischium Trochanteric). 

(Hadraba, 2006) 

 

6.3 Stavba transfemorální protézy, statická a dynamická zkouška  
 

Protéza s pacientem tvoří funkční jednotku označovanou jako biomechanický celek, 

proto je nutné stavět protézu podle individuálních potřeb pacienta. Cílem dobré stavby 

protézy je jistota a rovnováha ve stoji, zajištění optimálních podmínek pro chůzi a 

snížení energetického výdeje potřebné k bipedální lokomoci. (Dungl, 2014;Vrablicová, 

2008)  

 

Stavba a zkouška protézy probíhá ve třech následujících krocích: 

základní stavba ve stojanu: Dochází k uspořádání jednotlivých dílů protézy, tzn. lůžko, 

kolenní kloub a chodidlo vůči sobě navzájem pomocí libovolně zvolené stavební linie. 

V této fázi polohuje technik lůžko vůči stavební linii. Bez flekční kontraktury 

v kyčelním kloubu je flexe lůžka 5°, při flekční kontraktuře je nutno úhel zvýšit. Stejně 

důležitý je i addukční úhel, který se zkracujícím pahýlem zvyšuje. Poloha kolenního 

kloubu je stanovena na základě doporučení stavby výrobcem. U chodidla je potřeba 

nastavit výšku podpatku 5mm plus výšku podpatku na obuvi, zevní rotaci na 5° a 

polohovat chodidlo tak, aby jeho střed byl posunutý o 30 mm před stavební linií.  

 

statická zkouška: Jde o zkoušku protézy u stojícího pacienta a slouží ke stabilitě protézy 

ve stoji. Při zatížení s pohyblivým kolenním kloubem musí být zabráněno pohybům 

protézy a flexi kolenního kloubu, ale nesmí být statická jistota příliš veliká na to, aby 

bránila v dosažení požadované dynamiky. Zkoušku lze provést s pomocí měřícího 

zařízení L.A.S.A.R. Posture (Laser Assisted Static Alignment Reference Posture). Jde o 

metodu zobrazování linií těžiště těla a zátěžových linií ve stoji. Siloměrná deska pracuje 

se čtyřmi siloměrnými snímači, které s polohovacím systémem navádí lasar do 

odpovídající polohy a promítá se na pacientovi. Pro zjištění linie těžiště těla stojí 
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pacient čelně oběma nohama na desce. Pro zjištění zátěžové linie je potřeba vstoupit na 

desku pouze jednou nohou. Druhou nohou stojí na stejně vysoké podložce mimo 

siloměrnou desku. U stehenních protéz se statická stavba provádí na základě doporučení 

pro stavbu protézových dílů od dodavatelů.  

 

dynamická zkouška: Je zkouška a seřízení protézy během chůze pacienta, která 

vyžaduje jasné rozlišení chybných návyků chůze a je závislá na vědomostech a 

zkušenostech technika.  

 (Šnytr, 2014; Princ, 2011; Krawczyk, 2011; Kaphingst, 2002; Hadraba, 2006) 

 

6.4 Konstrukce TF protézy  
 

Transfemorální protéza se skládá z pahýlového lůžka, kolenního kloubu, trubkového 

adaptéru, spojovacích adaptérů, chodidla a dalších doplňků zlepšujících komfort 

pacienta. 

Firma Otto Bock představila v roce 1994 klasifikační systém mobility MOBIS®, 

který zjednodušuje výběr komponentů protézy, nejvíce se k sobě hodících podle stupně 

aktivity pacienta a jeho tělesné hmotnosti. Tento systém se vztahuje výhradně 

k protetickým dílům od stejnojmenné firmy. (Ottobock.) 

 

6.4.1 Pahýlová lůžka 

 

Bez ohledu na provedení amputace by každé pahýlové lůžko mělo poskytovat stejné 

funkční vlastnosti včetně pohodlného uložení pahýlu, stabilitu ve stojné fázi chůze i 

chůze samotné. Podle tvaru rozeznáváme dva typy lůžek. Příčně a podélně oválné. 

(Schuch, 2002) Pahýlové lůžko je nejdůležitější částí protézy, je přísně individuální a 

mělo by dle Kaphingsta (2002) splňovat čtyři základní parametry: pojmout objem, 

zajistit přenos sil, kontrolovat pohyby při chůzi a udržet protézu na pahýlu. Z těchto 

důvodů musí lůžko kopírovat anatomický tvar pahýlu.  

 

 

 

Obrázek 
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6.4.1.1 Tvary pahýlových lůžek 

 

Z hlediska tvaru se lůžka dělí na příčně oválná a podélně oválná. Funkční rozdíl mezi 

těmito lůžky spočívá v přenosu hmotnosti těla na protézu. (Dungl, 2014)  

 

Příčně oválné lůžko (Quadrilateral Socket): Tento čtyřúhelníkový tvar lůžka byl 

vyvinut na kalifornské univerzitě v Berkeley v 50 letech minulého století. Věnec 

pahýlového lůžka nasedá na zevní spodní plochu sedacího hrbolu, kde je vyvinut 

největší tlak, což je výhodné pro pahýly s nezatižitelným koncem. Tlak, který je vyvíjen 

na přední stranu stehna umožňuje udržovat sedací kost na místě. Při pohledu shora 

dovnitř lůžka je jeho tvar zřetelně menší v anterirněposteriorním směru, než ve směru 

mediolaterálním. Naopak slabinou tohoto tvaru lůžka je možnost překlápění pánve 

vpřed a vysokého tlaku na tříselný kanál. (May, 2011; Krawczyk, 2011)  

 

Podélně oválné lůžko (Ischium Socket):V současné době je tento tvar využíván 

mnohem častěji než lůžko příčně oválné. Hrbol kosti sedací je zapuštěn uvnitř 

nasedacího věnce, což umožňuje lepší ovládání (vlivem trochanterické peloty) a 

uchycení protézy na pahýlu. Na rozdíl od příčně oválného lůžka je pahýl v lůžku lépe 

uložen a tlak rozložen po celé ploše pahýlu. Část zátěže nese i distální konec pahýlu. 

Jedná se o plně-kontaktní lůžko. Při pohledu shora je tvar lůžka oválný 

v anteriorněposteriorním směru a v přední oblasti se rozšiřuje. Protože zde není využita 

frontální pelota, je tento tvar vhodný pro pahýly se špatným prokrvováním. (Kaphingst, 

2002; May, 2011; Krawczyk, 2011) 

 

6.4.1.2 Funkční části pahýlového lůžka 

 

U stehenních protéz se lůžko rozděluje na oblast zasedacího věnce, střední neboli řídící 

část a distální konec.  

nasedací věnec – je místem, kde se přenáší zátěž pacientova těla do protézy, jsou zde 

vymodelovány opěrné plochy a body. Pásmo zasahuje 5–6 cm pod hrbol kosti sedací.  

řídící oblast – pod zasedacím věncem zasahuje řídící oblast až do 2/3 délky pahýlu a 

poskytuje hlavní ovládací funkci protézy.  

distální konec – má miskovitý tvar a je zde umístěn ventil pro odstranění vzduchu při 

došlapu. (Sosna, 2001; Kaphingst, 2002; Šnytr, 2014) 



31 
 

6.4.2 Ulpívací mechanismy protézy 

 

Pomocí závěsného mechanismu: Pro přidržování protézy je zapotřebí závěsného 

mechanismu, nejčastěji tzv. slezské bandáže nebo elastického širokého pásu. 

Nevýhodou je špatná ovladatelnost protézy (mnohdy se přetáčí vlivem tahu bandáže). 

(Dungl, 2014; Krawczyk, 2011) 

 

Pomocí podtlakového systému: Využití podtlakové technologie umožňuje odsát 

přebytečný vzduch mezi lůžkem a pahýlem, nebo mezi lůžkem a linerem. Podtlak je 

vyvinut pasivně pomocí ventilu nebo aktivně pomocí pumpy.  

 Pasivní podtlakový systém – pahýl se zatahuje do lůžka pomocí navlékače 

z kluzného materiálu, který se po uložení pahýlu vytáhne přes otvor pro 

vzduchový ventil. Druhou možností je kombinace lineru a systému ProSeal, 

který pomocí kroužku uvnitř lůžka dotěsní prostor a vytvoří podtlak. Přebytečný 

vzduch je vytlačen opět přes otvor vzduchového ventilu. (Ottobock.;Lusardi, 

2013) 

 Aktivní podtlakový systém – využívá kombinaci lineru, vakuové elektrické 

pumpy a jednocestného ventilu. Při každém kroku elektonika reguluje potřebný 

podtlak, zlepšuje prokrvení pahýlu, zajišťuje výborné ulpění protézy na pahýlu a 

umožňuje lepší ovládání protézy. (Ottobock.;Lusardi, 2013) 

 

Pomocí vtahovacího systému: Příkladem vtahovacího systému s pahýlovým návlekem 

(linerem) je systém Kiss, který spojuje lůžko s linerem v horní a dolní oblasti, čímž se 

snižují pístové a rotační pohyby lineru. Pacient se do lůžka vtahuje ručně pomocí pásu, 

vsedě a je vhodný zejména pro uživatele s nízkým stupněm aktivity. (Ottobock.; 

Lusardi, 2013) 

 

Pomocí zámku: Pro tento systém je nezbytná kombinace lineru s trnem na jeho dolním 

konci a zámku, do kterého se trn při nasazování protézy zasune. K  uvolnění zámku 

slouží jednoduchý mechanismus, který se stiskne, zub zámku se posune mimo trn lineru 

a tím dojde k jeho uvolnění. Při obouvání protézy se vytlačuje vzduch přes ventil 

umístěn v distální části lůžka. (Ottobock.; Lusardi, 2013)  

 

Obrk 
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Osseointegrace: Osseointegrace je implantování titanového hřebu do dřeňové dutiny 

femuru, přičemž dochází k následnému spojení mezi živou tkání a plochou nosného 

implantátu. Přímé spojení pahýlu s protézou zajišťuje stabilní upevnění, přesné ovládání 

protézy, zvyšuje komfort pacienta tím, že pahýlové lůžko zcela chybí. Nedochází tak 

k nepříjemným otlakům o hranu lůžka, tření, či nadměrné pocení v oblasti lůžka. Pro 

pacienty s velmi krátkým amputačním pahýlem se tato metoda stává vhodnou 

alternativou. Operativní chirurgický výkon se provádí ve dvou fázích. V první fázi je 

implantát vložen do kostní dřeně, ve druhé fázi o 6 měsíců později je do vložky zaveden 

titanový čep, který prochází kůží a drží protézu. Nevýhodou této metody je celková 

časová náročnost, než je pacient vybaven protézou s tímto typem uchycení a zvýšené 

požadavky na hygienu pahýlu, zejména v okolí perforované kůže. (Krawczyk, 2011; 

Össur Bionics; Smutný, 2001)  

 

6.4.3 Adaptéry 

 

Spojovací adaptéry - umožňují spojení funkčních částí protézy (lůžko, kolenní kloub, 

chodidlo) a umožňují osové nastavení protézy. Jsou vyráběny z různých materiálů, např. 

z aluminia, nerezové oceli, titan, kompozitního materiálu.  

 

6.4.3.1 Přídavná zařízení  

 

Přídavná zařízení zlepšují komfort pacienta při sebeobsluze i chůzi.  

 

Rotační adaptér -  umožňuje otáčení bércové části stehenní protézy o 360°. Ovládá se 

stiskem tlačítka, který adaptér uvolní a automaticky uzamkne ve východní poloze. 

Nastavení protézy zůstává neměnné. Dále umožňuje sezení se zkříženýma nohama a 

lepší nazouvání ponožky a boty.  

Torzní adaptér - umožňuje rotaci 20° obousměrně, snižuje smykové síly působící mezi 

lůžkem protézy a pahýlem a umožňuje pootočení se na místě bez nutnosti nadlehčit 

protézu. (May, 2011; Otto Bock Health Care, 2015) 

Tlumič rázů s torzní funkcí - např. DeltaTwist® – rázový tlumič chrání proti silným 

nárazům, torzní funkce zlepšuje pohyblivost do stran. Obě funkce jsou nastavitelné 
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podle potřeb uživatele. Výhodou je spojení dvou funkcí v jeden přístroj, nevýhodou j e 

poměrně vysoká hmotnost. (Otto Bock Health Care, 2015)  

Posuvný adaptér – umožňuje stranové a předozadní posunutí chodidla a kloubu 

k dodatečnému seřízení protézy. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

6.4.4 Protetické kolenní klouby 

 

Protetický kolenní kloub by měl splňovat dle Dungla (2014) dvě základní funkce. 

Zaprvé musí zajistit přiměřenou stabilitu ve stojné fázi kroku, zadruhé musí zajistit 

odpovídající pohyb bércové části protézy ve švihové fázi kroku. Dalším požadavkem je 

přepínání mezi stojnou a švihovou fází. Klouby dokážou rozpoznat i nebezpečné 

situace, jako je zakopnutí. (Princ, 2011; Šnytr, 2014)  

 

6.4.4.1 Dělení protetických kloubů 

 

Protetické klouby je možné dělit několika různými způsoby, nejčastěji však z hlediska 

stavby a mechanismu. 

Z hlediska stavby se dělí do dvou hlavních kategorií na klouby monocentrické a 

polycentrické, které mají i své podkategorie.  

Monocentrické kolenní klouby mají jedinou osu kloubu pro flexi a extenzi s jedním 

centrem otáčení a osy kloubu.  

Polycentrické kolenní klouby mají středů otáčení několik, které však nejsou totožné se 

středy os. Provádějí kombinaci pohybů klouzání a otáčení. Z hlediska mechanismu, 

kterým je protetický kolenní kloub ovládán je možné klouby dělit na mechanicky, 

pneumaticky, hydraulicky a mikroprocesorově řízené. (Kaphingst, 2002; Princ, 2011; 

Šnytr, 2014)  

 

6.4.4.2 Mechanismy řízení stojné a švihové fáze 

 

Mechanické řízení stojné fáze  – k řízení stojné fáze může dojít vlivem automatického 

zablokování kloubu při extenzi v koleni. Pro odemčení kloubu, např. při posazování, je 

potřeba odlehčit protézu a manuálně odjistit kloub. Výhodou je stabilita ve stoji, 

nevýhodou absence brzdového mechanismu a nemožnost flektovat koleno ve švihové 
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fázi kroku. Při kroku je pacient nucen nadzvedávat pánev. U mechanismů, které jsou 

závislé na zatížení protézy, např. třecí nebo bubnová brzda je možno nastavit brzdný 

účinek podle individuálních potřeb pacienta. Brzdný účinek se zvyšuje vlivem zatížení 

protézy. 

Mechanické řízení švihové fáze  – pro mechanické řízení švihové fáze se používají 

především mechanismy třecí brzdy, které brzdí švih protézového bérce a extenční 

unašeč, který je tvořen pružinou a jeho funkcí je dostatečně rychlý návrat bércové části 

protézy do extenze v kolenním kloubu.  Nevýhodou obou mechanismů je nemožnost 

změnit rychlost chůze. (Kaphingst, 2002; Princ, 2011; Šnytr, 2014)  

Pneumatické řízení švihová fáze – je řízena pomocí vzduchového válce s otvorem, 

který může měnit velikost. Stlačený vzduch nad pístem má charakteristiku pružiny a 

kladený odpor se mění v závislosti na rychlosti chůze. (Kaphingst, 2002)  

Hydraulické řízení švihové fáze – takto řízené kolenní klouby fungují podobně jako 

pneumaticky řízené (kapalina je ve válci a pohybuje se pomocí pístu). Rozdíl je 

v použití oleje, který je nestlačitelný a vytváří tak odpor při průchodu proudovými 

kanálky, který se zvětšuje s narůstající kompresí. Proto uživatel může měnit rychlost 

chůze. (May, 2011, Kaphingst, 2002) 

Mikroprocesorové řízení stojné a švihové fáze – k řízení dochází pomocí 

mikroprocesoru, který je uvnitř kloubu. Mikroprocesor řídí odpor tlumení a 

vyhodnocuje údaje o poloze a silách kloubu, které na něj působí. Tím se dokáže 

přizpůsobit změnám a včas reagovat. (Lusardi, 2013)  

 

Ortotik protetik se ve výběru kolenního kloubu řídí několika faktory: stupněm 

aktivity, tělesnou hmotností, životním stylem, individuálními požadavky pacienta a 

cenou kolenního kloubu.  

 

6.4.5 Jednotlivé typy protetických kolenních kloubů dělené dle stupně aktivity 

uživatele 

 

Protetický kolenní kloub pro stupeň aktivity 1 

Uživatel je schopen pomalé chůze po rovném povrchu s použitím podpůrných 

pomůcek (chodítko, hole). Vzdálenost je měřena v metrech. Celkový obraz chůze je 

asymetrický z důvodu krátkého kroku na straně protézy. (Princ, 2011; Šnytr, 2014)  
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3R41 – jednoosý kolenní kloub s uzávěrem. Je odolný proti vodě, který umožňuje 

odemčení zámku pomocí lanka i při částečném zatížení protézy, což u jeho předchůdce 

kloubu 3R40 nebylo možné. Poskytuje stabilitu ve stoji. Maximální zatížení kloubu je 

125 kg. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

3R93 - kolenní kloub s třecí brzdou a uzávěrem. Může být použit jako kloub 3R41, tedy 

s manuálním uvolňováním zámku pomocí lanka při posazování, nebo může fungovat 

jako volně pohyblivý kloub s třecí brzdou. Při došlapu na patu chodidla a zatížení 

protézy dojde k zabrždění kloubu a to i při mírném pokrčení. Při zahájení švihové fáze 

se brzda odjistí. Lze nastavit extenční unašeč podle potřeby amputovaného. Maximální 

zatížení kloubu je 125 kg. (Otto Bock Health Care, 2015)  

 

Protetický kolenní kloub pro stupeň aktivity 2 

Uživatel je schopen překonat nízké překážky, např. obrubník. Zvládá celodenní 

chůzi s protézou, délka trasy se počítá ve stovkách metrů. (Princ, 2011; Šnytr, 2014)  

 

3R15 – monocentrický kolenní kloub s třecí brzdou, která funguje na základě zatížení a 

to i při mírném pokrčení. Maximální zatížení kloubu je 100 kg. (Otto Bock Health Care, 

2015) 

 

3A1000 – monocentrický kolenní kloub s brzdou a pneumatickým řízením švihové fáze. 

Poskytuje vysokou jistotu ve stojné fázi, díky dozadu posunuté ose kloubu a brzdě, 

která je závislá na zátěži. Výhodou je nastavitelné tlumení v konečné poloze dorazu 

před napnutím kolena a dosáhnout harmonickému obrazu chůze. Maximální zatížení 

kloubu je 125 kg. (Streifeneder) 

 

3R78 – polycentrický kolenní kloub s pneumaticky řízenou švihovou fází. Čtyřosá 

geometrie kloubu zajišťuje stabilitu ve stojné fázi, jednokomorový pneumatický systém 

řídí švihovou fázi při různých rychlostech chůze a přibližuje se tak fyziologickému 

obrazu chůze. Konstrukce kloubu umožňuje vysoký úhel flexe 150°. Maximální zatížení 

kloubu je 100 kg. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

3R90 – monocentrický kolenní kloub s třecí brzdou a mechanickým extenčním 

unašečem. Při zatížení přednoží se brzdový mechanismus vypne a umožňuje tak zahájit 
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lehký přechod do švihové fáze kroku. Je odolný proti opotřebení a umožňuje manuální 

nastavení unašeče podle potřeb uživatele. Maximální zatížení kloubu je 125 kg. (Otto 

Bock Health Care, 2015; Princ, 2011) 

 

Protetický kolenní kloub pro stupeň aktivity 3 

Uživatel překoná překážky a zvládá běžné denní aktivity, je schopný chůze 

s proměnlivou rychlostí. Vykonává rekreační sport. (Princ, 2011; Šnytr, 2014)  

 

3R106 Pro – polycentrický kolenní kloub s pneumaticky řízenou švihovou fází. 

Zajišťuje spolehlivost ve stojné fázi a velký flekční úhel 175°. Má dvoukomorový 

pneumatický systém s integrovaným unašečem. Kloub se dokáže přizpůsobit změnám 

rychlosti chůze tím, že při zvýšení rychlosti chůze se zvýší flekční odpor a zabrání se 

tak pokračování flexe. Tím je umožněn kyvadlový pohyb ve švihové fázi a kyvadlový 

pohyb ve švihové fázi kroku je harmonický. Tlumení flexe a extenze je samostatně 

nastavitelné a pružiny unašeče lze vyměnit za slabší. Maximální zatížení kloubu je 125  

kg. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

Total Knee® 2000 – je víceosý kolenní kloub s geometrickým systémem zamykání, 

s vícekruhovým hydraulicky systémem řízení švihové fáze. Umožňuje proměnnou 

rychlost chůze, velký rozsah ohybu kloubu a přirozený obraz chůze. Maximální zatížení 

kloubu je 100 kg. (ÖSSUR) 

 

3R60 EBS  – polycentrický kolenní kloub s kontrolovanou flexí a hydraulicky řízenou 

švihovou fází. Kloub při nášlapu na patu poskytuje kontrolovanou flexi maximálně do 

15° a přibližuje se tak fyziologickému obrazu chůze. Úhel flexe je 175°. Maximální 

zatížení kloubu je 125 kg. (Otto Bock Health Care, 2015)  

 

3C96-1 C-Leg Compact – je kolenní kloub vhodný pro uživatele od stupně aktivity 2. 

Jde o mikroprocesorem řízený jednoosý kloub, který permanentně rozeznává, v jaké 

fázi chůze se uživatel nachází a reaguje na danou situaci v reálném čase. Umožňuje 

sedání na židli při rovnoměrném zatížení protézy i druhé končetiny, chůzi na šikmé 

ploše, ze schodů Doba provozu s akumulátorem je 40 až 45 hodin, max. doba nabíjení 

je 5 hodin. Maximální zatížení kloubu je 125 kg. (Otto Bock Health Care, 2015)  
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Protetický kolenní kloub pro stupeň aktivity 4 

Uživatel má výbornou fyzickou kondici, zvládá běžné denní aktivity 

(zaměstnání, rodina), je schopný chůze s proměnlivou rychlostí, dokáže rychle měnit 

směr. Vykonává rekreační sport. (Princ, 2011; Šnytr, 2014)  

 

3R80 – monocentrický kolenní kloub s rotační hydraulikou. Kloub reaguje na reakční 

síly od podložky ve stojné fázi, při každém kroku vytváří tak hydraulický odpor, který 

zabraňuje nechtěné flexi kloubu. Flekční a extenční odpor je možné nastavit nezávisle 

na sobě. Maximální zatížení kloubu je 150 kg. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

Total Knee® 2100 – víceosý kolenní kloub s geometrickým systémem zamykání, 

hydraulickým systémem řízení švihové fáze a umožňuje proměnlivou rychlost chůze.  

Maximální zatížení kloubu je 125 kg. (ÖSSUR)  

 

3R95 – monocentrický kolenní kloub s hydraulicky řízenou švihovou fází. V porovnání 

s ostatními klouby má nízkou stavební výšku. Odpor flexe a extenze je možné nastavit 

samostatně. Na konci švihové fáze zajišťuje hydraulické tlumení měkký doraz při 

extenzi. Maximální zatížení kloubu je 75 kg, 150 kg. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

3A2000 – modulární, polycentrický kolenní kloub s hydraulickým řízením švihové fáze. 

Umožňuje flexi do 145°, přepnutí do volného chodu (např. na kolo) a dobré jištění 

stojné fáze díky polycentrické konstrukci, kdy je osa otáčení posunuta dozadu. 

Maximální zatížení kloubu je 150 kg. (Streifeneder)  

 

3C98-2 – C-Leg ® – kloub je vhodný pro uživatele od stupně aktivity 3. Jde se o 

mikroprocesorem řízený jednoosý kloub, který 50krát za sekundu rozeznává, v jaké fázi 

chůze se uživatel nachází a reaguje na danou situaci v reálném čase. Mikroprocesor řídí 

odpor tlumení pohybů. Umožňuje sedání na židli při rovnoměrném zatížení protézy i 

druhé končetiny, chůzi na šikmé ploše, ze schodů, jízdu na kole, běžkách nebo in- line 

bruslích. Maximální zatížení kloubu je 136 kg. (Otto Bock Health Care, 2015)  
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6.4.6 Protetická chodidla 

 

Protetické chodidlo patří k velmi důležitým součástem všech typů protéz (vyjma 

silikonových protéz pro amputaci v chodidle) a mělo by se funkčně co nejvíce 

přibližovat funkci zdravého chodidla. Je to dynamický prvek, který ovlivňuje společně 

s protetickým kolenním kloubem chování celé transfemorální protézy. (Rosický, 2000) 

Jeho správný výběr je závislý na různých faktorech, např. na stupni aktivity pacienta, 

jeho tělesné váze, či individuálních požadavcích. Chodidlo zajišťuje stabilitu ve stojné 

fázi, umožňuje plynulý odval a splňuje specifické nároky uživatele. Hlavními kritérii 

jsou tuhost paty, poddajnost při stojné fázi, dynamika přednoží a nosná délka chodidla. 

Mezi vedlejší kritéria patří plantární flexe, mediolaterální poddajnost, či poddajnost při 

torzních silách. (Šnytr, 2014; Princ 2011) 

 

6.4.6.1 Statická a dynamická funkce chodidla 

 

Statická funkce protetického chodidla spočívá především v dosažení statické rovnováhy 

ve stoji. Poloha statické zátěže je doporučena výrobcem chodidla a je nutné k ní 

přihlížet při stavbě protézy. U klasických protetických chodidel probíhá zátěžová síla 

zhruba prostředkem chodidla. Proto je poměr v rozložení reakčních sil při zatížení 

rovnoměrný. U chodidel dynamických se působení zátěžové síly posouvá k patní části.  

Během stojné fáze dochází k vzájemnému působení mezi chodidlem a 

podložkou. U chůze je podstatný pohyb chodidla v sagitální rovině. Chodidlo po 

nášlapu na patu přechází k plnému kontaktu s podložkou a vykoná plantární flexi. Musí 

být schopno absorbovat mechanickou rázovou energii tak, aby nedocházelo k přenosu 

rázu do pahýlového lůžka. Tuto vlastnost mají klasická chodidla. (Rosický, 2000) 

  

Dynamická funkce se vyznačuje schopností akumulovat tuto energii. Během střední 

části stojné fáze se plantární flexe snižuje na nulovou hodnotu. Při odvalu chodidla 

dojde k odtržení paty a tím k dorzální flexi, která se po odtržení špice snižuje na 

nulovou hodnotu. Během švihové fáze je chodidlo v základním postavení a není 

vystaveno silovému působení. (Rosický, 2000) 

 

Pata – při nášlapu na patu dochází k počátečnímu kontaktu s podložkou, tlumení nárazu 

a plnému zatížení protézy. Měkčí pata pro pacienty s nižším stupněm aktivity může 
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pomoci zvýšit stabilitu. Naopak pacientům s vyšším stupněm aktivity pomáhá tvrdší 

pata při přechodu do střední stojné fáze a tím plynulejšímu pohybu dopředu.  

Střed chodidla – je důležitý pro střední stojnou fázi kroku. Poskytuje pacientovi pocit 

podpory celého chodidla.  

Špička – při přenesení váhy na špičku dochází ke konci stojné fáze a počátečnímu švihu. 

Dynamika přednoží určuje, jak moc podporuje přednoží chodidla pacienta pro zahájení 

švihové fáze. Lidé s nižším stupněm mobility upřednostňují menší dynamiku přednoží 

z důvodu pomalejší rychlosti při chůzi. (Princ, 2011; Šnytr, 2014) 

 

Je zřejmé, že je chodidlo vystaveno maximálnímu namáhání na počátku stojné 

fáze. Při odvalu musí chodidlo poskytovat dostatečnou oporu pro odraz a zahájení 

švihové fáze, na konci stojné fáze však nesmí tuhost přednoží negativně ovlivňovat jeho 

odval. 

 

6.4.6.2 Dělení protetických chodidel 

 

Obecně se chodidla dají se rozdělit podle jejich stavby a užitého materiálu na klasická 

s pohybem či bez pohybu, dynamická s pružným skeletem vyrobena z kompozitních 

materiálů či biomechanická umožňující pohyb ve více osách a rovinách. 

V biomechanickém chodidle jsou zabudována čidla zaznamenávající polohu vůči 

podložce i výšku podpatku. (Seymour, 2002; Dungl, 2014; Krawczyk, 2011) 

 

Chodidla klasická: Jsou sestavena z mechanicky odolných materiálů, pro jejich 

zhotovení se využívá kombinace materiálů s různou tuhostí, převážně dřevo a plast, 

tvrdá pěna. Typickým zástupcem je chodidlo typu SACH (solid ankle cushion heel) 

s měkkým pružným patním klínem. Čím je pohyb v hlezenním kloubu složitější, tím 

lépe zvládá terénní nerovnosti při chůzi. Je nutné však podotknout, že složitější pohyb 

v hlezenním kloubu může být pacientem vyhodnocen jako nestabilita protézy. Z tohoto 

důvodu je vhodné aplikovat takovéto chodidlo fyzicky aktivnímu jedinci. Konstrukce 

některých klasických chodidel umožňuje nastavení tlumiče dorazu. (Dungl, 2014; 

Seymour, 2002) 

 

Obrázek 
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Chodidla dynamická: Chodidla dynamická dokáží podle použitého materiálu více či 

méně zpracovat a využít energii potřebnou k odvalu a ke švihové fázi kroku pro pohyb 

vpřed. Nejefektivnější jsou chodidla z uhlíkatých kompozitů. Energetická náročnost 

chůze je díky použitému materiálu snížena, což uživateli umožňuje překonávat delší 

vzdálenosti. Dynamika těchto chodidel je dána schopností akumulovat energii 

v zátěžové fázi a následně tuto energii využít. Dynamická chodidla nemají možnost 

pohybu v hlezenním kloubu a jejich přizpůsobení se terénu je dáno pružností materiálu, 

ze kterého jsou vyrobena. (Dungl, 2014; Seymour, 2002) 

 

Odlišný způsob konstrukce klasických a dynamických protézových chodidel 

výrazně ovlivňuje jejich chování na konci stojné fáze cyklu. Schopnost chodidla 

přenášet silové působení při dodržení kinematiky pohybu chodidla v sagitální rovině 

určuje jeho dynamickou funkci.  

 

6.4.6.3 Jednotlivé typy chodidel dělené dle stupně aktivity uživatele 

 

Protézová chodidla pro stupeň aktivity 1 

Typickým uživatelem bývá starší člověk s malou fyzickou silou a špatným 

držením rovnováhy. Od pomůcky požaduje její nízkou hmotnost, podporu stability ve 

stojné fázi, pomoc v přesunech v malých prostorech. (Princ, 2011; Šnytr, 2014) 

 

1G6 – kosmetické chodidlo určené pro geriatrické pacienty s velmi nízkým stupněm 

aktivity. Vyznačuje se velmi nízkou hmotností (cca 240g), má příjemný vzhled díky 

oddělenému palci, umožňuje stabilní stoj a jistější nášlap na patu. Velikost chodidla se 

pohybuje v rozmezí od 23cm do 27 cm, pro pacienty s tělesnou hmotností do 75 kg. 

(Otto Bock Health Care, 2015; Princ, 2011) 

 

1S101 SACH – chodidla mají dřevěné jádro, funkční pěnovou patu a pružné přednoží. 

Nová technologie nahradila dřevěné jádro plastovým jádrem, které je zpevněno skleným 

vláknem. Lehce se čistí, je odolné proti mechanickému poškození i vodě. Vyrábí se 

s různou výškou podpatku a tvarem. Velikost chodidla se pohybuje v rozmezí od 22cm 

do 30 cm a maximální zatížitelností do 80 kg, 100 kg, 125 kg na základě velikosti 

chodidla. (Otto Bock Health Care, 2015) 
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1M10 Adjust – je multiaxiální, lehké chodidlo, které efektivně kompenzuje 

nepravidelný povrch podložky. Umožňuje nastavit tuhost paty pomocí vkládacího klínu 

a stabilní stoj bez ohledu rozložení tělesné hmotnosti pomocí víceosého kloubu, který je 

umístěn v zátěžové linii, přibližně 6cm před kotníkem. Velikost chodidla se pohybuje 

v rozmezí od 22cm do 30 cm a maximální zatížitelností do 80 kg, 100 kg, 125 kg na 

základě velikosti chodidla. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

Sure-Flex® - Lehké chodidlo umožňující snadnou a pohodlnou chůzi. Je vyrobené 

z uhlíkového kompozitu se střední akumulací a uvolňování energie. Velikost chodidla 

se pohybuje v rozmezí od 23-30 cm a maximální zatížitelností do 136 kg. (ÖSSUR) 

 

Protézová chodidla pro stupeň aktivity 2 

Uživatelem je starší člověk s dobrou fyzickou kondicí, který je schopný zvládat  

běžné denní aktivity. Chodidla se vyznačují vysokou stabilitou v stoji i chůzi, mají nižší 

hmotnost, poskytují vyšší pružnost z důvodu změn terénu. (Princ, 2011; Šnytr, 2014) 

 

1C30 Trias – je lehké karbonové chodidlo s výborným návratem energie a přizpůsobení 

se nerovnému terénu. Tlumí rázy na patu a umožňuje fyziologický odval. Po zatížení 

paty a jejím stlačení vrátí základní pružina a pružina přednoží nahromaděnou energii, 

která pomáhá pacientovi při pohybu vpřed. Při střední stojné fázi se ohýbá pružina 

přednoží a napíná se základní pružina. V konečné stojné fázi pružiny působí paralelně, 

poskytují poddajnost a stabilitu přednoží. Uložená energie se vrací v této fázi chůze. 

Velikost chodidla se pohybuje v rozmezí od 21 cm do 30 cm a maximální zatížitelností 

do 80 kg, 95 kg, 110 kg, 125 kg na základě velikosti chodidla. Kosmetický kryt je 

tělové nebo čokoládové barvy. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

1D35 Dynamic Motion – poskytuje komfortní nášlap na patu s plantární flexí, 

fyziologický odval a dobrý návrat energie. Při nášlapu na patu dojde ke stlačení esovité 

části pružiny a dojde k plantární flexi chodidla. Pružina je elasticky deformovaná a 

akumuluje energii. V poslední fázi odvalu se pružina vrací do původní polohy a dochází 

k návratu většiny akumulované energie. Velikost chodidla se pohybuje v rozmezí od 22 

cm do 30 cm a maximální zatížitelností do 75 kg, 100 kg na základě velikosti chodidla. 

Kosmetický kryt je tělové nebo čokoládové barvy. (Otto Bock Health Care, 2015; Princ, 

2011) 
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Flex-Foot® Axia™ - multiaxiální chodidlo s plynulým odvalem, které zajišťuje stabilitu 

a dynamiku při chůzi. Velikost chodidla se pohybuje v rozmezí od 23 cm do 30 cm a 

maximální zatížitelností do 125 kg, 140 kg na základě velikosti chodidla. (ÖSSUR) 

 

Elation™ - chodidlo má dělený palec, dochází k akumulaci a uvolňování energie. 

Výhodou je manuální nastavitelná výška podpatku v rozmezí 0 – 5 cm pomocí tlačítka 

v kotníkové části chodidla. Velikost chodidla se pohybuje v rozmezí od 22 cm do 30 cm 

a maximální zatížitelností do 75 kg, 100 kg na základě velikosti chodidla. (ÖSSUR) 

 

Protézová chodidla pro stupeň aktivity 3 

Uživatel má dobrou fyzickou kondici, plně zvládá běžné aktivity (zaměstnání, rodina), 

vykonává rekreační sporty, od chodidla požaduje lehký odval a dobrý návrat energie.  

(Princ, 2011; Šnytr, 2014) 

 

1C40 C-Walk – umožňuje řízenou plantární flexi až 12°, pohyblivost ve více osách pro 

kompenzaci nerovností povrchu, fyziologický odval a hladký přechod ze stojné do 

švihové fáze kroku. Poskytuje komfortní chůzi při stoupání a na šikmé ploše a dobré 

tlumení rázů při nášlapu na patu. Velikost chodidla se pohybuje v rozmezí od 24 cm do 

30 cm a maximální zatížitelností do 75 kg, 100 kg na základě velikosti chodidla. (Otto 

Bock Health Care, 2015; Princ, 2011) 

 

LP Ceterus® - je chodidlo s nízkou stavební výškou, má integrovaný nastavitelný 

tlumič rázů a umožňuje rotaci a dobré kosmetické krytí. Velikost chodidla se pohybuje 

v rozmezí od 22 cm do 30 cm a maximální zatížitelností do 116kg, 130 kg, 147 kg na 

základě aktivity uživatele. (ÖSSUR) 

 

70A1 TruStep – umožňuje fyziologický odval, dobré řízení ve stojné fázi a pohyb 

hlezna ve všech směrech a poskytuje uživateli stálý kontakt s podložkou i na nerovném 

terénu. Pohyby jsou umožněny aplikací speciálního elastomeru (materiál, který 

umožňuje deformaci a následně zaujmout původní tvar), ze kterého jsou vyhotoveny 

tlumiče a ložisková pouzdra. Tuhost elastomeru je možné měnit na základě požadavku 

pacienta, při změně tělesné hmotnosti nebo stupně aktivity. Velikost chodidla se 

pohybuje v rozmezí od 22 cm do 31 cm a maximální zatížitelností do 136 kg, 160 kg na 

základě velikosti chodidla. (Streifeneder) 
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Protézová chodidla pro stupeň aktivity 4 

Uživatel má dobrou fyzickou kondici, plně zvládá běžné aktivity (zaměstnání, 

rodina), vykonává rekreační sporty, je schopen běhat a rychle změnit směr. Od chodidla 

požaduje perfektní návrat energie, podporu přednoží při zahájení švihové fáze.  

Chodidla jsou převážně karbonová, mohou mít tlumič rázů a torzní adapter. (Princ, 

2011; Šnytr, 2014) 

 

1C60 Triton – konstrukce je založena na trojúhelníkovém systému planžet, které 

zajišťují vysoký harmonický odval. Rozdvojené přednoží umožňuje vyšší stabilitu a 

kontrolu na nerovném povrchu. Tuhost paty lze podle individuálních potřeb uživatel 

měnit pomocí patních klínů. Kryt chodidla má dělený palec. Ve likost chodidla se 

pohybuje v rozmezí od 21 cm do 30 cm a maximální zatížitelností do 100 kg, 150 kg na 

základě velikosti chodidla. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

1C61 Triton Vertical Shock – se odlišuje od chodidla Triton 1C60 integrovyným 

tlumičem rázů a umožňuje rotaci do stran. Velikost chodidla se pohybuje v rozmezí od 

21 cm do 30 cm a maximální zatížitelností do 100 kg, 125 kg, 150 kg na základě 

velikosti chodidla a stupně aktivity uživatele. (Otto Bock Health Care, 2015) 

 

Vari-Flex® - chodidlo disponuje vysokou schopností akumulace a uvolňování energie 

při chůze, nízkou hmotností a extrémní odolností. Umožňuje dobré kosmetické krytí. 

Velikost chodidla se pohybuje v rozmezí od 23 cm do 30 cm a maximální zatížitelností 

do 130kg, 147 kg, 166 kg na základě aktivity uživatele. (ÖSSUR) 

 

80A1 Venture – umožňuje pohyb hlezna ve všech směrech a poskytuje uživateli stálý 

kontakt s podložkou i na nerovném terénu. Kombinace tlumičů z elastomeru dorzálně 

uchycené uhlíkové pružiny poskytují komfort i věnovat se rekreačnímu sportu. Tlumiče 

zabraňují extrémně rychlému návratu a uvolnění energie během krátké doby. 

Výsledkem je symetrická chůze uživatele. Velikost chodidla se pohybuje v rozmezí od 

21 cm do 30 cm a maximální zatížitelností do 113 kg, 125 kg na základě akt ivity 

uživatele. (Streifeneder) 
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6.5 Metoda předepisování ortopedicko protetických pomůcek  
 

Určení technického provedení protézy, tzn. volba kolenního kloubu, chodidla je ze 

zdravotního hlediska založeno na funkčních schopnostech pacienta a vychází 

z předpokladů protetika a indikujícího lékaře, kteří posuzují anamnézu pacienta, 

současný stav pacienta a jeho motivaci k využití protézy. (Bureš, 2014) 

 

Ortopedicko-protetické pomůcky individuálně zhotovené předepisuje podle 

současných pravidel smluvní lékař pojišťovny odborností ortopedický protetik, chirurg, 

ortoped, rehabilitační lékař a neurolog. Poukaz obsahuje druh a označení pomůcky, 

jedná-li se o prvovybavení (stupeň aktivity 1-4, nepodléhá schválení revizního lékaře), 

standardní vybavení (stupeň aktivity 1-2, nutné schválit revizním lékařem), speciální 

vybavení (stupeň aktivity 3-4, nutné schválení revizním lékařem). Užitná doba protéz u 

prvovybavení je neomezená, u ostatních činí 24 měsíců. (VZP ČR, 2015)  

 

Výrobce těchto protetických individuálně zhotovovaných pomůcek musí mít na 

tuto činnost uzavřenou smlouvu s příslušným pracovištěm pojišťovny. Výrobce je také 

povinen předložit příslušné zdravotní pojišťovně cenovou předkalkulaci pomůcky. 

Pojišťovna hradí zdravotnický prostředek v základním a nejméně ekonomicky 

náročném provedení. (Bureš, 2014; VZP ČR, 2015)  

 

Funkční indikací protézy je návrh na uspořádání komponentů protézy podle 

očekávaného stupně aktivity uživatele. Stupeň aktivity uživatele určuje nejen jeho 

fyzické a psychické předpoklady, ale určuje i požadované technické provedení protézy. 

VZP vyhotovila metodiku k Úhradovému katalogu, jímž se řídí i ostatní pojišťovny 

v ČR. Tyto pojišťovny rozlišují amputované do následujících 5 kategorií:  

 

Stupeň aktivity 0 – nechodící uživatel. Uživatel není schopen využít protézu samostatně 

ani s cizí pomocí. Cílem je dosáhnout kosmetického vzhledu, pohybu na vozíku. 

Provedení: bez protézy, nejjednodušší kosmetické vybavení.  

Stupeň aktivity 1 – interiérový typ uživatele. Uživatel je schopen pohybu na rovném 

povrchu pomalou rychlostí. Překonaná vzdálenost se počítá v metrech. Cílem je 

zabezpečit stoj, využít protézu v interiéru. Provedení: chodidlo SACH, chodidlo 

s jednoosým kloubem, kolenní kloub s uzávěrem, brzdou.  
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Stupeň aktivity 2 – limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel zvládne menší 

překážky při pomalé konstantní rychlosti. Vzdálenost se počítá ve stovkách metrů. 

Cílem je využít protézu pro celodenní chůzi, v exteriéru s pomocí holí. Provedení: 

chodidlo SAFE, chodidlo s vícerým kloubem, kolenní kloub jednoosý s konstantním 

třením, s brzdou, polycentrický s mechanickým třením.  

Stupeň aktivity 3 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel zvládá překonat 

překážky, má proměnlivou rychlost chůze. Překonaná vzdálenost se s člověkem bez 

postižení liší pouze nepatrně. Provedení: dynamické typy chodidel, kolenní kloub 

jednoosý, polycentrický, s hydraulickou nebo pneumatickou jednotkou, rotační adaptér, 

tlumič rázů, tlumič torzní apod.  

Stupeň aktivity 4 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. 

Uživatel má stejné schopnosti jako u stupně 3, může běhat, skákat, rychle měnit směr. 

Překonaná vzdálenost ve srovnání s člověkem bez postižení není nijak limitována. 

Provedení: dynamická chodidla, kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický 

s pneumatickou jednotkou, rotační adaptér, tlumič rázů, torzní tlumič apod. (Bureš, 

2014; VZP ČR, 2015) 

 

Samostatnou složkou je předpis a úhrada stehenní protézy s bionickým kloubem. 

Žádost musí obsahovat jednoznačné medicínské zdůvodnění, proč nelze použít jiný, 

ekonomicky méně náročný, typ protézy. Tento předpis podléhá schválení revizním 

lékařem. Protézu s bionickým kolenním kloubem předepisuje lékař odbornosti 

ortopedický protetik, ortoped, rehabilitační lékař a vyjadřuje se i psycholog. Indikace i 

kontraindikace pro plnou úhradu protézy dolní končetiny s bionickým kloubem 

stanovuje pojišťovna. (VZP ČR, 2015) 

 

Pokud je mobilita zajištěna jiným způsobem (mechanický vozík, chodítko) má 

uživatel nárok pouze na jedno funkční vybavení. (VZP ČR, 2015)  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 KAZUISTIKY 

7.1 Vybavení pacienta protézou - postup shodný pro následně 

uvedené kazuistiky 

 

Všichni níže uvedení pacienti již měli své prvovybavení. Vzhledem k tomu, že u nich 

došlo ke změnám mobility, a u dvou pacientů i ke změně objemu pahýlu, bylo třeba je 

vybavit kompletně novou protézou. První konzultace tak nebyla pro pacienty novým 

setkáním, informace jim podané byly zčásti opakováním. Při této první konzultaci šlo 

především o to, seznámit se se zdravotním stavem pacienta (stav pahýlu, mobilita, 

přidružená onemocnění apod.) zároveň byl proveden výklad k následným úkonům a 

možnostem budoucímu nositeli.  

 Jakmile byly vystaveny nové poukazy a byly doručeny na protetické pracoviště, 

byl u pacientů proveden první sběr měrných podkladů – protetometrie. Měří se údaje 

obvodů a délek z amputované i zdravé končetiny, jsou zaznamenány i další vstupní 

údaje, jako je velikost obuvi, výška hmotnost pacienta a míra jeho aktivity.  Pro tyto 

všechny údaje je vytvořen tzv. měrný list. S tímto dokumentem byl na pracovišti 

vytvořen předběžný návrh pomůcky, resp. sestava potřebných komponent, které se 

následně budou objednávat u výrobců. Vzhledem k tomu, že díly jsou velmi 

nákladnými položkami s velkou mírou variability, většina tuzemských pracovišť si 

nemůže dovolit držet skladové zásoby těchto produktů.  

 Údaje z měrného listu byly zadány do programu TF Design (Otto Bock), který 

umožňuje zároveň zpracovávat a zároveň vytvářet potřebná data pro zkušební a 

provizorní pahýlové lůžko. Práce s tímto software je alternativou k technice sádrování.  

Po odeslání dat k výrobci bylo za několik dní vyrobeno zkušební lůžko 

z antibakteriálního ThermoLynu®. Předností tohoto materiálu je jeho transparentnost, 

lze tak vizuálně kontrolovat usazení pahýlu a je možno jej v případě potřeby ještě dále 

dotvarovat. K sestavení první verze protézy nebyla potřeba účast pacienta. Správné 

sesazení komponent je přesně definováno v postupech předepsaných k užití 

jednotlivých dílů. Stavba se provádí ve stavěcím stojanu.  

 Po sestavení protéz byli pacienti pozváni na první zkoušku. Ve všech třech 

případech již došlo k ustálení pahýlu, mobilita pacientů se zlepšila a zkušební doba 

nošení se tak oproti prvovybavení výrazně zkrátila.  
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Kazuistika pacienta číslo 1  

Pohlaví: muž, Věk: 65 let, Výška: 183 cm, Váha: 87kg 

Diagnoza: Z 896 – Transfemorální amputace 

Strana amputace: pravá 

Specifikace pahýlu: pahýl je zcela zhojen s dobrým krytím měkkých tkání a válcovitého 

tvaru. Jizva je klidná, nevtažená, nebolestivá, pohyblivá a umístěna na spodním okraji 

distálního konce pahýlu. Flekční kontraktura činí 7°.  

Fantomovy bolesti: neguje 

Pan V. Č. prodělal v květnu 2013 stehenní amputaci PDK pro ICHDK po nezdařené 

revaskularizaci. Pacient trpí diabetem II. stupně, léky užívá perorálně. V době před 

amputací vykouřil asi 15 cigaret denně. V současné době nekouří. Žije v rodinném 

domě se zahradou, denně překonává asi 15 schodů a je soběstačný. Jiné obtíže pacient 

neudává. 

Průběh protetické terapie 

Pacient je unilaterálně TF amputován pro ICHDK z 02/2014. Byl vybaven na 

PDK stehenní protézou – prvovybavením s definitivním přísavným lůžkem vyrobeným 

pomocí programu TF Design z  05/2015, kolenním kloubem 3R15 s třecí brzdou a 

chodidlem 1D35 Dynamic Motion pro stupeň aktivity 2. Pacient absolvoval 

rehabilitační terapii, v rámci školy chůze nácvik stability a celkové zlepšení stereotypu 

chůze. 

Vzestup stupně aktivity pacienta ze 2 na 3 byl důvodem pro předpis nového 

poukazu na speciální vybavení. Zvolená sestava se již stala limitující, neumožňovala 

aktivnější pohyb. Protetické pracoviště vyhotovilo předběžnou kalkulaci pomůcky, 

která byla společně s poukazem odeslána na pojišťovnu. Kladné vyjádření revizního 

lékaře umožnilo objednání nových komponent protézy a zahájení výroby.  

V únoru 2015 proběhlo nové měření pahýlu i druhé končetiny a tyto údaje byly 

zaneseny do měrného listu. Pacient nejevil známky žádných objemových změn a 

dosavadní tvar lůžka mu vyhovoval. Byla proto zhotovena sádrová kopie původního 

lůžka, nataženo nové zkušební lůžko z antibakteriálního ThermoLynu. a zvoleny jiné 
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komponenty protézy. Systém uchycení – pasivní podtlakový systém poskytující lepší 

přilnavost a ovladatelnost protézy, polycentrický kolenní kloub – 3R60 s kontrolovanou 

flexí a hydraulicky řízenou švihovou fází, který přispívá k fyziologickému obrazu chůze 

a stabilitě pacienta, chodidlo – 1C40 C-Walk umožňující plantární flexi, kompenzaci 

nerovnosti povrchu, poskytuje dobrý návrat akumulované energie a tím přispívá k 

fyziologickému obrazu chůze. K sestavení jednotlivých komponent byl použit stavěcí 

stojan a dodrženy pokyny pro stavbu protézy.  

V březnu 2015 proběhla s pacientem statická zkouška na L.A.S.A.R.u Posture a 

dynamická zkouška – chůze s protézou, po které byla pomůcka předána do užívání.  

V červnu 2015 mohlo být vyrobeno definitivní ulpívací lůžko typu ISNY. Tato 

technologie se vyznačuje flexibilním vnitřním lůžkem vyrobeným z antibakteriálního 

ThermoLynu soft s kombinací tvrdého, karbonem vyztuženého laminátového rámu. 

Takové lůžko umožňuje lepší ovladatelnost pomůcky a poskytuje komfort uložení 

pahýlu i při sezení.  

V červenci 2015 bylo nové definitivní lůžko předáno do užívání.  
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Kazuistika pacienta číslo 2  

Pohlaví: muž, Věk: 61 let, Výška: 187 cm, Váha: 92 kg 

Diagnoza: 896 – Transfemorální amputace 

Strana amputace: levá 

Specifikace pahýlu: pahýl je zcela zhojen s dobrým krytím měkkých tkání a lehce 

kónického tvaru. Jizva je klidná, v jednom místě vtažená a umístěna na zadním okraji 

distálního konce pahýlu. Pacient udává nepříjemnou palpační bolest v oblasti vtažené 

jizvy. Flekční kontraktura činí 9°.  

Fantomovy bolesti: občasné, mírného charakteru 

Panu J. H. byl diagnostikován Diabetes Mellitus se závislostí na insulinu v mladém 

věku. Následkem aterosklerózy na dolní končetině byla v roce 2013 provedena 

amputace LDK ve stehně. Pacient je v současné době kuřák a počet cigaret neuvádí.  

Jiné obtíže pacient neudává.  

Průběh protetické terapie 

 Pacient je unilaterálně TF amputován v důsledku aterosklerózy na LDK od 

01/2013. Byl vybaven na LDK stehenní protézou – prvovybavením se zkušebním 

lůžkem a  ulpívacím systémem pomocí slezské bandáže z  03/2013, kolenním kloubem 

3R15 s třecí brzdou a chodidlem 1D35 Dynamic Motion pro stupeň aktivity 2. Pacient 

absolvoval rehabilitační péči, s nácvikem stability, chůze a ovládání protézy. Během 2 

měsíců pacient celkově přibral 10 kg, pahýl změnil objem v průměru o 3 cm. Do 

protézy se již nezatáhl. Z tohoto důvodu bylo vyrobeno nové zkušební lůžko z téhož 

materiálu. K výrazné změně objemu pahýlu již nedošlo a mohlo být vyrobeno 

definitivní laminátové lůžko tělové barvy bez kosmetického krytu (na přání pacienta).  

V červenci 2014 proběhla konzultace s pacientem o nové protéze. Následně byl 

vypsán poukaz s předběžnou kalkulací pomůcky, odeslán na pojišťovnu a schválen 

revizním lékařem. Stupeň aktivity pacienta se změnil z 2 na 3 stupeň, pahýl ustálený 

bez výrazných objemových změn. Na základě nových měr bylo vyrobeno pomocí 

programu TF Design nové zkušební lůžko z antibakteriálního ThermoLynu. 

Komponenty byly vybrány s ohledem indikačního stupně aktivity a na základě 
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skutečností, že se pacient bez problémů zatáhl do protézy pomocí šusťákového 

navlékače. Systém uchycení – pasivní přísavná protéza poskytující mnohem větší 

ovladatelnost protézy, než doposud zvolený systém ulpění pomocí slezské bandáže, 

který pacientovi působil problémy při chůzi i sezení, jelikož protéza nedržela na místě, 

sklouzávala a rotovala. Kolenní kloub byl zvolen polycentrický  3R106 Pro 

s pneumatickým řízením švihové fáze. Kloub se dokáže přizpůsobit různým rychlostem 

chůze. Výsledkem je harmonický kyvadlový pohyb bércové části protézy. Flexibilita 

tohoto kloubu je takového rozsahu, že umožňuje jízdu na kole i řízení motorového 

vozidla.  Chodidlo – 1D35 Dynamic Motion , které se vyznačuje komfortním nášlapem 

na patu, plantární flexí a dobrým návratem akumulované energie při odvalu chodidla.  

V srpnu 2014 proběhla s pacientem statická zkouška na L.A.S.A.R. Posture. Na 

základě tohoto měření bylo nutné přenastavit protézu. Kolenní kloub musel být posunut 

laterálně vůči lůžku, čímž se docílilo správného průběhu zátěžové linie. Poté 

následovala dynamická zkouška – chůze s protézou, při které došlo k mírným úhlovým 

úpravám bez nutnosti přenastavení lůžka vůči protetickému kloubu a chodidlu a 

následovalo předání zkušební protézy do užívání. V průběhu jednoho měsíce byla 

provedena jedna menší úprava stehenního lůžka – vylepení měkkým materiálem pro 

zamezení průniku vzduchu do protézy.  

V listopadu 2015 bylo vyrobeno celolaminátové přísavné definitivní lůžko 

tělové barvy na základě kopie lůžka zkušebního. Pacient si nepřál vyhotovit kosmetické 

krytí a protéza mu byla předána do užívání.  
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Kazuistika pacientky číslo 3  

Pohlaví: žena, Věk: 46 let, Výška: 164 cm, Váha: 90 kg 

Diagnóza: 896 – Transfemorální amputace 

Strana amputace: pravá 

Specifikace pahýlu: pahýl je zcela zhojen s dobrým krytím a větším množstvím 

měkkých tkání. Jizva je klidná, nevtažená, nebolestivá, zcela pohyblivá a umístěna na 

spodním okraji distálního konce pahýlu. Flekční kontraktura činí 12°.  

Fantomovy bolesti: neguje 

Paní J. T. byla v roce 2013 amputována ve stehně na PDK pro vzniklou trombózu pod 

kolenem, jejíž příčinou bylo nepodání léku na ředění krve při jiném operativním 

zákroku. V současné době kouří, denně 20 – 30 cigaret. Jiné obtíže pacientka neudává.  

Průběh protetické terapie 

 Pacientka je od 07/2013 unilaterálně TF amputována na PDK pro vzniklou 

trombózu pod kolenem. Byla vybavena stehenní protézou – prvovybavením 

s definitivním přísavným laminátovým lůžkem z 03/2014, polycentrickým kolenním 

kloubem 3R60 EBS s kontrolovanou flexí a hydraulicky řízenou švihovou fází a 

chodidlem 1D35 Dynamic Motion. Sestava byla určena pro stupeň aktivity 3.  

 V září 2014 proběhla konzultace o nové protéze. Výrazný vzestup aktivity 

pacientky ze 3 na 4 stupeň byl důvodem ke zkušební aplikaci kolenního systému C-Leg 

umožňující větší adaptabilitu protézy, který po základním zácviku bez problémů 

ovládala, došlo k výraznému zlepšení stereotypu chůze a zvýšení mobility. Původně 

zvolená sestava pro ni byla limitující, neumožňovala aktivnější pohyb.  

 V listopadu 2014 byla vyhotovena předběžná kalkulace protézy, vypsán nový 

poukaz na speciální vybavení a spolu se všemi potřebnými dokumenty (předpis 

ortopeda, posudek psychologa) odeslán na pojišťovnu ke schválení. Kladné vyjádření 

revizního lékaře umožnilo objednání nových komponent protézy a zahájení výroby.  

 V lednu 2015 proběhlo nové měření pahýlu i druhé končetiny. Tyto údaje byly 

zaneseny do měrného listu a na základě nových měr bylo vyrobeno pomocí programu 

TF Design zkušební přísavné lůžko typu Anatomica z antibakteriálního ThermoLynu. 
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(umožňuje případné korekce lůžka), vybrán mikroprocesorem řízený kolenní kloub 

3C98-2 C-Leg s ochranným protektorem a dynamické chodidlo 1C40 C-Walk 

umožňující řízenou plantární flexi, kompenzaci nerovnosti povrchu a výborný návrat 

akumulované energie. 

 V únoru 2015 proběhla na protetickém pracovišti statická zkouška na 

L.A.S.A.R. Posture, následovala dynamická zkouška, při které se protéza seřídila během 

chůze a došlo k malé úpravě lůžka. Poté byla protéza předána do užívání a pacientka 

odeslána na rehabilitační terapii, kde bude v rámci školy chůze nacvičovat ovládání 

protézy a zlepšovat stereotyp chůze.  
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8 Diskuze 
 

Při zpracování této práce pro mě nebylo zdaleka tak obtížné shromáždit informace 

předcházející samotné kapitole protetiky. Knihy a dnes už ve velké míře i elektronické 

články i celé publikace věnující se zdravotním problémům, jejich léčbě a rehabilitaci 

z mého pohledu pokrývají beze zbytku veškeré aktuální poznatky medicíny. Dohledat 

problematiku amputací tak bylo spíše otázkou vybrat si některé z mnoha těchto zdrojů.  

 

Při samotném shromažďování podkladů k protetickému vybavení však mé tempo 

práce výrazně kleslo. Nelze říci, že by zdrojů byl zásadní nedostatek, ale spíše jsem 

nabyla dojmu, že jakmile jde o konkrétní zpracování, obor se dostává do jakéhosi 

štěpení, protože již nejde jen o prosté poskládání univerzální stavebnice „lůžko – koleno 

– chodidlo“, nýbrž o určité know-how, které si chrání jak výrobce, tak svým způsobem i 

každé protetické pracoviště. Dovolila bych si zde uvést příkladem vzdálenější srovnání 

např. s automobilovým průmyslem, kde zákony udávají určité technické parametry, 

nicméně v jedné cenové hladině lze sestavit více variant. A přestože všichni stavějí „to 

samé“, nakonec mezi produkty jsou rozdíly.  

 

Velkým přínosem je pro mě skutečnost, že v oboru již několik let pracuji, a kromě 

denní praxe jsem se účastnila mnoha odborných vzdělávacích seminářů. Konzultace 

s kolegy pak nebyly o nic méně užitečné než samotné studium publikací. Jde o 

technický obor a ten, jako všechny ostatní technické obory, prodělává natolik rychlý 

vývoj, že spoléhat pouze na tištěné vydávání nových poznatků by, myslím, znamenalo 

pro každé protetické pracoviště ustrnutí a nenaplnění svého poslání.  

 

Když jsem si vytvářela přehled o síti protetických pracovišť v naší republice, 

zjistila jsem, že vzdálenosti dojezdového místa zhruba odpovídají vzdálenostem 

dojezdu pro jiné specializované zákroky. Myslím, že čekací doby na protézy, jakkoli se 

pacientům zdají dlouhé, by se o mnoho nezkrátily, pokud by p rotetických pracovišť 

výrazně přibylo. Jak jsem již uvedla v kapitole kazuistik, dodací termín protézy 

rozhodně není závislý na plném pořadníku tak, jak to bývá v případě jiných 

medicínských zákroků.  
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9 Závěr 
 

Ortopedická protetika je dalším z oborů, který za posledních několik desítek let zažil 

takový kvalitativní vzestup, že už se dnes chůze na protéze nemusí nijak lišit od chůze 

fyziologické. I když jsou statistiky amputovaných na řádu tisíců, stále jde o odvětví, 

které neposkytuje možnost snížit náklady pomocí sériové výroby. Tak zůstává vybavení 

pacienta protézou s kolenním kloubem finančně velmi nákladnou záležitostí a to i tehdy, 

nejedná- li se o speciální sportovní protézu nebo nejnovější špičkový produkt. Zatímco u 

prvovybavení a vybavení pro první dva stupně mobility stanovuje číselník zdravotní 

pojišťovny cenové stropy nepřevyšující řád desetitisíců, pro stupně mobility 3 a 4 je tato 

částka neomezená, resp. limitní je zpráva revizního lékaře. I tak se však náklady 

okamžitě navýší na řády statisíců.  

 

Pozitivní skutečností a motivací zároveň pro pacienta je – opět na rozdíl od 

mnoha jiných medicínských zákroků – že úroveň jeho budoucího vybavení je úměrná 

jeho úsilí co nejvíce se přiblížit předchozímu životnímu stylu. Nemělo by se tak stát, že 

člověk jinak tělesně zdatný, a do té doby fyzicky aktivní, by byl limitován předepsanou 

protézou s omezenými možnostmi výkonu. Pro takového člověka je pak systém 

zdravotního pojištění připraven hradit pomůcku v hodnotě nového automobilu. 

Odmítnutí protézy ze strany pacienta je velice výjimečné. Pokud se tak stane, jedná se 

vesměs o velmi staré osoby, které si již na užívání protézy netroufají nebo jim to 

neumožňuje jejich zdravotní stav.  

 

Je běžné, a v dnešní, informacemi přehlcené, době i logické, že se lidé zajímají o 

určitou problematiku až v situaci, která se jich bezprostředně týká. Nejinak je tomu i 

v tomto oboru. Největším překvapením a často i zklamáním je pro pacienty délka 

realizace. Termín řádu měsíců se zdá být neopodstatněně dlouhý. Ke korekci tohoto 

zklamání však dochází poměrně záhy. Samotná stavba protézy nesmí přesáhnout dle 

sazebníku maximálních časů FOPTO pouhých třicet sedm hodin, tzn., že reálně je 

protetické pracoviště schopno předat prvovybavení pacientovi během několika dnů 

v závislosti na jeho stávající kapacitě.  

A právě v průběhu zkušebního užívání pacienti připouštějí, že odhadovaná 

délka, která jim byla sdělena na začátku celého procesu, nebyla nijak nadsazená. Do 

délky přípravy pomůcky zasahuje tolik faktorů, a to i tak zdánlivé banality, jako je např. 
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ochlupení končetiny, že si žádný profesionální protetik na začátku realizace netroufne 

přesně stanovit dodací datum.  

 

 Protetická pomůcka je věcí osobní nejen z hlediska funkčnosti. Materiálové 

provedení pahýlového lůžka dnes umožňuje i estetické odlišení a pacient tak může 

promluvit do designu své budoucí náhrady. Lze využít jak probarvení tak vlaminování 

např. textilu se vzorem a přestože stále převažuje počet pacientů požadujících „tělovou“ 

barvu, roste počet těch, kteří se neostýchají vyjádřit svou osobnost a volí 

extravagantnější provedení.  

  

 Méně příznivou zprávou pro každého pacienta je naopak vyžadování do té doby 

nebývalé kázně. Výměna protetického lůžka nebo dokonce celé protézy není zjevně tak 

snadná jako výměna oděvů v případě získání nadváhy. Již při provádění protetometrie 

jsou pacienti poučeni o všech důsledcích nedodržování veškeré potřebné péče o pahýl.  

Nezbytnost této péče spolu s požadavkem na zachování tělesné hmotnosti, je pak 

pacientovi zdůrazňována při všech následných konzultacích i zkouškách, neboť jakékoli 

fyziologické změny mají za následek znehodnocení dosavadní práce.  

 

*** 

Mým záměrem bylo vytvořit práci, která by mohla pomoci v orientaci při 

sestavování stehenních protéz nejen začínajícím protetikům, ale i studentům oboru 

ortotik-protetik i jiných nelékařských oborů. Jsem si však vědoma krátké životnosti 

údajů, které jsem shromáždila, protože technologický vývoj tohoto odvětví je příliš 

rychlý na to, aby zde uvedená, především technická data, byla déle platná.  Je dost 

možné, že komponenty, které jsou dnes vyhodnoceny jako špička na trhu, budou za 

několik let jen běžným průměrem. To je bohužel zásadním omezením mé práce.  
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (23 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.) a Úmluvu 

o lidských právech biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k vyšetření. Dále Vás 

žádám o nahlížení do Vaší zdravotnické dokumentace.  

Dnešního dne souhlasím s účastí na bakalářské práci níže jmenované osoby, studentky 

Ortotik- protetik UK FTVS.  

Prohlašuji, že jsem byl(a) odborným pracovníkem poučen(a) o plánovaném vyšetření. 

Bylo mi vysvětleno vše, co je obsahem tohoto informovaného souhlasu a měl(a) jsem 

možnost se zeptat a mé dotazy mi byly zodpovězeny.  

Prohlašuji, že jsem byl(a) ujištěn(a), že moje anonymita v práci zůstane zachována a 

všechny záznamy budou použity pouze v této práci.  

Prohlašuji, že jsem všemu porozuměl(a) a výslovně souhlasím s provedením vyšetření a 

případnou fotodokumentací při výrobě a aplikaci pomůcky. Fotografie Vám budou 

ukázány a v případě nesouhlasu budou upraveny, či odstraněny.  
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