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Abstrakt 

 

Název práce:  Ortézy pro proprioceptivní působení podle principu Nancy  

   Hylton 

Cíl práce:  Cílem práce je představit proprioceptivní ortézy založené na  

   principu fyzioterapeutky Nancy Hylton se zaměřením na   

   vysvětlení jednotlivých  pojmů, metod a postupů, které se vztahují 

   ke správné indikaci konkrétního typu pomůcky včetně   

   materiálového doporučení. Poté úspěšné aplikaci pomůcky a  

   využití pacientem v kombinaci s metodami  fyzioterapie.  

   Komplexní shrnutí informací by mohlo sloužit jako   

   výukový materiál pro různé specialisty.  

Metody:  Hlavní metodou práce je kvalitativní výzkum pomocí sběru a  

   analýzy dat zahrnující zahraniční články, doplněný o formální i  

   neformální rozhovor s expertem.  

Výsledky:   Práce představuje téma a poskytuje podklady pro využití práce  

   jako příručky či výukového materiálu.  

Klíčová slova:  propriocepce, Nancy Hylton, DMO, dětská ortotika,  

   dolní končetiny, DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:   Orthosis for proprioceptive effect according to the principle of Nancy  

  Hylton 

Objectives:  The goal is to introduce proprioceptive orthosis based on the principle  

  physiotherapist Nancy Hylton focused on explaining the various   

  concepts, methods and procedures that relate to the proper indication  

  of a particular type of equipment including materials recommendations.  

  Also how to provide the successful application of the aids and the use for 

  the in combination with the methods of physiotherapy.  A comprehensive 

  summary of the information could be used as teaching material suitable  

  for various specializations. 

Methods:  The main method is qualitative research through the collection and  

  analysis of data involving foreign articles supplemented by formal and  

  informal interview with an expert. 

Results:  The work represents a theme and provides a basis for using the work as  

  guides or training material. 

Keywords:  proprioception, Nancy Hylton, cerebral palsy, children orthotics, lower  

  extremities, DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obsah 
 

1. Úvod ............................................................................................................................ 11 

2. Cíle a úkoly práce ....................................................................................................... 13 

2.1. Cíl práce ............................................................................................................... 13 

2.2 Úkoly práce ........................................................................................................... 13 

3. Metodika ..................................................................................................................... 14 

4. Anatomie chodidla ...................................................................................................... 15 

4.1 Kosti a klouby nohy .............................................................................................. 15 

4.2 Klenba nohy .......................................................................................................... 15 

4.2 Biomechanika nohy .............................................................................................. 16 

5. Kineziologie chůze ..................................................................................................... 18 

5.1 Normální chůze ..................................................................................................... 18 

5.2 Kineziologický rozbor chůze ................................................................................ 20 

6. Deformity nohy ........................................................................................................... 23 

6.1 Proč vznikají deformity ........................................................................................ 23 

6.2 Vrozené vývojové vady hlezna a přednoží ........................................................... 23 

7. Propriocepce ............................................................................................................... 25 

7.1 Propriocepce chodidla ........................................................................................... 25 

7.2 Typy proprioreceptorů .......................................................................................... 25 

8. Reflexní terapie ........................................................................................................... 27 

9. Vývoj klenby a jeho podpora ...................................................................................... 29 

10. Vývoj chůze u dětí .................................................................................................... 30 

11. Metody rehabilitace .................................................................................................. 32 

11.1 Bobath koncept ................................................................................................... 32 

11.2 Vojtova metoda ................................................................................................... 32 



11.3 Metoda Kabatova ................................................................................................ 33 

12. Vrozené vady u dětí .................................................................................................. 34 

12.1 Dětská mozková obrna ........................................................................................ 34 

12.1.1 Spastické formy dětské mozkové obrny .............................................................. 35 

12.1.2 Nespastické formy ....................................................................................... 37 

12. 2 Myopatie ............................................................................................................ 37 

13. Dětská ortotika a její specifika .................................................................................. 38 

13.1 Účel dětské terapie .............................................................................................. 38 

13.2. Seznámení s ortotickou léčbou .......................................................................... 38 

13.3 Spolupráce s dětským pacientem ........................................................................ 39 

13.4 Základní přehled individuálních ortéz pro děti ................................................... 39 

14. Ortézy dle Nancy Hylton .......................................................................................... 42 

14.1 Historie ................................................................................................................ 42 

14.2 Dynamická ortéza hlezenního kloubu ................................................................. 42 

14.3 Dynamický koncept ortézování .......................................................................... 42 

14.4 Role fyzioterapeuta v ortotické léčbě ................................................................. 43 

14.5 Materiál užívaný Nancy Hylton .......................................................................... 43 

14.6 Základní princip působení .................................................................................. 44 

14.7 Normalizace svalového tonu ............................................................................... 46 

14.8 Cíle pro aplikaci ortéz ......................................................................................... 46 

14.9 Indikace pro dynamické ortézy ........................................................................... 46 

15. Výroba ortézy ........................................................................................................... 48 

15.1 Sádrování ............................................................................................................ 48 

15.2 Práce na pozitivu ................................................................................................. 49 

15.3 Výroba ortézy ..................................................................................................... 49 

15.4 Zkouška, dokončení a předání ortézy ................................................................. 50 

16. Modifikace dynamických ortéz ................................................................................ 52 



16.1 Foot orthosis ....................................................................................................... 52 

16.2 Nízká AFO .......................................................................................................... 53 

16.3 Vysoká AFO jednoplášťová ............................................................................... 54 

16.4 Vysoká AFO dvouplášťová ................................................................................ 54 

16.5 Modifikovaná dynamická dvouplášťová KAFO ortéza ...................................... 55 

17. Spolupráce multioborového týmu v praxi ................................................................ 56 

18. Sériová výroba .......................................................................................................... 57 

18.1 Cascade přístup ................................................................................................... 57 

19. Diskuze ..................................................................................................................... 59 

20. Závěr ......................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seznam zkratek 

 

AFO - ankle foot orthosis (ortéza hlezenního kloubu a nohy) 

CT - computer tomograpy  

DAFO - dynamic ankle foot orthosis (dynamická ortéza hlezenního kloubu a nohy)  

DFO - dynamic foot orthosis (dynamická ortéza nohy) 

DK - dolní končetina 

DMO- dětská mozková obrna  

DSA - digitalní substrakční angiografie 

DXA - dual energy x-ray absorptiometry 

EMG - elektromyografie 

FO - foot orthosis (ortéza nohy) 

KAFO - knee ankle foot orthosis 

ORL - otorhinolaryngologie  

PP - polypropylen 

RHB - rehabilitace 

RTG - rentgenová tomografie 
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1. Úvod 

 Během školní praxe ve specializovaných zařízeních jsem se setkala na protetice 

Malík a spol. v Hradci Králové s velmi zajímavou pomůckou, která mě natolik oslovila, 

že jsem se rozhodla o ní vypracovat bakalářskou práci. Tato práce se zabývá především 

představením principu ortéz, který vyvinula americká fyzioterapeutka Nancy Hylton. 

Zajímavostí je, že tyto ortézy jsou ve většině případů určeny především dětským 

pacientům. Práce se tedy bude lišit od předešlých bakalářských prací zejména zacílením 

pacienta.  

 V současné době existuje velká škála obuvi a zejména pak pro děti lze vybírat 

boty s ohledem na nejrůznější parametry. Bohužel se často stává, že hlavní roli při 

výběru dětské obuvi hraje cena a krátká užitná doba. Rodič tak dá přednost kvantitě 

před kvalitou, protože si je vědom, že dítě z bot relativně rychle vyroste. Dalším 

hlediskem při výběru je například design, který je v případě náročnějších zákazníků, 

kteří jsou ochotni si za obuv připlatit, upřednostňován na úkor střihu boty a jejího 

materiálového zpracování. Pokud se zaměříme na podrobnější zkoumání dětské obuvi, 

často při jednoduché analýze zjistíme, že konkrétní výrobek nevyhovuje hned  

v několika parametrech najednou, což je pro dětskou nohu velmi nebezpečné. Používání 

nevhodné obuvi podporuje vznik nejrůznějších deformit nohou, které ovlivňují celý 

motorický vývoj. 

 V rámci motorického vývoje dochází k odchylkám zejména u pacientů  

s vrozenými vadami, kde je třeba podpořit správný vývoj pomůckou. V oboru ortotika 

se nejčastěji setkáváme s pacienty s dětskou mozkovou obrnou (dále DMO), u kterých 

je narušen motorický vzorec s různou intenzitou. Péče o pacienty s DMO je v České 

republice na vysoké úrovni a vyžaduje multioborovou spolupráci. Specializované obory, 

které řeší pacienty s DMO, jsou tyto: dětská neurologie, neurochirurgie, ortopedie  

a rehabilitace, psychologie, ORL, logopedie, foniatrie a speciální pedagogika. Ortotika 

je oborem zatím poměrně opomíjeným, i přesto, že může hrát důležitou roli a to nejen 

v motorickém vývoji jedince.  

 Dynamické proprioceptivní ortézy, o kterých budu hovořit v následujících 

kapitolách, jsou jedním z možných ortotických řešení pro danou problematiku DMO.  

Ve světě se jedná o již léta prověřenou metodu, založenou na aktivním polohování 

dolních končetin (dále DK) při chůzi.  
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 Nejprve bych si dovolila uvést anatomickou stavbu nohy a bérce a to z důvodu 

uvedení ucelené informace v rámci popisovaného tématu. Dalším důležitým heslem, 

které je ve vztahu k ortézám dle Nancy Hylton třeba uvést je bezesporu propriocepce, 

na které je princip těchto ortéz založen.  Z tohoto důvodu je třeba poukázat na důležitý 

fakt, kterým jsou proprioceptivní ortézy význačné a to, že jejich vliv na pacienta 

 je především při pohybové aktivitě. Proto bych ráda doplnila výklad o biomechaniku 

chodidla, která je touto ortézou výrazně ovlivněna. 

 Další část práce se bude zabývat popisem původní ortézy dle Nancy Hylton, její 

historií a vývojem. 

 Nedílnou součástí bude uvedení indikací k pomůcce.  

  V práci bych ráda vysvětlila různé modifikace proprioceptivních ortéz  

se kterými je možno se setkat v České republice, ale především v zahraničí, kde se tento 

typ ortéz využívá již několik let. Vzhledem k tomu, že v českém jazyce o tomto tématu 

literatura téměř nehovoří, rozhodla jsem se čerpat ze zahraničních zdrojů, které uvádějí 

 i různé poznatky z praxe, které bych do práce ráda přenesla jako oživení. 

Touto prací bych ráda přispěla k rozšíření obzorů v oboru ortotika. 
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2. Cíle a úkoly práce 

 

2.1. Cíl práce 

 Cílem práce je představit dynamické proprioceptivní ortézy a popsat jejich 

využitelnost v praxi. Dále pak poukázat na návazné metody rehabilitace, ze kterých 

původní koncept vychází. Práce by měla být uceleným zdrojem základních informací 

k danému tématu, čerpaných z většiny ze zahraničních zdrojů z důvodu nedostatku 

české literatury.  

 

2.2 Úkoly práce 

1. Sběr informací a literatury k danému tématu  

 

2. Analyzování získaných dat 

 

3. Oslovení ortopedicko - protetické firmy a žádost o spolupráci na dané téma 

 

4. Zformulování ústních sdělení a praktických zkušeností 

 

5. Zpracování faktů dle logické návaznosti 

 

6. Shrnutí poznatků 
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3. Metodika 

 Základem pro vytvoření bakalářské práce byl proveden kvalitativní výzkum 

metodou sběru dat. Tato metoda byla aplikována nejprve na českou literaturu, kterou 

bylo třeba doplnit o poznatky zahraniční literatury a zejména odborné články  

a informace z internetu z důvodu uvedení co nejaktuálnějších informací k tématu. 

Literatura, ze které jsem čerpala je poměrně rozsáhlá a zabíhá i do několika příbuzných 

oborů jako například neurologie, ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace, kineziologie  

a anatomie.  

Z internetových zdrojů považuji za velmi přínosné stránky: www.dafo.com. 

  Během rešerše jsem se díky ortoticko - protetickému pracovišti Protetická péče 

Malík a spol., s.r.o. mohla účastnit přímo výroby ortéz, což mi přineslo především 

možnost seznámení se s používanými materiály.  

 Výrobu a aplikaci ortéz jsem navíc využila možnost konzultovat s panem        

Bc. Šnytrem, který se školil přímo u zakladatelky metody DAFO ortéz, fyzioterapeutky 

Nancy Hylton.  

 Praktické zkušenosti mi také přineslo Mezinárodní školení na DAFO ortézy  

ve firmě Ottobock v Plzni. 

 Užitečné informace zazněly také na Mezinárodní konferenci o DMO v Martině 

na Slovensku, které jsem se zúčastnila.  

 Po nashromáždění informací jsem konzultovala zjištěné poznatky s vedoucím 

práce panem Ing. Černým Ph.D., který mě nasměroval a upřesnil nesrovnalosti v daném 

tématu.  
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4. Anatomie chodidla 

Princip ortézování dle Nancy Hylton je založen na správném fyziologickém 

postavení kostí a kloubů. Pro správnou aplikaci je třeba se v této problematice 

orientovat, aby bylo ortézou působeno na konkrétní problematický segment.  

4.1 Kosti a klouby nohy  

 ,,Kosti nohy ke kostem bércovým připojuje kloub hlezenní ( articulatio 

talocruralis ). Je to kloub mezi vidlicí kostí bércových a kostí hlezenní. Hlavici kloubu 

tvoří kladkovitá trochlea tali a jamku distální konce obou kostí bércových". ( Linc, 

1993, s. 84) 

 Na talus navazuje calcaneus subtalárním skloubením, které je dalším 

významným funkčním prvkem pro pohyb nohy. Calcaneus je největší kostí nohy a tvoří 

patní páku, která se uplatňuje při chůzi. Další klouby nohy jsou méně pohyblivé  

a propojují menší kosti v noze, které se navzájem výrazně ovlivňují. V tarzální oblasti 

jsou to os cuboideum, os naviculare, os cuneiforme mediale, intermedium a laterale. 

 Další významnou oblastí z chirurgického hlediska je Chopartův kloub, který  

je tvořen talonavikulárním a calcaneocuboidním skloubením. Chopartův kloub je tedy 

tvořen talem,os naviculare, calcaneem a os cuboideum.  

 Distálněji nalezneme Lisfrancovu linii, která probíhá v tarsometatarsálním 

skloubení tzn. mezi os cuboideum a čtvrtou a pátou bazí metatasů a mezi ossis 

cuneiformia a prvními třemi bazemi ossa metatarsalia. 

 Nárt tvoří pět metatarzálních kostí spolu s phalangy. Články prstů jsou tvořeny 

proximální, mediálním a distálním phalangem. Výjimku tvoří palec, tvořený pouze 

proximálním a distálním phalangem. Funkčně je pro nohu nejvýznamnější.  

(Čihák, 2011) 

 

4.2 Klenba nohy  

 Kostra nohy tvoří mediálně otevřený klenutý oblouk – klenbu nohy. 

 Ta je zabezpečena tvarem kostí nohy, vazy a svalovým korzetem.  

 Klenbu můžeme rozdělit na podélnou a příčnou. Podélná klenba má dva 

paprsky. Vnitřní leží mezi talem, os naviculare, ossa cuneiformia, 1. až 3. metatarsem  
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a články 1. až 3. prstu. Vnější paprsek podélné klenby překrývá vnitřní a podporuje ho 

tím. Leží mezi os calcaneus, os cuboideum, 4. a 5. metatarsem a články 4. a 5. prstu.  

 Příčná klenba je mezi hlavičkami prvního až pátého metatarsu. Nejvyšší zátěž 

tak probíhá přes calcaneus a caput os metacarpi 1. a 5. paprsku.  

 Klenba nohy tvoří pružnou ochranu nohy a chrání měkké tkáně před stlačením. 

Na vnitřní straně prochází k plosce cévy a nervy. (Linc 1999, Čihák 2011) 

 Dle různých zdrojů byly provedeny EMG studie, při kterých byla prokázána 

minimální aktivita svalů podporujících klenbu nohy při stoji. Svalová aktivita vzrůstá  

se zátěží (např. chůze v nerovném terénu). Např. v bakalářské práci Marek Šimon 

(2013) tvrdí, že zatížení těchto svalů není dostatečné ani při běžné chůzi a svaly jsou 

pouze dynamickou rezervou. Název původní studie ale není uveden a nepodařilo se mi 

ji vyhledat ani v dalších zdrojích.  

 Dle Koláře (2009) se na podélné klenbě podílí zejména ligamentum plantare 

longum a plantární aponeuroza a svaly jdoucí podélně chodidlem. Jsou to musculus 

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

anterior. Na příčné klenbě se podílí šlašitý třmen m. tibialis anterior a m. fibularis 

longus.  

 

 

Obrázek 1: klenba nohy 

4.2 Biomechanika nohy 

Nohu můžeme rozdělit na tři oddíly: zánoží, středonoží a přednoží.  

Zánoží tvoří talus a calcaneus. Funkčně zde probíhá složený pohyb v articulatio 

talocruralis, articulatio subtalaris a v Chopartově kloubu. Articulatio talocruralis (horní 
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hlezenní kloub) je složený kloub, kde fibula s tibií tvoří jamku a talus hlavici. 

 Je to kladkový jednoosý kloub. Základním pohybem je plantární flexe v rozsahu 40-50° 

a dorzální flexe v rozsahu 20- 35°. Dolní zánártní kloub můžeme rozdělit na articulatio 

subtalaris a Chopartův kloub. Articulatio subtalaris je spojení talu a calcaneu.  

Tvarově tvoří válcový kloub s rotací nohy ve frontální rovině. Umožňuje everzi 10°  

a inverzi 20°. Pohyb je sdružený s Chopartovým kloubem. Ten umožňuje everzi  

a inverzi a pronaci a supinaci. Rozsah pronace přednoží je 20°, rozsah supinace je 40°. 

 Tím je zajištěn maximální kontakt s podložkou a stabilita. Při složení pohybu je tak 

možná everze 30° a inverze 60°. Při omezení rozsahu pohybu v jednom kloubu dochází 

kompenzačně ke zvětšení rozsahu pohybu v druhém kloubu. (Kolář 2009) 

 

Středonoží tvoří os cuboideum, os naviculare a ossa cuneiformia. 

Nejvýznamnější pohyb je v již zmíněném Chopartově kloubu. Ten má také význam 

 pro pružnost nohy jako celku. Při zborcení klenby je tato funkce ztracena a noha není 

schopna tlumit rázové síly při došlapu. (Kolář 2009) 

Přednoží tvoří ossa metatarsalia a phalangy. Interfalangeální klouby jsou 

kladkové a umožňují flexi a extenzi prstů. Při aktivitě flexorů zvyšují opornou plochu 

nohy. (Čihák 2011) 
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5. Kineziologie chůze 

5.1 Normální chůze 

 Pro kineziologický rozbor chůze musí být specialista plně seznámen s normální 

chůzí proto, aby mohl spolehlivě identifikovat odchylky patologické chůze.  

Různorodé a v mnoha případech komplexní pohyby během chůze jsou navrženy  

pro pohyb těžiště těla nejrovnoměrněji, jak je to jen možné, bez odchylek ke směru 

chůze.  

 Končetina tedy musí provést řetězec pohybů v řádném pořadí. 

 

 Noha se výrazně pohybuje ve předozadní rovině uvolněná vzhledem k bércovým 

osám. Těsně před tím než se noha dotkne země, chodidlo je kolmé na osu bérce nebo  

v lehké plantární flexi, noha a vzpřimovač palce jsou aktivní. Poté, co se pata dotkne 

země, noha zůstane v plantární flexi, dokud se chodidlo nedotkne země. (Hefti, 2007) 

 Umístění nohy na podložku je kontrolováno extenzory nohy. Bérec se potom 

pohybuje vpřed přes osu nohy, která v tu chvíli zůstává na podložce. Následuje dorzální 

extenze v kotníku, který je odpružený excentrickou kontrakcí tricepsu surae.  

(Hefti, 2007) 

 Celý rozsah pohybu je mezi 15-20°. Na konci dorzální extenze odstředivá 

kontrakce tricepsu postupuje do dostředivé kontrakce přes izometrickou fázi. 

Výsledkem je, že se pata zdvihne a noha odtlačí končetinu z podložky. Po odrazu  

se noha zase vrátí do plantigrádní pozice. (Hefti, 2007) 

 Koleno se flektuje hned potom, co se noha dotkne podložky, kvadriceps chrání 

dolní končetinu od podlomení vlivem dostředivé síly. (Hefti, 2007) 

  Zpomalením pohybu bérce přes nohu, která je v kontaktu s podložkou, vzniká 

pasivní extenze v koleni z důvodu pokračujícího pohybu vpřed ve stehně. (Hefti, 2007) 

 Reakční síla podložky může být vysvětlena jako vektor mezi nohou  

a podložkou, střídá pozici za kolenem a před kolenem. Zatímco síla za kolenem může 

být přerozdělena na část, která se pohybuje ve směru od země a koleno flektující část 

(která potřebuje svalovou kompenzaci), reakční síla podložky vyskytující se před 

kolenem vyvíjí extenční sílu kolene. Jinými slovy koleno je nepřímo a pasivně 

extendováno především během druhé části stojné fáze. (Hefti, 2007) 
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 Po odrazu se končetina švihne vpřed, po krátké svalové akceleraci jako pasivní 

kyvadlo. Délka tohoto pasivního kyvadla a váha končetiny určí pohodlné tempo chůze  

a délku kroku, která se u každého jedince trochu liší. (Hefti, 2007) 

 Během kroku je koleno narovnáváno a pohyb končí ve zhruba 5-10° flekční 

pozici na konci švihové fáze. Koleno pokračuje lehkou přídavnou flexí v úhlu              

15 - 20° následovanou další extenzí až k 5°nebo až nulové flexi.  Během švihové fáze 

je flektováno okolo 75- 85° a stupeň maximální flexe je dosažen, když koleno míjí 

stojnou končetinu. Koleno se v ideálním případě pohybuje pouze 

v sagitální rovině. (Hefti, 2007) 

 Kyčelní klouby provádí flekční a extenční pohyb v sagitální rovině. Během 

pohodlné chůze je kyčel dorostence flektována v průměru 30° při prvním kontaktu  

s podložkou. Během stojné fáze se kloub postupně protahuje do extenze 5-10°. Poté je 

kyčel znovu flektována. Zejména malé děti jsou zvyklé na rychlejší tempo chůze  

ve vztahu k jejich výšce a tím pádem dělají relativně velké kroky. Toto prodloužení 

délky kroku je vyjádřeno zvětšenou flexí v kyčli při dopadu nohy na podložku. (Hefti, 

2007) 

 Dodatkem k flexi a extenzi jsou rotace v kyčli. Jsou důležité pro nepřetržitý 

pohyb tělesného těžiště vpřed. Kyčel je rotována zevně souběžně s flexí, která nastává 

před dopadem nohy na podložku. Pánev se zhoupne vpřed přes stojnou nohu a způsobí 

tím vnitřní rotaci. (Hefti, 2007) 

  Během stojné fáze kyčelní kloub není jen flektován, ale taky externě rotován. 

V tu samou chvíli je končetina lehce abdukována během stojné fáze a lehce abdukována 

během fáze švihové. Tato abdukční rotace a externí rotace ve švihové fázi způsobuje 

lehkou cirkumdukci dolní končetiny. ( Hefti, 2007) 

 

Obrázek 2: Cyklus kroku a zátěžová projekce na podložku 
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5.2 Kineziologický rozbor chůze 

 Tento rozbor pohybové soustavy napomáhá k ověření stavu pacienta  

a poukazuje na fakta, která je třeba brát v úvahu při volbě ortotické pomůcky, ve vztahu  

k plánované reedukaci pohybových vzorců.  

 

 Všímáme si stereotypu chůze: 

     - v oporné fázi kroku bez retroverze pánve, zevní  

     rotace v kyčli, rekurvace v koleni s došlápnutím na 

     patu 

 

     - v odrazové fázi kroku s extenzí v kyčli a   

     postupným odvíjením plosky od podložky, volným 

     kloubem a dorziflexí nohy v přednožení 

 

     důležité je sledovat stabilitu kyčle postižené dolní  

     končetiny v zatížení 

         (Janda a kol., 2004) 

5.3 Vyšetření dolních končetin  

 Dětský pacient zpravidla projde řadou vyšetření. V případě vrozených vad nebo 

onemocnění je často odkázán na celé série vyšetření od různých odborníků.  

U motorických vad je to zpravidla vyšetření ortopedem a fyzioterapeutem. Stručně také 

budou popsány možnosti vyšetření protetikem.  

 

A. ortopedické vyšetření 

  Základními částmi ortopedického vyšetření jsou: anamnéza, klinické vyšetření, 

RTG vyšetření, laboratorní vyšetření a speciální vyšetřovací metody. Celý postup 

vyšetření má přesně stanovený postup. (Rybka, Sosna 1990) 

 Anamnéza je většinou formou strukturovaného rozhovoru a informuje nás 

o základních problémech pacienta. U dětí pak většinou probíhá ve spolupráci  

se zákonným zástupcem. Základní schéma je: osobní data pacienta, nynější 

onemocnění, osobní, rodinná, pracovní a sociální anamnéza, abúzus, alergie, 

farmakologická anamnéza. (Véle, 2006) 
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 Nejzávažnějším příznakem je bolest. Je zásadním důvodem pro příchod k lékaři. 

Sledujeme její lokalizaci, charakter a její šíření. V případě končetin hledáme vztah 

k pohybu nebo poloze a typu zatížení končetiny. Podstatným faktorem je také doba 

trvání bolesti (nejzávažnější je klidová bolest). (Rybka, Sosna 1990) 

Porucha funkce končetiny nebo části pohybového aparátu má různé projevy  

od omezení lokálního omezení hybnosti kloubu po celkové paretické projevy.  

Některých příznaků dětí si všimnou rodiče, protože se projevují např. jen 

po určitém zatížení, únavě nebo třeba při stresu. Důležitým pohledem je i kosmetické 

postižení, které může špatně snášet dítě i rodič. (Kolář, 2009) 

Klinické vyšetření je přizpůsobeno zjištěným údajům. Obvykle má základní 

složky: aspekci (pohled), palpaci (pohmat), měření délek a obvodů končetin, vyšetření 

kloubní pohyblivosti a svalové síly a speciální vyšetřovací testy. Do speciálních 

vyšetřovacích postupů patří manévry (např. zásuvkový manévr u kolenního kloubu). 

(Rybka, Sosna 1990) 

RTG má základní diagnostický význam. Můžeme dnes volit celou škálu typů: 

základní nativní vyšetření, CT, artrografie, angiografie, DSA nebo DXA. Kostní 

denzitometrie (DXA) umožňuje přesně změřit hustotu kostí dané oblasti. (Kolář, 2009) 

Příkladem speciálních vyšetření jsou diagnostická punkce (kloubu), biopsie nebo 

artroskopie. (Rybka, Sosna 1990) 

 

B. vyšetření fyzioterapeutem 

K fyzioterapeutovi pacient přichází na doporučení lékaře (ortopeda, neurologa) 

s již provedenými základními vyšetřeními. Fyzioterapeut následně řeší nervosvalovou 

funkci a její možné ovlivněním rehabilitací. Základem je neurologické vyšetření  

a svalové testy. (Véle 2006) 

Sledujeme posturální funkce, svalový tonus, senzitivní funkce, reflexy, 

mimovolní pohyby a svalovou sílu (resp. oslabení). (Janda a kol., 2004) 

 

C. vyšetření protetikem 

Stejně jako u fyzioterapie pacient přichází s doporučením od lékaře. Měl by mít 

lékařskou zprávu s přesným požadavkem pomůcky. Přesné doporučení pomůcky 

zejména v případě ortéz většinou chybí a je tedy nutné pacienta orientačně dovyšetřit.  
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„ Hodnocení stoje začínáme opornou bází, postupujeme směrem k pánvi a přes 

páteř a hrudník k ramenním pletencům a končíme postavením hlavy.“ (Véle 2006, str. 

184) 

Na základě tohoto principu řešíme následně působení ortézy ovlivněním nohy  

a až následně postupujeme výše. Pro hodnocení stoje a chůze je významná automatizace 

pohybu, proto je dobré pacienta nechat projít, uvolnit, a až následně hodnotit stoj. 

Posturální postavení je možné snadno zkreslit, naší snahou tedy je pacienta sledovat 

průběžně. Hodnotíme klenbu nohy, hlezenní kloub, postavení pánve, případně zkrat 

dolních končetin. Následně pak sledujeme celkový posturální obraz, stabilitu při stoji, 

stranové deviace atd. (Kolář, 2009) 

K vyšetření nohy můžeme využít podoskop, podobarograf nebo inkoustový 

otisk. Inkoustovým otiskem zároveň získáváme sledovatelné a archivovatelné podklady 

a můžeme následně pozorovat vývoj klenby nohy. Dále je dobrou pomůckou Laser 

Posture. Tento přístroj nám ukazuje reálnou polohu těžiště v předozadní a stranové 

rovině, váhové rozložení na dolních končetinách a usnadňuje nám tak optimalizaci 

pomůcky. (Rabiňák, 2016) 

 

 

 

 

 



23 

 

6. Deformity nohy 

6.1 Proč vznikají deformity 

 K normálnímu vývoji kostí a svalů dochází za předpokladu, že jsou postupně 

zatěžovány s vývojem motoriky. U dětí, kde motorický vývoj neprobíhá standardně, 

 se poměrně snadno z tohoto důvodu vyvíjejí nejrůznější deformity v podobě 

abnormálních zátěžových pozic a spasticita. K tomuto dochází zejména proto, že kosti 

rostou ve chvíli, kdy dítě odpočívá a naopak svaly ve chvíli, kdy jsou protahovány. 

 U dítěte s normálním vývojem je aktivita a odpočinek v rovnováze, proto se vývoj 

svalů a kostí doplňuje. Děti s vývojovými vadami mají často snížené hluboké čití, takže 

podněty, které dostává jejich mozek, jsou nedostačující pro vznik vědomě řízeného 

pohybu. Kombinace snížené aktivity a špatné zpětné vazby v nervové soustavě vede  

k sekundárním kontrakturám. 

(Hsu, Michael, Fisk, 2008) 

 

6.2 Vrozené vývojové vady hlezna a přednoží  

 V protetické praxi se většinou setkáváme s deformitami hlezna a přednoží, 

v některých případech s deformitami kolenních kloubů (pod klinickým obrazem kloubní 

nestability). Poměrně častým jevem jsou různé typy skolióz páteře. Protože ortézy dle 

Nancy Hylton řeší zejména nohu a hlezenní kloub, je kapitola věnována právě tomuto 

tématu.  

 Pes equinovarus congenitus je deformita obsahující equinozitu v hlezenním 

kloubu, varozitu patní kosti, addukci a supinaci přednoží. Do klinického obrazu patří 

hypotrofie svalů nohy a bérce a zkrat Achillovy šlachy. Vyskytuje se častěji u chlapců 

 a často v kombinaci s dalšími vrozenými vadami. Rozlišujeme rigidní a polohový 

equinovarus. Rigidní je řešen většinou operativně, polohový je řešen sádrovou korekční 

fixací od prvního týdne věku. Konzervativní terapie má smysl, pokud dochází  

ke zlepšení nebo pokud dosáhneme fyziologického postavení. Důležitým bodem je 

rehabilitace ve spolupráci s rodiči. (Paneš,1993) 

 Pes calcaneovalgus je postavení nohy v hlezenním kloubu v maximální dorzální 

flexi, někdy je až dorzum nohy v kontaktu s bércem. Pata je ve valgózním postavení. 

Výskyt častěji u dívek, často jako součást neuromuskulárních onemocnění  
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(např. arthrogryposis multiplex congenita, neurofibromatóza). Deformita nevyžaduje 

léčbu, pokud dokážeme pasivně dosáhnout neutrálního postavení. U rigidní formy 

začínáme rehabilitací a cvičením se zaškolením rodičů. Pokud RHB nestačí, zahájíme 

redresní sádrování. Při vertikalizaci využíváme ortopedické vložky nebo ortézy. 

(Paneš,1993) 

 Pes planovalgus congenitus (plochá noha) je vzácná vrozená deformita. 

Talonavikulární skloubení je luxované v maximální plantární flexi, tvar chodidla je 

kolébkový. Achillova šlacha je zkrácena, everze paty, přednoží v everzi a dorziflexi. 

Léčba je náročná a vždy operační. Následně nastupuje redresní sádrování do plantární 

flexe a inverze po dobu tří měsíců. Při vertikalizaci využíváme individuální ortézy nebo 

ortopedické vložky. (Paneš,1993) 

 Pes adductus je postavení přednoží do addukce. Patní kost je v neutrální poloze. 

Tato vada je častá a u poloviny postižení ji můžeme pozorovat bilaterálně. Lehčí 

deformity se korigují samovolně nebo s dopomocí cvičení. U rigidních deformit 

můžeme použít redresní sádrování nebo ortézy. Pokud konzervativní terapie nefunguje, 

je indikována metatarzální osteotomie. (Paneš,1993) 

 Vrozené vady prstů lze buď řešit aktivní rehabilitací, nebo jsou léčeny 

operativně. Ortézování prstů není u dětí kvůli rychlému růstu indikováno. (Kolář, 2009) 

 V praxi nohy obsahují různé kombinace deformit s různým stupněm 

flexibilních nebo rigidních forem. Jednoduché ortotické doporučení je správně posoudit 

a předepsat ortézu, která nejlépe splňuje kritéria na korekci kompenzací doplněním 

mezer mezi pozicí nohy a podložkou. Přesného objemu podložení a jeho umístění  

v nejvýhodnější pozici je složité dosáhnout a často vyžaduje kompromisy ve finálním 

řešení. Vhodnější se jeví ortéza upravující více symptomů naráz ne tak důrazně, než 

přísně korigovaný přístroj, který je pro člověka nenositelný. (Fritz, Hefti, 2007) 
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7. Propriocepce 

7.1 Propriocepce chodidla 

Propriocepce neboli polohocit je schopnost nervového systému zaznamenat 

změnu, která vzniká ve svalech a kloubech při pohybu. Díky správně fungující 

propriocepci lze podvědomě kontrolovat koordinaci pohybu a registrovat změny polohy 

těla. Dále má propriocepce vliv na svalový tonus a průběh některých reflexů. Reflexy 

jsou důležité pro diagnostiku poruch v motorickém vývoji. Svalový tonus a jeho napětí 

je řízeno z cerebella. 

 

 

 Proprioreceptory jsou nervové receptory, které zaznamenávají stimuly v těle. 

 Pro svaly a jejich řízení zpětnou vazbou mají tyto útvary zásadní význam. Jejich 

lokalizace je uvnitř svalu i v jeho šlaše, zároveň je možné proprioreceptory najít 

 i v kloubech. (Holubářová, Pavlů, 2011) 

 

7.2 Typy proprioreceptorů  

Pro cíleně řízený pohyb mají velký význam receptory umístěné  

ve svalech, šlachách a kloubech. Průběžně informují centrální nervový systém 

Obrázek 3: Propriocepce 



26 

 

o současném stavu pohybové soustavy. Řadíme k nim i tlakové receptory a receptory 

informující o směru gravitace. (Véle 2006) 

Svalové vřeténko je podélný útvar složený z malého počtu motorických vláken 

uprostřed přerušených senzitivním čidlem, které vede k přes spinální ganglion k zadním 

rohům míšním a zpět k alfa motoneuronu, kde končí. Informuje o délce svalu, a jakou 

rychlostí se délka svalu mění. „Vřeténko nastavuje práh dráždivosti svalu v závislosti 

 na jeho délce a na stavu retikulární formace.“ (Holubářová, Pavlů 2011, str. 13)  

 Toho využíváme při pasivní flexi končetiny, kdy je sval inhibován  

(např. polohování končetiny při sádrování). Pasivní extenze sval facilituje! Svalové 

vřeténko působí i na antagonistu a to buď na principu reciproční inhibice, nebo 

koaktivace. (Holubářová, Pavlů 2011) 

Golgiho šlachové tělísko je méně dráždivé a působí při zvýšeném napětí šlachy 

na svůj sval opačně než svalové vřeténko. Sval tlumí a chrání ho tak před poškozením. 

Antagonistu facilituje. Ve spolupráci se svalovým vřeténkem umožňuje jistotu  

při chůzi. (Holubářová, Pavlů 2011) 

Volná nervová zakončení jsou zdrojem nocicepce a bolesti. Nociceptivní 

aference zvyšuje dráždivost motoneuronu a vede ke zvýšení klidového svalového tonu. 

Ten vede při vysoké intenzitě až k obranné kontraktuře. (Holubářová, Pavlů 2011) 

Kloubní proprioceptory informují o postavení kloubu, změnách jeho polohy 

 i akceleraci pohybu. Důležité je také vestibulární ústrojí ve vnitřním uchu, které 

udržuje rovnováhu a polohocit. Změna polohy má následně vliv na svalovou dráždivost. 

(Holubářová, Pavlů 2011) 
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8. Reflexní terapie 

 Vzhledem k tomu, že jsou ortézy v plném kontaktu s nohou a navíc ještě 

obsahují propriocepční body, neměli bychom zapomínat na možné působení ve smyslu 

reflexní terapie, při které je ovlivněn nejen pohybový aparát člověka, ale působení má 

vliv také na orgány lidského těla. 

 Tato terapie se provádí tlakem na reflexní zóny a plochy umístěné zejména  

na ploskách, ale i po celé oblasti nohy. Tyto zóny jsou poměrně velké, snadno určitelné 

a mají nápadně podobné tvary jednotlivým strukturám, které ovlivňují. Zóny  

na chodidle se různě překrývají stejně tak jako orgány v lidském těle. (Janča, 1996) 

 

 Reflexní zóny, na které výrazněji působí ortézy typu Nancy Hylton jsou tyto:  

  

1. zóny orgánů: hltan, oči, štítná žláza, plíce, nadledvinky, ledviny, močový měchýř, 

vejcovody, lymfatické uzliny v třísle, žaludek (Marquart, 2014) 

 

2. zóny kostry a svalstva: rameno, pánev, solární plexus, svaly bederní páteře, kost 

křížová, vnitřní klenba nohy (Marquart, 2014)     

Obrázek 4: Reflexní zóny nohou         
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Vzhledem k tomu, že deformity nohy mohou vést k přetěžování jednotlivých 

reflexních zón, je třeba dbát na vhodné obutí, které je neutlačuje. (Janča, 1996) 

 Ortézy dle Nancy Hylton zajišťují fyziologické postavení kostry nohy, a proto 

by se dalo předpokládat, že by měly podpořit zmírnění přetížení zón u deformit nohy, 

 a tím pádem pozitivně působit na pacienta jako na celek.  

  Otázkou však zůstává, zda proprioceptivní body, které jsou vymyšlené  

za účelem zlepšení hlubokého čití, nemohou negativně působit na tyto zóny  

(např. podráždění žaludku). Proto bychom měli být obezřetní a všímat si i zdánlivě 

nesouvisejících projevů při nošení ortéz.  
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9. Vývoj klenby a jeho podpora 

 Člověk je narozen s plochou nohou a k vývoji kleneb dochází v průběhu dětství. 

Výzkumy naznačují, že optimální věk pro vývoj klenby je ve 4-6 letech a k jejímu 

dotvoření dochází přibližně v osmi letech věku. Je důležité podotknout, že obouvání  

a pohodlný způsob života přináší poměrně závažný problém při vývoji klenby. Nošení 

bot v příliš nízkém věku může negativně ovlivňovat hmatové schopnosti nohou a bota 

se může stát překážkou při růstu svalů a šlach, které jsou nezbytné pro tvorbu klenby. 

Boty však nejsou jediným viníkem.  

 Batolata nezbytně potřebují pohyb bez bot, zvlášť když se učí lézt a chodit. 

Avšak i kojenci potřebují volné nohy, aby mohli nacvičovat inverzi, everzi a protažení 

chodidel. Těsné ponožky nebo těsně zabalené přikrývky mohou zabraňovat potřebnému 

pohybu dolních končetin. (25, web) 

 Nejlepší formou na pokrytí nohou u kojenců a batolat jsou vlněné ponožky nebo 

měkké botičky (tzv. capáčky) bez podrážek, které se přizpůsobí přirozenému tvaru nohy 

a dovolí fyziologický pohyb nohou a prstů. Dětské nohy nepotřebují být chráněny před 

chladem tak výrazně, jak se dospělí domnívají. Děti při lezení nepotřebují větší ochranu 

pro své nohy, než pro své ruce. Kojenci prospívají naboso a ohromující výzkum  

Dr. Lynn T. Staheli naznačuje, že děti budou mít lepší posturu a pevnější klenbu když 

jim bude umožněno chodit naboso, jak často to jen bude bezpečné a možné, hlavně  

v klíčovém věku 0-6 let. (19, web) 
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10. Vývoj chůze u dětí 

 Aby rodiče pochopili, co je třeba napravit na chůzi jejich dítěte, je dobré mít 

praktický příklad toho, jak se dětská chůze normálně vyvíjí. Děti nemusí mít typickou 

chůzi až do 6-7 let věku. Zejména pohyb ze sedu do stoje může probíhat velmi 

neobvyklými způsoby. Noha nemluvněte se projevuje jako pronovaná s velkým podílem 

měkkých tkání a ploché nohy. (24, web) 

  Děti nezačínají chodit ve správné pozici, ale běžně ji brzy najdou, pokud jejich 

senzoricko-motorický systém funguje správně. Pro každé dítě je důležitá část vývoje, 

kdy experimentuje s pozicí nohy. Pokud fyzioterapeut požádá o podporu nohy u velmi 

malého dítěte, důvodem je většinou větší zpoždění v motorickém vývoji. (24, web) 

 

 Děti začínají chodit ve věku 10 - 18 měsíců věku, nejprve se učí stát s oporou. 

Poté zkouší první kroky s oporou o široké bazi. Většinou je viditelné vyklenutí dolních 

končetin, které jsou lehce externě vytočené pro lepší stabilitu. Nohy se zdají ploché. 

Bederní lordóza je výrazná stejně tak u chlapců i dívek. 

 Pouze méně než 50% ročních dětí dokáže došlápnout na patu hned poté, 

 co začne chodit. Namísto toho dítě došlapuje na celou plosku nohy. Avšak do 18 

měsíců je došlap na patu znatelný téměř u většiny dětí. U této věkové skupiny jsou 

poměrně častým jevem při chůzi roztažené ruce, kterými si dopomáhají k rovnováze. 

 U dětí se zpočátku nevyskytují protichůdné pohyby rukou, neboť je to doména 

pokročilé chůze. U ročních dětí je rytmus kroků (počet kroků za minutu) velmi rychlý, 

se snižující se rychlostí se zkracuje délka kroku, která je přímo úměrná délce končetiny 

a věku. (23, web) 

 Ve 12 měsících umí jít do podřepu 95% dětí, aby si mohly hrát na zemi  

bez opory. Schopnost tohoto pohybu je přítomna již při nástupu chůze.  

 Do 18 měsíců umí 85% dětí běhat. Rozdíl mezi chůzí a během je v tom, 

 že při běhu se objevuje fáze kroku, kdy ani jedna končetina nezaujímá čistě stojnou fázi  

na podložce. Dítě v tomto věku však nemá moc velkou kontrolu nad rychlostí nebo 

změnou směru při pohybu, proto se často stává, že upadne. Do dvou let věku 97% dětí 

zvládá běh.  

 U věkové skupiny 2-5 let, dolní končetiny začnou vykazovat varózní nebo 

valgózní pozici kolen. Mezi 4. - 5. rokem věku se vyvíjí mediální podélná klenba  
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a nohy už nejsou ploché. U některých ras jako Afričani a Aboridžinci jsou ploché nohy 

normálním genetickým jevem.  

 Do 24 měsíců 90% dětí umí chodit po špičkách, ale chození po patách už je 

výrazně složitějším úkolem. Pouze 60% dokáže chůze po patách dosáhnout do 2,5 let 

věku a zvládne tuto aktivitu, až když se blíží ke čtvrtému roku věku.  

 Jen 50% dětí ve věku 2,5 roku dokáže stát na jedné noze déle než šest sekund, 

ale do tří let věku se to naučí 95% z nich. 

 Schopnost skoku se vyvíjí pomaleji než stoj na jedné noze, protože to vyžaduje 

více koordinace a rovnováhy. S přibývajícím věkem se dítě naučí skákat nejprve  

na omezenou a poté na neomezenou vzdálenost, zhruba ve věku okolo sedmi let.  

 Většina základních vzorců chůze jsou přítomny už ve věku tří až čtyř let, jediné 

co se poté mění je rychlost, délka kroku a rytmus. K těmto změnám dochází zhruba do 7 

let věku. (27, web) 
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11. Metody rehabilitace 

 V této kapitole jsou uvedeny metody rehabilitace, kterých je využíváno zejména 

před aplikací ortéz. A to v tom smyslu, aby motorický vývoj dítěte probíhal postupně. 

Bez dodržení posloupnosti v pohybových vzorcích by nebylo možné DAFO ortézy 

později aplikovat.  

 Metody lze rovněž využívat v kombinaci s aplikací ortéz pro dosažení  

co největšího efektu celkové terapie.  

 Jako první je záměrně uveden Bobath koncept, z nějž vychází koncept 

samotných proprioceptivních dynamických ortéz. 

11.1 Bobath koncept 

 Metoda vytvořená ve 40. letech 20. století v Londýně manželi Bobathovými, 

vychází (podobně jako u Vojty, který na Bobatha navazuje) z předpokladu, že mnohé 

pohybové potíže dětí s DMO jsou způsobeny vlivem patologických tonusových reflexů, 

které dítě nemůže překonat pro poruchu centrálního nervového systému. Když se tyto 

reflexy podaří utlumit, může se do určité míry rozvinout normální motorika. Bobathovi 

využívají úzké spolupráce rodičů. (28, web) 

 Cvičení respektuje ontogenetický vývoj. Cvičí se v polohách, které dítě již 

posturálně zvládá, aniž se provokuje patologická svalová aktivita se naopak posturálně 

nejistým pohybům se vyhýbáme, abychom zbytečně nefixovali pocity patologického 

pohybového stereotypu. Bobathova metoda se zabývá postoji a pohyby, které je nutno  

z patologie přeměnit na fyziologii. Jde o kontrolu hlavy, uchopování a reakce, které 

ovlivňují vztah jednotlivých částí těla k sobě navzájem. Dále se jedná o otáčení okolo 

tělesné osy, rovnovážné reakce a s nimi spojenou kontrolu těla, kde jde o polohu těla  

ve vztahu k prostoru.  

 Všechny tyto pohybové elementy se musí navzájem propojovat, aby byly dítěti 

umožněny běžné denní činnosti. (Trojan, 1996)  

11.2 Vojtova metoda 

 Jde o metodu, která je velmi důmyslná a neurofyziologicky dobře fungující. 

Používá se nejen u DMO, ale i u některých ortopedických vad způsobených špatným 

svalovým tahem (např. skolióza), dále se zavádí Vojtova metoda u osob dospělých  

po cévní mozkové příhodě. (29, web) 
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 V kojeneckém období, kdy ještě nejsou patologické pohybové syndromy 

rozvinuty, je tato metoda asi nejúčinnější. Mimo názvu Vojtova metoda se užívá i názvu 

metodika reflexní lokomoce. Patří sem reflexní otáčení a reflexní plazení.  

Kladem je aktivní cvičení bez spolupráce dítěte. (Kolář, 2009) 

 Reflexní otáčení a reflexní plazení představují primitivní fylogeneticky starou 

lokomoci. Oboje se vybavuje pomocí spoušťových zón, což jsou přesně vymezená 

místa na končetinách a trupu. Podráždění těchto zón tlakem, kdy je dítě fixované  

v určité definované poloze, vyvolává reflexní fyziologický pohyb, kterému je třeba klást 

odpor. Reflexní lokomocí odstraňujeme u pohybově zaostalých dětí patologické 

pohybové vzorce. Ovlivňujeme postavení pánve, vzpřímení a udržení rovnováhy, 

správné vzpřímení od šíje až po hýždě a bezpečnou stabilitu ve stoji. Bez těchto 

předpokladů se dítě nesmí nutit do chůze. (Kolář, 2009) 

11.3 Metoda Kabatova 

 Byla původně určená pro centrální parézy dospělých a později i pro periferní 

obrny. Používá se ale i u starších jedinců s DMO, kdy je již vyvinuta motorika. Tato 

metoda je založena na nervosvalové proprioceptivní facilitaci. Jde o usnadnění pohybu 

pomocí signalizace z vlastního těla. (26, web) 

 Používáme u ní pohybové vzorce, které mají spirální a diagonální průběh. Jde  

o pohyb třísložkový (flexe nebo extenze, addukce nebo abdukce, zevní nebo vnitřní 

rotace). Důležité je, že pohyb začíná z maximálního protažení a rotace. Pohyb by měl 

být plynulý a koordinovaný. U DMO používáme tuto metodu hlavně na úpravu 

pohyblivosti, posturálních reakcí, zlepšení dýchání, polykání a pohybů jazyka. 

 (Haladová, 1989) 
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12. Vrozené vady u dětí 

Jedním z nejčastějších důvodů pro volbu ortotické léčby jsou vrozené vady, 

proto v této kapitole budou uvedeny ty, při kterých je léčba volena nejčastěji.  

  

12.1 Dětská mozková obrna 

 Je to onemocnění, které vzniká v prenatálním vývoji, v průběhu porodu nebo  

do jednoho roku po narození. Projevuje se poruchou hybnosti a jejího vývoje. Často  

se připojuje i snížení inteligenčních schopností. Příčinou DMO může být jakékoli 

infekční onemocnění matky (hlavně v prvním trimestru těhotenství), těžká 

novorozenecká žloutenka, toxické vlivy, přenošenost či nedonošenost dítěte, těžce 

probíhající porod, novorozenecké infekce. (21, web) 

 Postižené dítě bývá v prvních dnech života abnormálně spavé a málo pije. Jeho 

pohybové projevy jsou chudé (nekope do peřinek). Vždy je zpomalený výkon hybnosti 

a psychiky. Často špatně vnímá, pozdě začíná mluvit jednotlivými slovy a s velkým 

zpožděním oproti ostatním dětem začíná tvořit věty. Problémy jsou s hygienickými 

návyky (udržování moče a stolice). Pro DMO je typické, že celkový vývoj probíhá 

nerovnoměrně v tzv. skocích (např. dítě začíná stát dříve, než se naučí sedět).  

  DMO má několik forem, ty nejsou u dětí vytvořeny ihned, ale vyvíjí  

se postupně v průběhu druhého a třetího roku života. V této době se vyvíjí funkce 

mozku a mozek dozrává. DMO je onemocnění neprogresivního charakteru a porucha 

funkce se projevuje dle zapojování částí mozku. (Janda, Kraus 1988) 

 

Formy DMO: 

  spastické          - diparetická 

      - hemiparetická 

     - kvadruparetická 

     - oboustranná hemiparetická 

 

           nespastické         - dyskinetická 

                           - hypotonická 
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12.1.1 Spastické formy dětské mozkové obrny 

 

Diparetická forma 

 Projevuje se symetrickým postižením obou dolních končetin. Ty jsou slabší 

hlavně v lýtkové části. Vidíme i nápadný nepoměr mezi končetinami a trupem.  

Při normálním vzrůstu trupu jsou dolní končetiny kratší. Hovoříme  

o tzv. disproporcionálním vzrůstu. Většina svalových skupin má zvýšené napětí, jsou 

spasticky hypertonické. Svaly se zkracují, z čehož vyplývá nesprávné držení končetin  

a pánve. (Kolář, 2009) 

 Toto se projeví předklonem pánve i trupu, takže gluteální oblast při chůzi 

vystupuje. Zkrácené jsou i přitahovače stehen, z čehož vyplývá překřížení dolních 

končetin (častěji v lýtkové oblasti, v těžších případech již v oblasti stehenní). Stehna 

jsou ve vnitřní rotaci. Kolena bývají napnutá (extenční typ). Ale mohou být i pokrčená 

až ohnutá (flekční typ). Trvalé ohnutí způsobuje tzv. Gruberův sval, který je nutno 

operativně odstranit. Achillova šlacha je zkrácená a tahá patu směrem nahoru.  

Tím vzniká svislá - koňská noha ( pes equinus). Někdy se noha vtočí ještě dovnitř ( pes 

equinovarus). (Kolář, 2009) 

  Vázne umožnění zanožení v kyčlích a natažení kolen. Postižený může chodit 

pouze s cizí pomocí či o berlích. Při chůzi nemocný překlápí pánev a trup, překřižuje 

dolní končetiny a chodí po špičkách nebo po vnější straně nohy (digitigrádní chůze). 

Někdy se postižený nenaučí chodit vůbec. Zádové a břišní svaly jsou skoro vždy slabé. 

Horní končetiny jsou zpravidla vyvinuty normálně a hrubá mechanika je zachována. 

 Mozková kůra nebývá zpravidla postižena, takže při této formě DMO bývá 

inteligence zachována. (Kolář, 2009) 

 

Hemiparetická forma 

 Tato forma se vyskytuje nejčastěji. V tomto případě bývá skoro vždy postižena 

horní končetina. Typické je přitažení ramene k trupu, dále pokrčení až úplné ohnutí 

končetiny v lokti, předloktí je otočené hřbetní stranou nahoru, ruka je ohnutá směrem  

do dlaně a nachýlená k malíčku ( pronační postavení). Vázne upažení, extenze v lokti, 

dorsální flexe ruky, pohyby palce. Nejde ani abdukce (roztažení) prstů.  

 Dolní končetina je volně pohyblivá v kyčli a v koleni, v rozlišném stupni je 

koňská noha, někdy vybočená. (Kolář, 2009) 
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 Postižené končetiny jsou slabší a v porovnání s druhostrannými jsou i kratší. 

Zkrácení končetiny se může projevit až o několik centimetrů. Ve stoji je zřetelné šikmé 

postavení pánve, na postižené straně je níže. Trup je vychýlen na postiženou stranu. 

Tyto příznaky jsou podmíněné zkrácením ochrnutých končetin. Při chůzi člověk napadá 

na postiženou dolní končetinu a došlapuje na špičku, horní končetinu drží ve strnulém 

postavení bez pohybu. (Kolář, 2009) 

 V lehčích případech této formy DMO může být pohyblivost i postavení končetin 

skoro normální. Vzhledem ke zkrácení končetin je však vždy viditelné napadání  

na nohu. (Kolář, 2009) 

 Hemiparetická forma vzniká při poškození mozkové hemisféry, vždy 

druhostranná vzhledem k postiženým končetinám. Asi v polovině případů bývá snížena 

inteligence, a to v různém stupni. Také se vyskytují epileptické záchvaty. (Kolář, 2009) 

 

Kvadruparetická forma 

Jde vlastně o těžší formu diparetického typu. Vyznačuje se poškozením všech 

čtyř končetin, přičemž dolní jsou postiženy více než horní. Postavení dolních končetin 

je následující. Stehenní část je ve vnitřní rotaci a addukci, kolena jsou mírně pokrčená, 

samotná noha je v equinózním či equivarózním postavení. Horní končetiny jsou  

ve vnitřní rotaci přitisknuté k trupu, pokrčené v lokti, ruka je zapnutá v pěst. Chůze je 

možná pouze s oporou. 

 Tato forma vzniká na základě poškození převážně mozkového  

kmene - hypoplazie mozkového kmene či rozšířené cisterny. Intelekt bývá snížen vždy. 

(Kolář, 2009) 

 

Oboustranná hemiparéza 

 Při této formě je každá strana postižena samostatně a v jiném rozsahu. Horní 

končetiny jsou postiženy více než dolní. Tím se tato forma liší od kvadruparetické. Děti 

takto postižené nechodí,  jsou vždy odkázány na vozík a cizí pomoc, protože vzhledem  

k těžkým kontrakturám nemohou pohybovat ani horními končetinami. 

 Druhý název této formy je bilaterální hemiparéza, jde o nejtěžší poruchu. Vzniká 

na základě postižení obou hemisfér, přičemž v každé je samostatné ložisko. Mentální 

postižení je zde velmi časté, stejně tak i epileptické záchvaty. (Janda, Kraus 1988) 
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12.1.2 Nespastické formy 

Dyskinetická forma 

  Vyznačuje se přítomností nepotlačitelných pohybů. Zjevují se spontánně v klidu 

nebo se dají vyprovokovat podněty (náhlý zvuk). Na obou stranách se vyskytují 

nesymetricky v různém stupni. To znamená, že nemohou chodit. Mimovolní pohyby 

postihují i mimické svaly. Velmi ztížené je žvýkání a polykání. Řeč je těžce 

srozumitelná. Dýchání je nepravidelné. Bývá častá oboustranná nedoslýchavost. 

 Příčinnou dyskinetické formy je postižení bazálních ganglií, respektive 

gangliových buněk. (Kábele, 1988) 

 

Hypotonická forma 

 Hlavním příznakem je snížení svalového tonu celého těla. Následkem toho je 

zvýšená pasivní hybnost v kloubech. Reflexy jsou výbavné normálně, někdy je až 

hyperreflexie. Můžeme najít tři příznaky: příznak šálový - můžeme omotat ruce kolem 

krku. Příznak pásovce - snadno stočíme dítě do klubíčka. Příznak kružítka - dolní 

končetiny lze ohnout za hlavu. Pokud je dítě schopné stoje popřípadě chůze, je stoj 

nejistý, o široké bázi, chůze je vrávoravá.  

 Hypotonická forma je pouze přechodnou fází. Později se vyvíjí ve formu jinou, 

málokdy hypotonie přetrvává do vyššího věku.  

 Hypotonie vzniká při difuzním poškození mozečku, mimokorových oblastí  

a míchy. Mentální porucha je zde ve smyslu slabomyslnosti (oligofrenie).  (Kábele, 

1988) 

Při velmi lehkých postiženích nejsou přítomny větší poruchy hybnosti, zřetelná 

je však neobratnost. Jinak jsou takto postižení lidé nepokojní, roztržití, nesoustředění, 

mají poruchy čtení, psaní a řeči v případě, že se jedná o lehkou mozkovou dysfunkci. 

(Janda, Kraus 1988) 

 

12. 2 Myopatie 

Myopatie je nadřazený název pro svalovou slabost různého původu. Zpravidla se 

svalová slabost postupně prohlubuje bez poruchy citlivosti. Nejčastěji jsou zasaženy 

svaly pletenců. Typická kachní chůze se objevuje při postižení vzpřimovačů.  

K vertikalizaci nemocný používá tzv. myopatický šplh, kdy horními končetinami šplhá 

po vlastním těle. Toto onemocnění bývá dědičné. (Seidl, 2008) 
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13. Dětská ortotika a její specifika 

  

13.1 Účel dětské terapie 

 Hlavním účelem ortotické terapie u dětí je umožnit správný psychomotorický 

vývoj dítěte vzhledem k jeho věku. O tuto skutečnost se ortotika snaží pomocí 

kompenzace pohybového deficitu a jeho korekce. Někdy se může jednat i o udržení 

jinak zhoršujícího se stavu. V ideálním případě se však jedná zejména o získání 

pohybové nezávislosti a zlepšení držení těla.  

13.2. Seznámení s ortotickou léčbou 

 Když se rodiče poprvé dovědí o tom, že by jejich dítě mělo nosit ortézy, můžou 

být jejich pocity velmi skličující. Ortézy většinou reprezentují výrazný vizuální podnět, 

že dítě má potíže s chůzí. Klasické ortézy vypadají zvláštně a je poměrně složité je 

nandat a poté zase sejmout. Jednou z nejčastějších představ je scéna z filmu Forrest 

Gump, kde má chlapec na nohách obloučkové přístroje z kovu a kůže, které se vyráběly 

v 50. letech 20. století. Proto je naprosto přirozené, že se rodiče budou vyptávat 

zejména na důvody, proč by jejich dítě mělo ortézu vůbec nosit. Je tedy dobré mít 

zformulované logické vysvětlení, z jakého důvodu dítě ortézy potřebuje a jak mu budou 

pomáhat. (Šnytr, 2015) 

 Ortotická pomůcka na sebe svým vzhledem poměrně snadno upozorní, zvláště 

pokud nejde plně skrýt pod oblečení. Tato skutečnost může vést k negativnímu vnímání 

pomůcky a jejímu odmítání (i ze strany rodičů). Proto by přístup celého multioborového 

týmu měl být vstřícný a empatický. Lékaři a fyzioterapeuti by měli být schopni 

dostatečně vysvětlit rodičům, z jakého důvodu se pro tuto léčbu rozhodli a proč je 

realizována právě ortézou.  

Ortotici by zase měli myslet nejen na funkčnost ortézy, ale i na její design, který 

lze ovlivnit kvalitou zpracování a barevným doladěním např. dle přání dítěte, což může 

být pro dětského pacienta dobrou motivací. U malých dětí nebývá s přijetím pomůcky 

větší problém, protože nepřemýšlí nad tím, že jejich vrstevníci tuto pomůcku budou 

považovat za hendikep. Naopak u starších dětí a adolescentů je třeba tuto záležitost 

probrat detailněji. (30, web) 
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13.3 Spolupráce s dětským pacientem 

 Po důkladné konzultaci, je třeba začít pracovat s dětským pacientem.  

Tento postup se výrazně liší od práce s dospělým, který problematiku chápe a plně 

spolupracuje. U dítěte lze navázat spolupráci pomocí motivace, zaujetí dítěte přímo 

daným úkonem anebo úplným odvedením pozornosti. Za přímou motivaci lze 

považovat odměnu, která nastane po ukončení nejsložitější části práce s dítětem,  

za kterou lze považovat sádrování. U dětí, kde to inteligence dovolí, je naprosto 

nejpřirozenější cestou vyvolání zájmu o danou činnost, protože děti jsou od přírody 

zvídavé a práce ortotika je bezesporu zajímavou nevšední činností. I když se to může 

zdát nerealizovatelné, tímto způsobem lze zaujmout už tříleté dítě. Odvedení pozornosti 

je často užívanou metodou u batolat nebo u dětí s nízkou inteligencí, na které nelze 

aplikovat princip odměny ani zájem o činnost. (Janečková, Nováková, 2016) 

 Práce by měla probíhat bezprostředně po konzultaci, v klidu, ale poměrně rychle 

a přesně, aby nebylo nutné jednotlivé úkony opakovat. Zbytečné prodlužování vyvolává 

u dětí nervozitu a celou situaci nezlepšuje.  

 Pro práci s dítětem by bylo ideální přizpůsobit prostředí, aby v něm byl dostatek 

podnětů, které dítě zaujmou samy o sobě. Znamenalo by to ale mít tomu uzpůsobené 

sádrovny a další prostory, na což nejsou v současnosti ortotická pracoviště bohužel 

příliš připravena. Stroze bíle vykachličkovaná sádrovna, ve které je lehátko, židle, dřez 

a sprcha může na dítě působit poměrně depresivně. Situace se nezlepší ani ve chvíli, 

kdy přijde ortotik, který je rovněž ustrojený do bílého oblečení. U dětí tento moment 

může vyvolat tzv. syndrom bílého pláště. Proto by bylo pro práci s dětmi vhodné použít, 

alespoň barevné oblečení pokud nelze přizpůsobit samotné prostory vhodným 

způsobem. (Šnytr, 2015) 

 

13.4 Základní přehled individuálních ortéz pro děti 

 Dětské ortézy jsou poměrně širokým spektrem pomůcek, které se dělí  

na podskupiny dle jejich účelu. Aplikace ortéz klade vysoké nároky na správné určení 

pomůcky, pro které je důležitá mezioborová spolupráce. Ortézy je možné aplikovat 

během celého léčebného procesu pohybového aparátu. Je možné je využívat v rámci 

konzervativní terapie, ale lze jich využít i při pooperačním doléčení nebo v kombinaci  
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s jinými terapiemi např. botulotoxinem, kdy se ortézy aplikují bezprostředně po jeho 

podání k udržení dosažené korekce. (Kolář, 2009)  

  

 Ortézy řeší funkci pohybového aparátu a můžeme je dělit různými způsoby. 

Hlavním směrem dělení je podle funkce, kterou má ortéza mít (korekce, kompenzace, 

redrese, extenze). Dalším možným rozdělením je dělení na rigidní (polohovací) ortézy  

a ortézy dynamické (umožňující pohyb).  

 

 Rigidní polohovací ortézy používáme nejčastěji pro zamezení progrese  

u spastických stavů na končetinách. Protože fixace v jedné poloze není pro svaly 

optimální a při jejich natažení dochází k facilitaci, je dobré umožnit pohyb alespoň 

v malém rozsahu (např. pružné materiály nebo klouby s nastavitelnou změnou polohy), 

snáze tak docílíme postfacilitační inhibice a správného postavení. Mezi rigidní ortézy 

řadíme noční polohovací dlahy, korekční trupové ortézy, kraniální ortézy atd.  

   

                                 Obrázek 5: Polohovací ortéza předloktí a ruky 

 Noční polohovací ortézou se snažíme zajistit co nejfyziologičtější pozici  

v základním postavení kloubu (např. plantigrádní postavení hlezenního kloubu). Pomocí 

těchto ortéz je zajištěno polohování kloubů a protahování svalů a šlach při relaxaci 

během spánku, využíváme inhibiční funkce retikulární formace při spánku. Hlavní 

důvod aplikace je předcházení kontrakturám.  

 Korekční ortézy trupu, končetin a hlavy působí pomocí tlakových pelot nebo 

tahů. Jedná se o různé druhy korzetů (např. Cheneau korzet pro skoliózy), korektory 

prstů, ortézy pro centraci kyčlí (např. Atlanta) a dětské kraniální ortézy pro zamezení 

deformity lebky. (Hsu, 2008)  
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 Denních polohovacích pomůcek je široká škála, od končetinových dlah 

používaných do vozíku, přes individuální sedací systémy, které mohou být zabudovány 

na podvozek nebo školní židle, až po ortézy na stoj a rehabilitaci.  

 

 Dynamické ortézy jsou určeny pro aktivní pohyb. Ten umožňuje buď pružení 

materiálu (např. karbonové spirální ortézy) nebo využití širokého spektra ortotických 

kloubů. Cílem je neomezovat fyziologický pohyb, ale zabránit pohybu v patologických 

směrech. (Lusardi, 2013) 

 

 V případě ortéz typu Nancy Hylton ještě navíc využíváme proprioceptivní 

stimulace planty. Mezi dynamické ortézy můžeme zařadit široké spektrum AFO ortéz, 

DAFO, FO, individuální vložky a speciálně upravenou obuv. (Lusardi, 2013)  
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14. Ortézy dle Nancy Hylton 

 

14.1 Historie 

Nancy Hylton je fyzioterapeutka, která pracuje s dětmi s neuromuskulárním 

postižením. Je asistentkou a zakladatelkou Centra dětské terapie v Kentu, které bylo 

založeno v roce 1979. Vyvinula dynamické ortézy hlezenního kloubu (DAFO),  

o kterých přednáší a učí napříč Spojenými státy a Evropou. Nancy Hylton hledala 

východisko z problému, kdy při terapiích potřebovala volné ruce k dopomoci pacientovi 

při pohybu a zároveň potřebovala udržet jeho nohy ve správné pozici. Primárně byly 

ortézy navrženy pro děti s DMO. (20, web) 

 Koncept DAFO byl vyvinut v roce 1985 spoluprácí mezi Don Buethornem - 

ortotikem protetikem a Nancy M. Hylton fyzioterapeutkou. Oba spolupracovali  

na vývoji ortézy, která uspokojí potřeby pediatrických pacientů s neurologickými 

problémy a výsledkem bylo založení státní firmy Cascade Dafo ve Washingtonu.  

(22, web) 

 

14.2 Dynamická ortéza hlezenního kloubu 

 DAFO je název pro ortézy dolní končetiny, které jsou tenké a flexibilní. Slouží 

jako vnější podpora nohy, hlezenního kloubu, případně i bérce. Je navržena tak, aby 

pacient udržel funkční pozici. DAFO zlepšuje stabilitu pro stoj a chůzi.  

 Na rozdíl od AFO, které je typicky tuhé a rigidní, je DAFO charakteristicky 

tenké, flexibilní a těsně obepíná nohu za účelem zvýšení polohocitu a dosažení 

fyziologického postavení. Původně bylo DAFO navrženo pro pediatrické pacienty, ale  

v současné době se užívá občasně i pro dospělé pacienty u kterých podporuje rozsah 

pohybu. DAFO dovoluje dětem učit se pohyb pomocí pohybu a zajišťuje minimální 

podporu, jen tam, kde je nezbytně nutná.  

 

14.3 Dynamický koncept ortézování 

  Za novinku na poli ortotiky lze považovat dynamické nebo terapeutické 

ortézování, které spočívá v zdokonalování pohybu a kontrole stability. Tyto ortézy jsou 
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většinou vyráběny na základě doporučení fyzioterapeutů, protože ti se zaměřují  

na aktivní pohyb.  

 

 Používané materiály mají různé stupně flexibility volené na základě rozsahu 

fyziologického pohybu, který je schopný pacient dosáhnout bez ortéz. Záměrem je 

pomáhat posturální kontrole při aktivním pohybu a vyvažovat, spíše než udržovat 

statickou pozici. Ortéza má za úkol řešit a omezovat patologické odchylky pohybu.  

 

 Oproti původnímu ortopedickému konceptu ortézování se mohou jevit tyto 

systémy jako křehké a nefunkční při držení ideální pozice kloubu v původním 

ortotickém pojetí. Ortopedický koncept ortézování řeší přesnou pozici kloubu rigidní 

fixací, nejčastěji polohovací dlahou. Asi to v některých případech vyžaduje od ortotiků 

oprostit se od starého způsobu myšlení, aby se mohli přiblížit této nové koncepci a dále 

ji poznávat. (Hylton, 2000) 

14.4 Role fyzioterapeuta v ortotické léčbě  

 Funkci dětské chůze je třeba vnímat nejen v kontextu pouhého ortézování,  

ale především jako komplexní rozsah integrace celého senzomotorického systému. 

Ortotické řešení by mělo zapadat do plánů fyzioterapeuta, který se zaměřuje  

na zdokonalení motorického vývoje a zároveň, co nejvíce korespondovat se záměry 

ortotika ve smyslu funkční pozice, správné ortézy a stupně stability. (30, web) 

14.5 Materiál užívaný Nancy Hylton 

 Polypropylen je poměrně starý termoplastický materiál. Je používán kvůli 

dvěma specifickým polymerizačním vlastnostem, které jsou nápomocné.  

 

 1. Umožňuje roztažení v termoplastickém stavu: To poskytuje možnost, aby byl 

plast tažen na stélce, patě až k hleznu poměrně tlustostěnně, aby umožňoval lepší 

stabilizaci, zatímco nad nártem a pod prsty je tažen podstatně tenčeji, takže tím 

můžeme dosáhnout lepší akceptace ortézy a možností pohybu. (22, web) 

 

 2. Má excelentní "paměťový efekt": Vzhledem ke svým vlastnostem, které tvoří 

polymerové vazby, má PP k dispozici vynikající "vratnou sílu", takže se po vzniklé 

torzi vždy navrátí zpět do svého původního stavu, a to i tehdy, když je velmi 



44 

 

tenkostěnný. Tato "vratná síla" je velmi užitečná jako jemná avšak konzistentní 

podpora aktivního vyrovnání a kontroly pohybů, pokud jde o orientaci postury 

vyrovnané vůči středovému postavení. (22, web)  

 Další zajímavou a užitečnou vlastností plastu je to, že čím silněji je torze 

vykonávána, tím je vratná síla větší. Tím má plast výrazně dynamicky korekční 

vlastnosti proti extrémní torzi nebo také proti extrémnímu postavení hlezna. 

 

  Jako výchozí tloušťka 2 mm tlustý PP má výhodu mimořádné flexibility, takže 

ortézu je nutné označit tvarem obepnutí jako "flexibilní skelet", než aby byla 

vnímána jako rušivé zařízení. Mimořádně detailní vypracování sádrového pozitivu, 

pokud jde o objem, plný kontakt, neutrální vyrovnání subtalárního kloubu a také 

vyrovnání chodidla a hlezna na střed vytváří tvar obepnutí "podobný jako  

u rukavice". (Hylton,2000) 

14.6 Základní princip působení 

 Dynamické ortézy zajišťují značnou podporu aktivní kontroly tonu, neutrálního 

vyrovnání hlezenních kloubů, stabilizace přednoží a podporují vývoj aktivních 

mechanizmů rovnováhy. (Buethorn, 2008) 

 Individuální lůžko chodidla přizpůsobené dětské noze se vyrobí z překližky  

o tloušťce 6-10 mm, na základě obrysového nákresu v neutrální poloze. Oblasti 

vyříznuté do hloubky 3-4 mm pro bříška a patu zajišťují stabilitu těchto oblastí přednoží 

a zadní části chodidla. Aktivní podpora systému podélné, příčné a peroneální klenby.  

Obrázek 6: Proprioceptivní vložka pro sádrování 
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Také pod prsty vede jak k omezování tonu tak i ke stabilitě chodidla v biomechanické 

neutrální poloze a vede k maximální aktivaci kontroly normální postury. (Hylton,2000)  

 Dynamické ortézy zajišťují všeobecnou změnu tonu, zlepšují stabilitu  

a umožňují tak lepší kontrolu postury a rozvoj rovnováhy ve všech polohách. Dokonce 

 i u nejvíce postižených dětí se dosáhne zlepšení symetrie a kontroly v podporovaném 

sedu a stoji. (Šnytr, 2015) 

 Při používání dynamických ortéz u dětí, které mají větší pohybové možnosti,  

se zlepšuje kvalita a rozmanitost pohybů. U dětí, které mohou chodit, vedou ortézy  

k pozoruhodnému zlepšení rovnováhy při aktivním stoji a při chůzi, zlepšení kontroly 

kyčlí, kolen a trupu, a také diferencovanosti dolních končetin a celkově k plynulejšímu 

obrazu chůze. (24, web)  

 

 DAFO se uplatňují také u hypotonních dětí a spině bifidě, kde přispívají  

ke stabilitě kloubu nohy. U těchto dětí umožňuje zlepšená stabilita více možností 

aktivní kontroly kolen, kyčlí a trupu ve stoji. 

 Ortézy jsou v omezeném počtu případů používány také u pacientů s poraněním 

hlavy nebo po mrtvici. Korekce a kontrola neutrálního zatěžování je možná  

i v případech nejtěžších spazmů a u pacientů s poruchou citlivosti. Všeobecně 

významná změna tonu však nebyla tak jednoznačně pozorována. (Wanka, 2016) 

   

  Obrázek 7: DAFO ortéza z polypropylenu 
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14.7 Normalizace svalového tonu 

 Hypertonus je dle Nancy Hylton považován za sekundární změnu, která vzniká 

jako kompenzační mechanismus nestability. K normalizaci tonu tedy logicky dochází 

při ovlivnění mechanické nestability.   

 Dalším pilířem pro snížení hypertonu je využití proprioceptivních bodů, díky 

nimž je zvýšen polohocit a vybrané informace, které proudí do mozku, jsou 

intenzivnější, tím pádem přinášejí specifičtější odpověď z periferie. V neposlední řadě 

je třeba zmínit zajištění stabilní oporné fáze pomocí ortézy, což napomáhá odbourat 

strach z pádu, tím pádem uvolnit výrazné napětí svalů. (Hylton, 2000) 

  Pro lepší představu nestability ve stojné fázi kroku si lze nasimulovat chůzi  

po balančních čočkách, což je jedna z fyzioterapeutických pomůcek. Pokud by,  

ale člověk chodil po takovém terénu neustále, poměrně jednoduše by se u něj nejspíš 

vyvinul hypertonus stejně jako u dětí, které mají problémy neuromotorického 

charakteru.   

14.8 Cíle pro aplikaci ortéz  

 Nejdůležitějším cílem při aplikaci ortéz je získání stability, což umožňuje 

využít ortézy i na počátku vertikalizace jako polohovací ortézy na stoj, zvláště pak když 

se předpokládá další rozvoj dítěte za účelem chůze. Stabilní stoj je jedním  

z předpokladů k rozvoji chůze, kterou lze interpretovat jako řízený pád.  (Šnytr, 2016) 

 V případě, že je zajištěna stabilita, je možné pokračovat v nácviku stoje  

bez opory, pro který je zcela zásadní rovnováha. Na zisku rovnováhy se významně 

podílí senzorická zpětná vazba, která ujišťuje mozek o bezpečné poloze končetin. 

Navozením pocitu bezpečné polohy dochází samovolně k úpravě svalového tonu. 

Pokud jsou zajištěny výše zmíněné cíle, předpokládá se, že jedinec je připraven  

pro pohyb, který dokáže kontrolovat pomocí hlubokého čití. (Wanka, 2016) 

14.9 Indikace pro dynamické ortézy 

Pacienti přicházejí s různým stupněm postižení a v odlišných vývojových 

stupních. Včasné ortézování může posílit dobré postavení nohy a předejít špatným 

návykům. (Hylton,2000) 
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Nejčastější důvody pro indikaci ortézy jsou tyto: 

  

Pronace a supinace  

Pronace kvůli slabosti nebo nedostatku integrované svalové kontroly nohy, nebo 

supinace kvůli vysokému svalovému tonu u dolních končetin. (30, web) 

 

Nestabilita hlezenního kloubu 

Špatné osové postavení mezi calcaneem, talem a tibií s fibulou, nevyrovnaná pozice 

nohy a pohybu. (30, web) 

 

Chůze po špičkách 

Žádný nebo opožděný kontakt paty s podložkou během chůze, často způsobený 

vysokým svalovým tonem nebo senzorickými problémy, může být idiopatický.  

(30, web) 

 

Hyperextenze kolene  

Hyperextenze způsobená svalovou slabostí nebo vysokým tonem, ve výjimečných 

případech kompletní kolenní nestabilita. (30, web)  

 

 Existuje velká rozmanitost patologických a morfologických variací, jejichž 

výsledkem jsou odchylky od ideální chůze, jež mohou mít navíc sekundární patologii 

jako degenerativní onemocnění kloubů v pozdějším věku. Čím vážnější jsou odchylky 

od normálu, tím kratší vzdálenost chůze v zátěži je potřebná k získání sekundární 

patologie. Jako příklad je možno uvést rozdílnou délku končetin ovlivňující postavení 

páteře nebo kolen. Cílem ortézování u dětí je upravit deficity dolních končetin  

za účelem zdokonalení kroku. Při správném postupu se sčítající negativní efekty během 

let minimalizují. Pro některé deformity je cílem právě chůze nebo alespoň stabilní chůze 

bez bolestí a pádů. (Hsu, 2008) 
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15. Výroba ortézy 

15.1 Sádrování 

 Získávání odlitků pomocí sádrových obinadel je způsob hojně využívaný  

při výrobě individuálních ortéz. Před sádrováním je nutné zvážit výšku ortézy, aby byl 

odlitek odebrán do dostatečné výše. U výroby negativu pro ortézy dle Nancy Hylton,  

lze postupovat hned dvěma způsoby.  

 První způsob je pomocí výroby proprioceptivní podložky, která je zkoušena 

zvlášť a posléze použita jako součást sádrování. Výhodou této metody je přesnost 

tvarování a umístění jednotlivých bodů. Jedná se o postup, který je možné provádět 

spíše u dospělých pacientů, kteří jsou schopni reagovat na dotazy ortotika a chápou 

delší proces výroby. (Hylton, 2000) 

 Druhou možností je sádrování tzv. z ruky, kdy se končetina sádruje  

v nezatíženém stavu. Před tímto typem sádrování je třeba si nejprve pacienta zkusit 

zkorigovat do fyziologické polohy, pokud možno s úhlem 90° mezi ploskou a bércem. 

Poté sejmeme měrné podklady pokud možno ve zkorigované poloze. Jedná  

se o obvodové míry a rozteče. Ty zapíšeme do uzpůsobeného měrného listu. Na nohy 

dítěte je dobré zakreslit si inkoustovou tužkou kostní prominence a další poznámky. 

(Šnytr, 2015) 

 Samotné sádrování lze provádět vsedě s nohama svěšenýma z lehátka anebo 

vleže na zádech. V některé z uvedených pozic může mít pacient menší náchylnost  

k hypertonu a vykazuje menší spasticitu. Proto je vhodnější sádrovat pacienta v pozici, 

ve které je klidný a uvolněný. Sádrová obinadla lze namotávat cirkulárně nebo využít 

longety. Někdy je úspěchem se do této pozice alespoň přiblížit, ať už z důvodu 

deformace končetiny nebo nespolupráce pacienta. (Nováková, Janečková, 2016) 

 Při zapolohování v sádrovém obinadle se snažíme o srovnání calcaneu  

do neutrálního postavení. Dále se pak soustředíme na přednoží a jeho rotaci vůči 

horizontále a jeho pozici vůči bérci. Pokud lze dosáhnout správného postavení 

hlezenních kostí pouze za předpokladu, že přednoží nebude flektováno do 90°, 

preferujeme fyziologické postavení kostí. Pro snížení svalového napětí bérce a nohy 

využíváme flekční postavení kolenního kloubu v 90°, ideálně fixováním kolene mírným 

tlakem shora. (Šnytr, 2015) 
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15.2 Práce na pozitivu 

 Při výrobě pozitivu si do negativu zvýrazníme značky, které se obtiskly  

na negativ, aby se následně znovu překopírovaly na pozitiv. Před nalitím sádry  

do negativu si připravíme vhodnou tyč, která je uzpůsobená na odsávání vzduchu  

po natažení plastu. Negativ odseparujeme např. mýdlovou vodou. Namícháme si sádru 

 a vylijeme s ní pozitiv. Poté, co sádra dostatečně zatvrdne, sejmeme sádrová obinadla  

a můžeme začít modelovat pozitiv. (Šnytr, 2015) 

 Modelace začíná rozkreslením jednotlivých oblastí propriceptivní vložky  

na chodidlo, protože tato část je přítomna u všech typů proprioceptivních ortéz, které 

budou později zmíněny.  

 Je třeba hned na začátku zajistit, aby odlitek stál kolmo na podložku. V případě, 

že jsou některé části pozitivu vyosené z nákresu, je třeba je zkorigovat na odlitku, 

pokud víme, že před sádrováním byla korekce možná. Nanášíme a vybrušujeme 

jednotlivé části vložky, dle principu Nancy Hylton, abychom zajistili co nejúčinnější 

korekci. Po celou dobu modelace dbáme na fakt, že ortéza je plně kontaktní a proto 

zbytečně neubíráme ani nenanášíme materiál. K ověření přesnosti modelace nám 

pomůže měrný list, vytvořený při sádrování.  

 V závěrečné fázi modelace již nelze pozitiv rovně postavit na podložku,  

z důvodu nanášení na některých částech plosky. Tuto skutečnost musíme později 

zohlednit při dokončování ortézy. (Janečková, Nováková, 2016) 

15.3 Výroba ortézy 

 Ve chvíli, kdy je pozitiv připraven, potáhneme jej perlonem a tyč napojíme  

na vývěvu. Na perlon připevníme plastazotové peloty, které zajišťují vyměkčení  

v oblasti kotníků. Do pece si dáme nahřát plast na předepsanou teplotu a poté jej 

natáhneme na pozitiv a odsajeme vzduch, který je mezi plastem a pozitivem. Tímto 

úkonem zajistíme přesné vytvarování plastu dle odlitku a zapečení plastazotových pelot 

do plastu.  

(Šnytr, 2015) 

 Před sejmutím z pozitivu podrazíme ortézu korkfantem tak, aby stála kolmo  

na podložku. Poté rozřízneme plast a sejmeme ortézu z pozitivu. Již při snímání 

vibrační pilou nebo později pomocí nůžek definujeme základní tvar hran plastu.  

U takto opracované ortézy zabrousíme hrany a je připravená ke zkoušce.  

(Janečková, Nováková, 2016) 
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15.4 Zkouška, dokončení a předání ortézy 

 Při zkoušce ortézy je třeba pozorovat mnoho aspektů. První nasazení ortézy 

provádíme na holou končetinu, abychom si mohli zkontrolovat uložení jednotlivých 

částí nohy a hlezenního kloubu do ortézy. Pokud ortéza netlačí viditelně již na první 

pohled, navlékneme ponožku a zkoušíme ortézu v zatížení. K zafixování ortézy  

na končetinu použijeme dostatečné množství lepicí pásky přes nárt. Při stoji 

kontrolujeme osové postavení kolen a postavení hlezenních kloubů. (Janečková, 

Nováková, 2016) 

 Provedeme úpravu délky stélky, aby o ní dítě nezakopávalo. Necháme pacienta 

projít a v případě, že je dostatečně stabilní, uvolníme pohyb v přednoží pokrácením 

svrchní části ortézy ke středům palcového a malíkového kloubu.  

 Pokud dítě dobře spolupracuje, vyplatí se nechat ho na ortézu zvyknout, protože 

novým uložením nohy vzniká zmatek v mozku, který je způsoben zejména vznikem 

nových podnětů. Zprvu se tak může zdát, že ortéza nefunguje, ale po chvíli je znát 

přizpůsobení dítěte v podobě zautomatizovaní pohybu, lepší stabilizace a mnohdy  

i zrychlení pohybu. Tyto jevy poukazují na to, že dítě získalo tolik potřebnou stabilitu  

a že jeho energie doposud vynakládaná pouze na chůzi jako takovou se bude moci 

přerozdělit na jiné potřeby, jako je hraní a komunikace. (Šnytr, 2016) 

 Dále pak pozorujeme již zautomatizovaný pohyb za účelem případného doladění 

jednotlivých prvků jako je například podražení, kde je možné použít různé kompenzační 

klíny, nebo rozšířit stojnou bázi. V závěru si změříme míru na umístění velcro pásku 

přes kotníky, který zajišťuje správné vtažení hlezna do ortézy.  

 Po zkoušce zabrousíme zbytek upravovaných částí ortézy, případně doplníme 

potřebné úpravy. Ušijeme pásek na průvlek z velcra a pokud máme obkres stélky  

z obuvi, do které bude ortéza používána, stélku ortézy upravíme dle takového tvaru, aby 

se vešla do boty.  

 

 Když je ortéza hotová, může dojít k samotnému předání, při němž by mělo dojít 

k opakovanému nasazení ortézy a zkontrolování její funkce. Při předávání pomůcky  

je třeba poučit pacienta, případně jeho zákonného zástupce, jakým způsobem pomůcku 

používat a jak ji ošetřovat, aby co nejdéle vydržela funkční a použitelná. (Šnytr, 2016) 
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  Dále pak informujeme o kombinaci pomůcky s vhodnou obuví, kde je nutné 

upozornit zvláště přehnaně starostlivé rodiče, aby se vyvarovali zdravotnické obuvi a to 

z důvodu, že její tvarování způsobuje nestabilitu jinak stabilní ortézy. Obuv by měla být 

zakoupena ideálně po obdržení ortézy, čímž se vyvarujeme kombinaci ortézy  

se zdeformovanou obuví, u které k deformaci došlo při jejím nošení bez ortéz.  

 Délku denního nošení ortéz by měl doporučit lékař, případně fyzioterapeut. 

Nárok na ortézy hrazené pojišťovnou je jednou za šest měsíců.  
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16. Modifikace dynamických ortéz  

 Jak už bývá zvykem v ortotické praxi, když se vyrábí pomůcka na míru, často 

dochází k různým změnám u jednotlivých typů základních pomůcek z důvodu potřeb 

pacienta, takže se vyrábí jejich modifikace. Stejně tak lze hovořit o tomto fenoménu  

u dynamických proprioceptivních ortéz, které vychází z konceptu Nancy Hylton.  

 V České republice je možné setkat se hned s několika typy modifikace. Bohužel 

u některých je třeba se zamyslet, jestli výrobek, který je označován za DAFO ortézu má 

s dynamickým pohybem a dalšími náležitostmi uvedenými výše v textu, vůbec něco 

společného. 

 

  Modifikace se tedy vyskytují v lepším případě v podobě různých materiálů, což 

může být pro pacienta přínosné. Někdy se objeví i modifikace tvarová s materiálovou, 

která ovšem ani po důkladném prozkoumání většinou nemá své opodstatnění. Takové 

výrobky by se v první řadě neměly nazývat dynamickou ortézou dle Nancy Hylton  

a v některých raritních případech by ani neměly vzniknout.  

16.1 Foot orthosis 

 Je nejmenší modifikací, která se používá výhradně do obuvi a dle výšky ji 

můžeme rozlišit jako DFO - dynamická ortéza nohy. Je vhodná pro lehké deformity 

nohy. Jedná se o vyšší tvar vložek, který zasahuje těsně pod kotníky. Tvarování 

zajišťuje pozici calcaneu v neutrální poloze, stabilní umístění distálních částí metatarzů 

na podložku a obsahuje proprioceptivní body.  

 S Foot orthosis (dále jen FO) lze nahradit klasické vložky do bot, které pasivně 

podporují podélnou klenbu. Výhodou oproti pasivní podpoře je fakt, že nedochází  

Obrázek 8: nesprávná modifikace 
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k přepínání aponeurózy, která za ideálních podmínek drží kostěný oblouk a podílí  

se na tvorbě podélné klenby.  

 FO se vyrábí výše zmíněným postupem tažením plastu na sádrový pozitiv.  

Co se týče volby materiálu, lze vycházet z logického úsudku: Čím lehčí dítě, tím měkčí 

materiál, aby bylo schopné prošlápnout špičku vložky a dosáhnout tak fyziologického 

odvalu prstů. Pro FO lze použít flex, trolen nebo polypropylen. Na vnitřní část FO lze 

nalepit stélku z měkkého materiálu, která kopíruje vnitřní tvarování ortézy. 

  

 

16.2 Nízká AFO 

 Nízká DAFO ortéza je dalším stupněm, je vyšší a sahá asi 2 cm nad kotníky, 

 tím pádem zajišťuje jejich oporu. Tento typ ortézy je vhodné použít při varózním nebo 

valgózním postavení hlezenního kloubu. Materiály pro výrobu tohoto typu jsou shodné 

s předchozími. Obrazová příloha na následující straně.  

 

Obrázek 10: Nízká DAFO 

Obrázek 9: Foot orthosis 
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16.3 Vysoká AFO jednoplášťová 

 Vysoká DAFO ortéza plynule navazuje na nízkou verzi. Funkce, kterou plní 

navíc je lehká kontrola hyperextenze v kolenou. Ortéza sahá do tří čtvrtin lýtka a je 

připevněná na bérec velcro pásky. U tohoto typu lze rovněž využít zmíněné materiály. 

 Dalším materiálem, který ale rozšiřuje dané možnosti je termolyn supraflexible 

od společnosti Ottobock, který je poměrně měkký, ale lze z něj vyrábět výztuhy  

v potřebném směru a doplňovat je na ortézu až po základní zkoušce. Tato metoda se 

osvědčila zejména u spastických pacientů, kde tuhé materiály ještě zhoršují situaci. 

Rovněž je tento materiál vhodný pro pacienty, kteří potřebují ortézy na stoj a je u nich 

předpoklad rozvoje chůze. V takovém případě lze ortézy uzpůsobit tak, že není třeba 

používat obuv. Jednoduše se doplní o slabou podrážku a velcro pásky. Ortéza tedy 

plnohodnotně nahrazuje funkci boty. Fyzioterapeut má jednodušší přístup k nohám, 

zejména k prstům a ulehčuje mu to práci při terapii. 

16.4 Vysoká AFO dvouplášťová 

 Vysoká dvouplášťová DAFO ortéza se skládá ze dvou kusů, které lze od sebe 

oddělit. Vnitřní plášť je měkčí a je tvořen v podstatě nízkým DAFem. Vnější plášť je 

pevný a podkládá pouze část plosky nohy, tvar pak pokračuje přes kotníky nahoru  

až do tří čtvrtin bérce. Pro vnější plášť používáme tvrdý plast např. copolymer. 

Složením dvou vrstev materiálu lze docílit různých tvrdostí ortézy. Vnější plášť 

zajišťuje zejména zvýšenou kontrolu patologického pohybu hlezenního kloubu do stran.  

Obrázek 11: Vysoká AFO jednoplášťová ( thermolyn supraflexible) 
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Dvouplášťová ortéza je vhodná pro těžko korigovatelné pacienty, kteří potřebují pevnou 

oporu hlezenního kloubu. 

 

16.5 Modifikovaná dynamická dvouplášťová KAFO ortéza 

 Dynamické KAFO je dvouplášťové DAFO rozšířené o stehenní objímku  

a kolenní klouby různých druhů (limitované, nelimitované, se zámkem). Tuto variantu 

volíme v případě výrazné nestability v kolenním kloubu. 

 

Obrázek 12: Dvouplášťová AFO ortéza 

Obrázek 13: Dvouplášťová KAFO ortéza 
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17. Spolupráce multioborového týmu v praxi 

 V rámci mojí praxe v Hradci Králové jsem se setkala s pacienty z celé republiky, 

protože hradecká protetika spolupracuje s dětskou léčebnou Vesna v Jánských Lázních. 

Spolupráce mezi těmito dvěma pracovišti funguje na dvou podstatných pilířích. Jednak 

je to úzká spolupráce lékaře, fyzioterapeuta a ortotika a také pravidelnost výjezdů, které 

jsou realizovány celoročně v týdenní frekvenci.  

 Výhodu této spolupráce vidím zejména v tom, že fyzioterapeut, který po dohodě 

s lékařem doporučí ortotickou léčbu, zná pacienta dost na to, aby mohl vznést 

požadavek na ortézu. Ortotik poté nabídne možnosti řešení a případně poukáže  

na výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Společně se potom rozhodnou, co bude  

pro dítě nejvýhodnější.  

 Do této odborné debaty je třeba zasvětit rodiče dětí, kteří zpravidla jezdí do lázní 

jako doprovod. Často je potřeba především trpělivost ze strany odborníků, protože 

rodiče dětí, které využívají léčebných pobytů, jsou již poměrně otupělí návštěvami 

nejrůznějších zdravotnických zařízení a někdy považují zahájení dalšího typu léčby  

za složitý proces, který jim ztíží již nesnadný každodenní rytmus potřeb dítěte. Diskuse 

s rodiči tudíž musí proběhnout v klidu a jejím výsledkem by mělo být pozitivní 

očekávání. Důvod k tomuto postupu je logický, rodič musí chápat ortézu jako přínos  

a podpořit dítě v jejím užívání, jinak je celá terapie ztracena. Nedokážu si představit, že 

dítě, a to především zpočátku, bude ortézy nosit dobrovolně.  

 Ve chvíli kdy je rozhodnuto, že pomůcka bude aplikována, je třeba přistoupit  

k sádrování pro získání negativních odlitků.  

 Výhodou spolupráce s fyzioterapeutem ať už v Jánských Lázních, nebo třeba ve 

Speciální základní škole v Poděbradech, je přímá interakce. Zkouška probíhá za účasti 

fyzioterapeuta, který zkontroluje funkci ortézy a vliv na původně patologické pozice.  

Po zkoušce lze mnoho věcí doladit a uzpůsobit přesně podle potřeb klienta.  

 Vzhledem k tomu, že se ve většině případů podaří vyrobit ortézy ještě za pobytu 

v lázních, fyzioterapeut naučí rodiče jakým způsobem s ortézami cvičit, což ještě 

prohlubuje jejich účinek. (Janečková, Nováková, 2016) 
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18. Sériová výroba 

 Výše uvedený princip ortézování je ryze individuální a to zejména z důvodu 

vysokých nároků na specifické potřeby neurologických pacientů. Časová náročnost  

na výrobu pomůcky umožňuje vybavit jen omezené množství pacientů. Tato skutečnost 

limituje využití aktivní podpory u pacientů, jejichž vada není tak zásadní. Je tedy řešena 

zejména pasivní podporou podélné a příčné klenby pomocí vložek sériové výroby.  

 Cascade DAFO je společnost zabývající se výrobou sériových a individuálních 

DAFO od roku 1980. Zakladatelem Cascade je ortotik Don Buethorn, který DAFO 

vyvinul ve spolupráci s Nancy Hylton. (30, web) 

 Cascade nabízí dva typy ortotických řešení. Individuální ortézy, které 

jsou vyráběny na základě sádrového odlitku. Tyto ortézy jsou na střední až těžké 

specifikace, kde noha nelze plně zkorigovat nebo vyžaduje speciální korekci. Sériové 

(fast fit) produkty jsou určené pro nohy, které jsou plně zkorigovatelné. Jump start 

produkty využívají prefabrikované dvouplášťové kontroly s extra stabilizací paty. (30, 

web) 

 

 

18.1 Cascade přístup 

Tento přístup má tři části 

1) nejlepší funkční pozice 

Tím je myšlena relativně vyvážená, neutrální, typicky stojící ani promovaná,  

ani supinovaná pozice. Snažíme se dát nohu do pozice: pata vertikálně, přednoží 

horizontálně, kotník v úhlu lehce vpřed (asi 3 stupně dorsiflexe) Tato neutrální pozice, 

je z mého pohledu nejlepší pro nosnou i švihovou fázi kroku. Pokud je možné 

dosáhnout této pozice bez bolesti nebo nepohodlí pacienta, odebíráme v ní všechny 

měrné podklady a poté sádrujeme. (24, web) 

 

2) učte se pohyb pohybem 

Aby se noha naučila správný pohyb, potřebuje se v něm opakovaně nacházet. 

Dítě, které postrádá schopnost posilovat volní kontrolu a je necháno neléčené, nikdy 

nezakusí opakovaný úspěch ze zajištění normálního pohybu. Ortéza, která dovoluje 

pohyb a zároveň slouží jako tréninková pomůcka vedoucí k typické chůzi je cestou jak 
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eventuálně snížit potřebu permanentního ortotického vybavení. Doporučuje se výběr 

pomůcky zajišťující pohyb tam, kde je dětský krok funkční i přesto, že není dosaženo 

plné korekce. Postupujeme od alternativnějších produktů k vyhraněnějším. (24, web) 

 

3) menší objem podpory 

Cílem je, aby noha vnímala pohyb v co největším rozsahu a nevnímala ortézu 

jako rušivý element. Chceme, aby dítě objevilo pozice nohy při chůzi ve správném 

rozsahu, který je veden ortézou. Něco jako svodidla na dálnici - svoboda v pohybu 

vpřed, ale ochrana před nebezpečím ze strany. Kvůli této zásadě vyrábíme 

nejflexibilnější možné ortézy ve směru osy, u které má dítě dobrou kontrolu nohy  

a naopak pevnější a jistější oporu u pronace a supinace nebo everze a inverze, kterou 

dítě potřebuje. Naším cílem je prolnout dva požadavky: co nejmenší opora a co nejlepší 

dosažená pozice. (24, web) 

 

 

Obrázek 14: Vložka sériová typ HotDog, Cascade 

Obrázek 15: DAFO ortéza sériová typ JumpStart Leap Frog, Cascade 
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19. Diskuze 

 Bakalářská práce přináší informace o ortézách jen krátce využívaných v české 

ortotice. U nových věcí zpravidla vzniká spousta otazníků, a to i v řadách profesionálů.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o pomůcku individuální, informace o ní se šíří poměrně 

pomalu a neúplně. Přesto, že ve světě jsou DAFO ortézy používány více než 30 let,  

pro české lékaře, fyzioterapeuty a bohužel i ortotiky jsou víceméně absolutní novinkou.  

 Během ročního sledování celé situace ohledně informovanosti profesionálů jsem 

se setkávala s jejich různými postoji k pomůcce. Často se prokázalo, že o ortézách slyší 

poprvé a že v nich tato novinka budí značnou nedůvěru. Tento postoj jsem zaznamenala 

především u fyzioterapeutů, kteří by měli být schopni využít funkci ortézy  

při rehabilitaci. Lékaři někdy od této ortézy očekávají jiné účinky a předepisují ji  

za jiným účelem. Někteří ortotici nemají jasno v tvarování a často ho používají neúplně.   

Proto by bylo vhodné zvážit, jakým způsobem edukovat odbornou veřejnost. Uživatel 

pomůcky by se měl dočkat navazující multioborové spolupráce namísto tápání a váhání 

ze strany odborníků.  

 Při psaní této práce jsem došla k názoru, že by bylo přínosné podrobněji 

zkoumat vliv ortéz na jednotlivé věkové skupiny s ohledem na diagnózu. Pro tento 

výzkum by bylo potřebné zahájit velice úzkou spolupráci s rodiči, což někdy nemusí být 

úplně snadné. Zkoumání by obnášelo zejména dlouhodobé pozorování doplněné  

o postřehy rodičů a archivaci dat. Bylo by možné provádět měření zátěže (změny 

plantárního tlaku, zátěžová linie a rozložení váhy při stoji a chůzi), změny svalového 

tonu, změny v celkové postuře a mnoho dalších.  

 Vzhledem k váznoucí multioborové spolupráci bohužel není jasné, kdo  

z odborníků by se tímto výzkumem zabýval. Žijeme v době, kdy lze propojit mnoho  

různých institucí pomocí internetu nebo elektronických dat, a zamezit ztrátě dat  

v papírové podobě. Systém dokumentace, kterou využívá současné zdravotnictví, 

multioborovosti příliš nenahrává.  
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20. Závěr 

 Bakalářská práce popisuje problematiku deformit dolních končetin u dětí se 

zaměřením na vrozené vady nohy. Vysvětluje odbornou problematiku ortézování  

s nutností širších znalostí anatomie a kineziologie. V úvodu jsou proto zahrnuty kapitoly 

vycházející z obecné problematiky vývoje nohy a její funkce.  Na správnou funkci nohy 

má zásadní vliv řízení z centrálního nervového systému a vytvoření správných 

pohybových vzorců. Centrální nervový systém lze pozitivně stimulovat pomocí reflexní 

terapie na základě propriocepce. Tato metoda je součástí rehabilitačních technik, 

kterých existuje celá řada. V práci jsem uvedla základní přehled těchto technik s cílem 

propojit obory ortotika a fyzioterapie, a umožnit tak lepší spolupráci.  

 Podrobněji jsem rozebrala dětskou mozkovou obrnu, která je nejčastější 

vrozenou vadou u dětí ovlivňující motorický systém a proto často vyžaduje ortotické 

řešení. 

 Dětská ortotika má svá specifika. Podrobněji jsem se s touto problematikou 

setkala v praxi na pracovišti v Hradci Králové. Měla jsem možnost setkat se s odborníky 

z řad ortotiků i fyzioterapeutů, kteří se zabývají pediatrickými pacienty. Bylo mi 

umožněno s nimi konzultovat konkrétní případy. V obecné rovině jsem tedy tyto 

zkušenosti zahrnula i do bakalářské práce.  

 Proprioceptivní ortézy dle Nancy Hylton jsem popsala na základě zahraničních 

zdrojů, česká literatura o této problematice mlčí. Využila jsem také informací  

z konference "Terapeutická a ortoprotetická starostlivosť o pacientov s DMO  

a neuromuskulárnymi ochoreniami" v Martině na Slovensku.  

 V práci jsem popsala materiálové a tvarové možnosti včetně řady modifikací, 

které navazují na jednotlivé indikace. Dále je uveden výrobní postup základního typu  

dynamické ortézy dle Nancy Hylton a jeho modifikace. Pro tento typ ortéz existuje také 

sériová modifikace, kterou se zabývá firma Cascade v USA. V České republice jsem 

nenašla firmu využívající tuto sériovou variantu.  

 Práce tvoří ucelený základní přehled problematiky vrozených vad dětí a jeho 

ortotické řešení pomocí proprioceptivních ortéz. V USA existuje celá řada studií k dané 

problematice, z kapacitních důvodů práce však nebylo možné zahrnout např. vliv ortéz 

na stereotyp chůze u dospělých pacientů po cévní mozkové příhodě.  
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 Problematika ortézování u dětí mě velmi zaujala a díky zpracovávání informací 

k bakalářské práci jsem zaznamenala řadu detailů, jež mě inspirovaly pro mou práci  

v praxi do budoucna. Ráda bych se problematice dětské ortotiky dále věnovala.  
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