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ABSTRAKT 

Cílem této práce je vytvoření systematické rešerše v oblasti ortotiky nohy 

doplněné o klinické vyšetření a testování pacienta, doporučení pro volbu vhodné 

konstrukce pomůcky, která poslouží jako přehledný učební text. Účelem této práce je 

poskytnutí teoretických i klinických informací, které mohou pomoci jako návod při 

rozvaze ve výběru nejvhodnějšího provedení a materiálu ortotické pomůcky u pacientů 

s nejčastěji se vyskytujícími strukturálními i funkčními odchylkami v oblasti nohy. Celá 

práce je psána na pomezí oborů ortotiky a rehabilitace, což jsou dvě odvětví, která mají 

nezastupitelnou úlohu ve zkvalitnění života pacientů s celou řadou rozličných diagnóz. 

 

Klíčová slova – noha, ortotika, ortéza, deformita nohy, biomechanika 
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ABSTRACT 

 The aim of this work is to create a systematic research on foot orthotics, 

supplemented with the patient´s clinical examination and testing, recommendations for 

the choice of appropriate structure of an orthotic aid and subsequent rehabilitation, which 

will serve as a clear textbook. The purpose of this work is to provide theoretical and 

clinical information that can help as instructions on how to select the best design and 

material of orthotic aids for patients suffering from the most common structural and 

functional disorders of foot. The whole work is written from the perspective of orthotics 

and rehabilitation. These two fields play an irreplaceable role in improving lives of 

patients with a variety of different diagnoses. 

 

Key words – foot, orthotics, orthosis, foot deformity, biomechanics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

OBSAH 

SEZNAM ZKRATEK .................................................................................................... 9 

1 ÚVOD .......................................................................................................................... 11 

2 HISTORIE OBORU .................................................................................................. 12 

3 SOUČASNOST OBORU ........................................................................................... 13 

3.1 Rozdělení oboru ...................................................................................................... 14 

4 NOHA ......................................................................................................................... 17 

4.1 Horní hlezenní skloubení........................................................................................ 18 

4.2 Dolní hlezenní skloubení ........................................................................................ 19 

4.3 Zatížení nohy ........................................................................................................... 21 

4.4 Noha v tělesném schéma ......................................................................................... 22 

5 CHŮZE ....................................................................................................................... 24 

5.1 Definice chůze .......................................................................................................... 25 

5.2 Základní biomechanické předpoklady pro provedení chůze .............................. 25 

5.3 Centrální mechanizmy řízení lidské motoriky ..................................................... 27 

5.4 Metody vyšetření chůze z pohledu biomechaniky ............................................... 28 

5.5 Jednotlivé fáze krokového cyklu ........................................................................... 28 

6 APLIKOVANÁ BIOMECHANIKA V ORTOTICE .............................................. 32 

6.1 Zátěžová linie ........................................................................................................... 35 

7 KLINICKÉ VYŠETŘENÍ PACIENTA ................................................................... 36 

7.1 Významné testy z pohledu ortotiky ....................................................................... 39 

7.1.1 Funkční svalový test podle Jandy ....................................................................... 40 

7.1.2. Hodnocení spasticity ........................................................................................... 41 

7.1.2.1 Ashworthova škála ............................................................................................ 41 

7.1.2.2 Modifikovaná Ashworthova škála ................................................................... 42 

7.1.3 Testy použitelné v oblasti chůze a mobility ....................................................... 42 

7.1.3.1 N.A.P.® klasifikace chůze ................................................................................. 42 



7 
 

7.1.3.2 GMFCS (Gross Motor Functional Classification System) ............................ 43 

7.1.3.3 Amsterodamská klasifikace chůze .................................................................. 44 

7.1.3.4 Šestiminutový test chůze .................................................................................. 44 

7.1.3.5 Přírůstkový kyvadlový test chůzí .................................................................... 44 

7.2 Technické vyšetřovací metody ............................................................................... 45 

7.2.1 Základní měření osové linie a zatížení ............................................................... 45 

7.2.2 Plantografie .......................................................................................................... 45 

7.2.3 Podoskop/podometr ............................................................................................. 46 

7.2.4 Tenzometrická plošina ........................................................................................ 46 

7.2.5 3D L.A.S.A.R. ® Posture ...................................................................................... 47 

7.2.6 Moiré systém ........................................................................................................ 47 

8 FUNKČNÍ PRINCIPY ORTOTIKY ....................................................................... 47 

9 MOŽNOSTI ORTOTICKÉHO VYBAVENÍ V OBLASTI NOHY...................... 51 

9.1 Obuv ......................................................................................................................... 52 

9.2 Stélky do bot ............................................................................................................ 57 

9.2.1 Korekční stélky a FO ........................................................................................... 58 

9.2.2 Podpůrné stélky .................................................................................................... 59 

9.2.3 Odlehčující stélky ................................................................................................. 60 

9.2.4 Stimulační stélky .................................................................................................. 61 

9.3 Korektory prstců ..................................................................................................... 62 

9.4 Individuální AFO s klouby a dorazy ..................................................................... 63 

9.5 Sériové kompozitní AFO s individuální úpravou ................................................ 65 

9.6 Sériové polypropylenové AFO ............................................................................... 67 

9.7 Peroneální tah ......................................................................................................... 68 

9.8 Ortézy typu SAFO .................................................................................................. 69 

9.9 Obuv ve formě AFO ............................................................................................... 70 

9.10 Individuální šněrovací AFO ................................................................................. 71 



8 
 

9.11 Ortézy typu DAFO ................................................................................................ 72 

9.12 Korekční ortéza talu podle Monique Baise a Kurtha Pohliga .......................... 74 

9.13 Dynamická ortéza nohy z prepregu .................................................................... 75 

9.14 Ortézy typu HAFO ............................................................................................... 76 

9.15 Ortézy typu DMO ................................................................................................. 77 

9.16 Individuální polohovací AFO .............................................................................. 78 

9.18 UFO ortéza ............................................................................................................ 79 

9.19 Dennis Brownovy/Ponsetiho ortézy ..................................................................... 79 

9.20 Dynamická korekční ortéza nohy podle Monique Baise a Kurtha Pohliga .... 80 

9.21 AFO se zapracováním do obuvi ........................................................................... 82 

9.22 AFO typu Sarmiento ............................................................................................ 83 

9.23 Ortézy pro léčbu ruptur Achillovy šlachy .......................................................... 83 

9.24 Odlehčující AFO v léčbě osteoartrózy ................................................................ 84 

9.25 Odlehčovací sandál ............................................................................................... 85 

9.26 Stabilizační AO ..................................................................................................... 86 

9.27 Ortézy řešící nestejnou délku končetin při equinozitě ...................................... 87 

9.28 Kinesiotaping ......................................................................................................... 87 

10 APLIKACE A KONTROLA POMŮCKY ............................................................ 88 

11 DISKUZE ................................................................................................................. 89 

12 ZÁVĚR ..................................................................................................................... 90 

SEZNAM LITERATURY ............................................................................................ 92 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ ......................................................................... 95 

 

 

 

 

 



9 
 

SEZNAM ZKRATEK 
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1 ÚVOD 

Téma této bakalářské práce jsem si vybral vzhledem k dlouhodobému zájmu o 

ortotiku dolní končetiny, zejména pro rozmanitost a četnost aplikovaných pomůcek na 

pracovištích technické ortopedie s často velmi odlišným přístupem ke stejné 

problematice. Tato oblast ortotiky má nepřeberné možnosti v prevenci a léčbě 

onemocnění, která mají často výrazný vliv na funkční schopnosti jedinců. Za velmi 

zajímavé a inspirativní pokládám zejména schopnost ovlivnění nejen jednotlivých 

segmentů, které daná ortéza obklopuje, ale především možnosti ovlivnění daleko vyšších 

etáží; často i nastavení celého posturálního systému aplikací tak nenápadné pomůcky, 

jako je například stélka v obuvi nebo relativně nízká ortéza. 

 Z úvodu do této problematiky je patrné, že pro pochopení dané oblasti je potřeba 

daleko širších znalostí a informací, než se na první pohled může zdát. Existuje nepřeberné 

množství literatury a bylo napsáno mnoho textů na jednotlivá témata, kterých se tato práce 

dotýká, ale často jsou podávané informace pro klinické využití příliš strohé - nebo se 

naopak jedná o převážně vědecké publikace, které pro ortotika-protetika pokládám za 

těžce uchopitelné. Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře nejen s problematikou 

ortotického vybavení nohy, ale poskytnout mu informace potřebné ke komplexní pomoci 

pacientovi s problémem v dané oblasti. Základem každé léčby i aplikace (ortotické 

pomůcky nevyjímaje) je nutnost identifikace a pochopení daného problému. O této části 

pojednávají kapitoly týkající se vyšetření pacienta, jejichž snahou je obeznámit ortotika-

protetika s možnostmi dnešních vyšetřovacích metod včetně některých ne zcela běžně 

rozšířených. Pro adekvátní rozvahu o návrhu pomůcky a jejího vlivu na pohybový aparát 

jsou nezbytně nutné znalosti z oblasti biomechaniky, kineziologie chůze a dalších 

odvětví. Tyto kapitoly jistě nejsou vyčerpávající, ale kladou si za cíl poskytnout 

dostatečné informace potřebné ke zmíněné rozvaze. V oblasti zabývající se vlastním 

ortotickým vybavením se čtenář seznámí se širokou paletou pomůcek aplikovaných 

v oblasti nohy. V této části popisuji i pomůcky, které podle českého dělení spadají do 

jiných sub-specializací (jako je například kalceotika, pediatrie a další), ale protože se 

často efekt jednotlivých pomůcek kombinuje do jedné ortézy, pokládám za důležité 

zmínit ve své práci i tyto části jiných oborů. Některé typy pomůcek se mohou čtenáři zdát 

archaické, ale stále se najdou pacienti, kteří je i přes jisté nevýhody vyžadují; proto by o 

nich měl mít ortotik-protetik alespoň povědomí. Jiné druhy ortotického vybavení jsou 

svým principem staré, ale moderní technologické možnosti (zejména v oblasti materiálů) 
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jim dávají nový, dříve netušený rozměr. V neposlední řadě jsem chtěl v této práci zmínit 

i poslední trendy, které se u nás příliš nevyužívají a mohou být inspirací nastupující 

generaci studentů. 

 Každý specialista pracující ve zdravotnictví, ortotika-protetika nevyjímaje, by měl 

mít při práci s pacientem na mysli nejen daný problém a jeho aktuální řešení, ale měl by 

se snažit předvídat dlouhodobý efekt, jaký jeho počínání pacientovi přinese. Věci totiž 

nejsou často tak jasné a zřejmé, jak se na první pohled může zdát. Občas se člověk dostává 

do situace, v níž volí mezi dvěma možnostmi, kdy má každý z těchto přístupů své limity. 

Proto je vždy důležité mít na mysli, že léčíme živé bytosti - ne diagnózy. Výsledkem 

našeho snažení má být uzdravení pacienta či alespoň dosažení co nejlepšího funkčního 

stavu - nikoli aplikace pomůcky, jejíž používání bez kontroly může ztratit svůj původní 

záměr; případně dokonce vést ke zhoršení původního stavu. V neposlední řadě je důležité 

alespoň trochu o svých rozhodnutích pochybovat. Moudří varují, že nepochybuje pouze 

hlupák. 

 Nic lidského není dokonalé, proto i tato práce má svá úskalí. Přesto doufám a 

věřím, že čtenáři přinese dostatek užitečných informací; případně inspiraci do jeho praxe. 

 

2 HISTORIE OBORU 

Obor ortotika-protetika má v českých zemích poměrně bohatou historii. 

Namátkou můžeme například zmínit Josefa Božka a zejména jeho syna Romualda, který 

se ve 2. polovině 19. století zapsal do historie ortotiky-protetiky výrobou stehenní protézy 

s excentrickým kolenním kloubem. Další zmínku si zaslouží profesor Hermann z Prahy, 

který okolo roku 1868 popsal konstrukci protézy pro exartikulaci v kyčelním kloubu, 

stehenní protézu a excentrické chodidlo. Během 19. století se výrobci protetických a 

ortotických pomůcek (dnešní ortotici-protetici) sdružovali především ve společenství 

takzvaných rukavičkářů. Teprve na jeho sklonku se objevují první samostatné protetické 

a bandažistické firmy. U nás vzniká samostatná sekce ortopedicko-bandažistická až 

v roce 1922; stále ale v rámci společenstva rukavičkářů. Zásadním milníkem oboru, 

především v oblasti protetiky, bylo založení firmy Otto Bock v roce 1919. Pan Bock 

tehdy přišel s koncepcí modulárního systému stavby protéz, platného prakticky až do 

současnosti (Dungl, 2014). Z novodobého vývoje oboru v našich zemích jsou známa 

jména jako např. profesor Jedlička (zakladatel dnešního Jedličkova ústavu v Praze), který 
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se zasadil o propojení ortoticko-protetické péče (s následnou rehabilitační a pracovní) 

v jednom léčebném zařízení. Tento model u nás žel prakticky zanikl, ale dosud je zcela 

běžný v německy mluvících zemích. Jednou ze světově uznávaných osobností v oblasti 

ortotiky je olomoucký profesor Pavlík, který se zasloužil o rozvoj léčby vrozené dysplazie 

kyčelního kloubu a využívání takzvaných Pavlíkových třmínků (Pavlik harness). O 

konzervativní léčbu vrozené dysplazie kyčelního kloubu se zasloužil profesor Frejka 

(Frejkova peřinka). Podobné oblasti se věnoval i profesor Hanausek, který se svým 

biomechanickým aparátem nesklidil takový věhlas jako prvně jmenovaní; zasloužil se ale 

v oblasti vývoje a zdokonalování protéz i ortéz. Ze slovenských kolegů bych chtěl zmínit 

paní docentku Brozmanovou, která dlouhodobě patří k aktivním autorům mnoha 

publikací týkajících se ortotiko-protetiké problematiky. V neposlední řadě si dovolím 

zmínit pana docenta Hadrabu, který se dlouhodobě věnoval výzkumné, pedagogické i 

publikační činnosti a v němž jsme minulý rok ztratili výraznou oporu našeho malého 

oboru. 

 

3 SOUČASNOST OBORU 

V současné době je obor ortotika-protetika chápán jako zdravotnická profese na 

pomezí biomechaniky, medicíny a přidružených technických oborů profesně sdružujících 

lékaře a ortopedicko-protetické techniky, kdy lékaři pomůcku indikují a ortopedicko-

protetičtí technici ji posléze realizují (Dungl, 2014). Tato spolupráce mezi lékaři a 

ortopedicko-protetickými techniky je vedena ve velmi těsném kontaktu s cílem co možná 

nejlepšího funkčního zlepšení kvality života pacientů. V dnešní době jsou také 

neodmyslitelnou součástí celého ošetřujícího týmu další zdravotnické i nezdravotnické 

profese. Mezi nejčastěji spolupracující kolegy patří ortopedi, fyzioterapeuti, 

ergoterapeuti, psychologové a velmi často i sociální pracovníci. Významnou roli hraje 

rodina daného jedince a v neposlední řadě jeho aktivní přístup, kdy se z pacienta, který 

se víc spoléhá na aktivitu svého okolí, stává klient, který sám aktivně vyhledává pomoc 

a řešení ve snaze co nejlépe zlepšit svůj zdravotní stav. 

 Problematika ortotiky-protetiky se jako každá oblast lidské činnosti neustále 

vyvíjí a je potřeba stále sledovat nejnovější trendy. Výraznými milníky tohoto oboru byly 

počátky používání modulární stavby pomůcek z jednotlivých dílů, díky čemuž se výrazně 

urychlila a zkvalitnila výsledná výroba pomůcek. Používání termoplastických materiálů 
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je umožnilo vyrábět jako relativně stálé, lehké a dobře udržovatelné. Další velké možnosti 

následně přineslo použití kompozitních materiálů ve formě laminátů a v současnosti 

můžeme zmínit stále častější zavádění CAD-CAM (Computer Aided Design-Computer 

Aided Manufacturing) technologií ve formě 3D (Three Dimensional) skenovacích 

systémů s počítačovou úpravou získaných dat, CNC (Computer Numerical Control) 

frézování a 3D tisk kompozitních i kovových materiálů. Přes veškeré technologické 

možnosti, které dnešní doba nabízí, spatřuji největší posun ve vnímání ortotiky-protetiky 

jako samostatného oboru. 

 

3.1 Rozdělení oboru 

Dnešní ortotika-protetika (jinými slovy technická ortopedie) je multidisciplinární 

medicínsko-technický obor, který zajišťuje indikaci, výrobu a aplikaci technických 

pomůcek, nahrazujících chybějící část těla nebo podporujících oslabenou funkci 

pohybového aparátu pomocí specifických pomůcek. Díky specializaci některých oblastí 

tohoto oboru se v našich českých podmínkách ortotika-protetika rozdělila na několik 

základních odvětví: 

 

- Ortotika – zabývá se léčbou pomocí zevně aplikovaných pomůcek, jež ovlivňují 

a kompenzují pouze funkční deficit, aniž by ovlivňovaly morfologii daného 

tělesného segmentu. Funkčním prostředkem je ortéza 

- Protetika – zabývá se léčbou pacientů pomocí zevně aplikovaných pomůcek, 

které kompenzují deficit jak somatický, tak funkční. Funkčním prostředkem je 

protéza, případně exoprotéza, ortoprotéza 

- Epitetika – zabývá se výrobou a zevní aplikací pomůcek, které kompenzují 

morfologickou stránku poškození, přičemž estetická stránka má primární funkci 

nad stránkou funkční. Výstupem je kosmetická náhrada neboli epitéza 

- Kalceotika – specializace ortotiky-protetiky, zabývající se návrhem a stavbou 

individuální obuvi, úpravou sériové obuvi a výrobou individuálních 

ortopedických vložek. V zahraniční literatuře spadá tento obor do značné míry 

pod oblast ortotiky. V poslední době je snaha o úplné vyčlenění specializace 

mimo obor ortotiky-protetiky 
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- Adjuvatika – do tohoto podoboru spadají veškeré protetické pomůcky sloužící 

ke zlepšení životních podmínek nebo rehabilitaci invalidního pacienta do 

každodenního života. Řadíme sem především vozíky, chodítka, hole, berle, 

postele, polohovací pomůcky, pomůcky pro nevidomé, s mentálním postižením 

atd. 

- protetická protetometrie – v některých případech se zmiňuje samostatně. 

Předmětem této specializace je získávání měrných podkladů, určování měrných 

bodů a pomocných výpočtů. Uvažovaná specializace zasahuje do všech 

předchozích podoborů technické ortopedie 

 

Ortotika byla v našich podmínkách vedle protetiky často považována za 

méněcennou specializaci, které se nezřídka věnovali lidé, kteří neměli o dané 

problematice adekvátní povědomí. Z dnešního pohledu se jedná o odvětví, které má 

pravděpodobně jeden z největších potenciálů celého oboru, protože počet pacientů a 

rozsah onemocnění vyžadujících ortotickou léčbu výrazně převyšuje požadavky pro 

ostatní specializace technické ortopedie. Zásadní posun také nastal ve změně uvažování, 

kdy se v daleko větší míře upouští od výroby rigidních polohovacích ortéz 

s přinejmenším diskutabilním efektem ke stále častěji aplikovaným dynamickým 

ortézám. V neposlední řadě se do ortotiky začínají pomalu úspěšně implementovat 

elektronicky řízené systémy, které poskytují další úroveň možností ve snaze zkvalitnit 

život lidem, kteří jsou trvale odkázáni na podporu ortézových systémů. Je důležité 

pamatovat na to, že i nejvyspělejší technologie postrádají smysl, nejsou-li správně 

indikovány. Vyžaduje to vysokou míru vzdělanosti a zkušenosti lidí, kteří pomůcky 

indikují a vyrábějí. 

 Předmětem ortotiky je léčba pacientů s celou škálou onemocnění pomocí zevně 

aplikovaných pomůcek na část těla, která trpí poruchou funkce. Mezi nejčastější skupinu 

vyžadující ortotickou intervenci patří pacienti s neurologickou, ortopedickou a v menší 

míře traumatologicko-chirurgickou problematikou. Velmi specifickou skupinou jsou děti, 

u nichž má ortotická intervence výrazný léčebný efekt nehledě na období vzniku 

samotného onemocnění (prenatální, perinatální a postnatální období), protože rostoucí a 

vyvíjející se dětský organizmus má velké možnosti plasticity jak na úrovni nervového, 

tak i myoskeletárního systému. Největší možnosti ovlivnit tyto systémy jsou do značné 
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míry limitovány časovým úsekem jejich vývoje, proto je důležité diagnostikovat příčiny 

onemocnění co nejdřív, aby zbyl dostatek času pro požadovanou léčbu onemocnění; 

hovoříme o takzvaném „terapeutickém okně“. Příkladem je korekce vad nohou, kterou 

lze nejlépe docílit do ukončení osifikace tarzálních kůstek, tedy zhruba do sedmi let věku 

dítěte. 

Aplikované pomůcky můžeme rozdělit podle formy výroby na sériově a 

individuálně zhotovené pomůcky. Sériové pomůcky jsou předem vyrobené podle 

typizovaných populačně univerzálních velikostí, rozměrů a měr. Tyto pomůcky jsou často 

vyrobeny v několika velikostech, kdy se vybírá nejbližší velikost odpovídající pacientově 

měrným podkladům. Typickým příkladem může být sériová bandážová stabilizační 

ortéza hlezna. 

V případě sériové pomůcky vyžadující úpravu a nastavení ortotikem-protetikem 

podle specifických požadavků mluvíme o sériových pomůckách s individuální úpravou. 

Příkladem může být kompozitní AFO (Ankle Foot Orthosis) z prepregu, kdy pro docílení 

dobré funkce ortézy je potřeba individuálních úprav formou dovybavení individuální 

ortopedickou stélkou, úpravou ortézového štítu a zapasováním ortézy do obuvi, s níž by 

ortéza měla tvořit jeden celek. Výhodou těchto pomůcek je jejich dostupnost, 

univerzálnost a v porovnání s individuálními pomůckami relativně nízká finanční 

náročnost. 

Individuálně zhotovené pomůcky jsou připravovány pro konkrétního pacienta na 

základě předem odebraných měrných podkladů formou obkresu, negativního obtisku atd. 

Výroba těchto pomůcek je především předmětem technické ortopedie a ortopedicko-

protetických pracovníků. Pomůcky jsou zhotovovány na základě specifických potřeb 

daného jedince. Hlavní výhodou je prakticky neomezená možnost individualizace; oproti 

sériové výrobě se předpokládá daleko lepší pasování i funkčnost pomůcky. Značnou 

nevýhodou je delší doba potřebná k její výrobě a v neposlední řadě i vyšší finanční 

náročnost (Krawczyk, 2011). 
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4 NOHA 

Oblast nohy lze pomocí Lisfrankova a Chopartova kloubu rozdělit na tři části. 

Přední část tvořící prstce s metatarzy (předonoží). Střední oblast nohy se skládá z os 

cuboideum, os cuneiforme mediale, intermedium, laterale a os naviculale (středonoží). 

Zadní část nohy je tvořena dvěma největšími kostmi nohy, tarzem a calcaneem 

(zadonoží). 

Z funkčního hlediska lze nohu rozdělit na dva podélné sloupce, které se vůči sobě 

mohou pohybovat. Jeden ze sloupců je tvořen talem, os cuneiforme mediale, 

intermedium, laterale a prvním až třetím metatarzálním paprskem. Druhý funkční sloupec 

je tvořen os calcaneum, os cuboideum, čtvrtým a pátým matatarzálním paprskem. 

Zatímco hlavičky všech zánártních kostí obou sloupců leží v plantární rovině, kladou se 

klínovitě kosti (os naviculare, talus) směrem dozadu více a více přes laterální část skeletu, 

až se talus dostane nad calcaneus. Díky tomuto je mediálně patrná podélná klenba nohy. 

Klínovitý profil os cuneiforme mediale, intermedium, laterale a bazí zánártních kostí 

podmiňuje příčnou klenbu nohy. Oba sloupce nohy umožňují určitou míru pohybu, který 

je nezbytný pro tlumení došlapu a přizpůsobení nohy povrchu (Putz, 2006). 

 

 

Obrázek 1: Funkční rozdělení nohy (Baumgartner, 2016) 
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4.1 Horní hlezenní skloubení 

Na stavbě horního hlezenního skloubení se podílí kosti bérce, zejména distální 

tibie a fibuly s hlezenní kostí talu. Z anatomického hlediska se jedná o kloub sloužený. 

Distální zesílený konec tibie vytváří maleolus medialis (vnitřní kotník). Gracilnější fibula 

vybíhá v maleolus lateralis (zevní kotník). Obě kosti jsou propojeny mohutnými 

tibifibulárními vazy a vytvářejí mohutnou vidlici (kloubní jamku) pro trochleu talu. 

Trochlea tali (kloubní hlavice) se dorzálně zužuje, což způsobuje větší plantární flexi 

nohy ve srovnání s flexí dorzální. Trochlea tali vytváří tři hlavní kloubní plochy: dvě 

boční pro oba kotníky, které zajišťují medio-laterální stabilitu, a hlavní kloubní plochu, 

která přenáší největší zatížení. Kloubní pouzdro je slabé a celý horní hlezenní kloub je 

zesílen kolaterálními vazy. Na mediální straně je horní hlezenní kloub zesílen pomocí lig. 

deltoideum, které tvoří silnou vazivovou trojúhelníkovitou desku. Tento vaz se dělí na 

dílčí vazy: pars tibionavicularis, tibiocalcanearis, tibiotalaris anterior a posterior. Jedná 

se o nejsilnější kloubní stabilizátor hlezenního kloubu. Laterální kolaterální vazy jsou lig. 

fibulotalare anterius, lig. fibulocalcaneare a lig. fibulotalare posterius které jsou slabšími 

kloubními stabilizátory v porovnání s lig. deltoideum. Zajímavostí je, že v jakékoli 

poloze nohy je alespoň jeden vaz vždy napjatý, což přispívá k celkové stabilitě kloubu 

(Čihák, 2011). 

V horním hlezenním skloubení lze pohybovat nohou vůči bérci v případě 

otevřeného kinematického řetězce nebo naopak bércem vůči noze v případě uzavřeného 

kinematického řetězce. Oba zmíněné způsoby pohybu se během chůze pravidelně střídají. 

Tyto pohyby probíhají jako otáčivé pohyby dvouramenné páky se středem v horním 

hlezenním skloubení, kdy delší rameno páky tvoří přednoží a kratší rameno pata. 

V horním hlezenním skloubení probíhá kladkový pohyb pouze v jedné rovině a kolem 

jedné příčné osy; je tedy umožněn pouze jeden stupeň volnosti pohybu. Pohyby 

v sagitální rovině se nazývají plantární (okolo 40-50˚) a dorzální flexe (okolo 20-35˚) a 

prakticky se jedná o izolované pohyby (Kaphingst, 2004). 

Chůze vpřed je často znázorněna přímkou, ale ve skutečnosti se těžiště těla 

pohybuje sinusovým pohybem okolo této přímky na jednu a druhou stranu. Osa horního 

hlezenního kloubu probíhá hroty fibulárního a tibiálního kotníku, takže probíhá zdola, 

zezadu, z boku, nahoru, dopředu a dovnitř. V tranzverzální rovině svírá úhel okolo 20-

30˚ s frontální rovinou a není tedy kolmá na směr chůze. Stojí spíše kolmo k laterálnímu 



19 
 

posunu těžiště během chůze. S osou nohy svírá úhel okolo 85˚. Toto uspořádání umožňuje 

noze odvalující se přes horní hlezenní kloub zrychlení těžiště mezi iniciálním kontaktem 

a středním stojem v průběhu chůze (Kolář, 2009). 

 

 

Obrázek 2: Hybnost v horním hlezenním skloubení (Baumgartner, 2016) 

 

4.2 Dolní hlezenní skloubení 

 Označuje se jako skloubení mezi talem, calcaneem a os. naviculare, ale z 

anatomického hlediska se jedná o dva nezávislé klouby; subtalárního skloubení mezi 

talem – cacaneem a předního talocalcaneonavicularis mezi talem – os naviculare – 

calcaneem. Pohyby v tomto kloubu probíhají okolo podélné osy, která proximálně 

vstupuje na tibiální straně v oblasti hlavice talu a vystupuje distálně na fibulární straně 

calcanea. Kolem této osy probíhají vratné pohyby hlezna, tedy pronace a supinace. Přední 

oddíl dolního hlezenního skloubení je tvořen třemi kostmi: talem, calcaneem a os 

naviculare. Talus tvoří hlavici kloubu, zatímco calcaneus a os naviculare tvoří kloubní 
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jamku. Zadní oddíl dolního hlezenního kloubu leží mezi zadní konkávní kloubní plochou 

talu a zadní konvexní kloubní plochou calcanea (Čihák, 2011). 

 

 

Obrázek 3: Pronace/supinace v subtalárním skloubení (Baumgartner, 2016) 

 

 Dolní hlezenní skloubení umožňuje přizpůsobení nohy nerovnostem terénu. 

Během stoje umožňuje mediolaterálním výchylkám těžiště těla za stálého kontaktu paty 

a chodidla s podložkou. Během chůze reguluje napětí plantární aponeurózy, zatímco 

hmota těla se postupně posouvá vpřed z oblasti paty k malíkové straně chodidla; palcový 

metatarzo-falangeální kloub až po palec. Výrazně se podílí na tlumící schopnosti nohy. 

Při dorzální flexi nohy (například v podřepu) má schopnost vyrovnávat osu kolenního a 

hlezenního kloubu (Kaphingst, 2004). 
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Obrázek 4: Pronace/supinace celé nohy (Baumgartner, 2016) 

 

 

Obrázek 5: Flexe/extenze palce (Baumgartner, 2016) 

 

4.3 Zatížení nohy 

Noha je při stoji a chůzi neustále zatěžována. Při klidném stoji na obou nohou je 

tíhové zatížení nohou rozloženo v poměru 50/50. Tento poměr je brán spíš teoreticky a 

v reálné praxi je často procentuální zatížení na jedné noze nepatrně větší, než na druhé. 

Tento rozdíl by u zdravého člověka neměl přesáhnout víc než 10 % z celkového zatížení. 

Toto doporučení zcela neplatí v případě pacientů s amputací v oblasti dolní končetiny, 

kdy i přes důkladnou dlouhodobou edukaci pacient víc zatěžuje neamputovanou nohu - 
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pravděpodobně i přes veškerou snahu více důvěřuje své noze - než oprotézované 

končetině. Při klidném stoji na jedné noze je zatížení 100 % tělesné hmotnosti. Z toho 

poměrově okolo 40-50 % připadá na zatížení paty, 20-30 % na zatížení v oblasti pátého 

metatarzofalangeálního skloubení a okolo 30-40 % na zatížení v oblasti prvního 

metatarzofalangeálního skloubení. Je dobré uvědomit si, že při dynamickém zatížení 

během chůze dochází v určitých fázích krokového cyklu k daleko většímu zatížení vlivem 

reakčních sil (propulze během terminálního stoje), nehledě na situace při doskocích, kdy 

mohou reakční síly dosáhnout násobku sil oproti statickému stoji. 

 

4.4 Noha v tělesném schéma 

Jak už bylo zmíněno, noha má zásadní vliv na nastavení a funkci vyšších tělesných 

segmentů. Horní i dolní hlezenní kloub umožňuje složený pantový pohyb, kdy při 

nadměrném varózním nebo valgózním postavení nohy zároveň dochází k zevní nebo 

vnitřní rotaci bérce s dalším řetězením v oblasti kolene, kyčle, pánve a páteře. Příkladem 

může být valgózní postavení nohy, které je téměř vždy spojeno s valgózní patou. Toto 

postavení nohy vede k vnitřně rotačnímu momentu v oblasti bérce a femuru. Takové 

postavení zároveň působí zvýšeným tahovým namáháním vnitřních kolaterálních vazů a 

předního zkříženého vazu kolene. Vnitřní rotace femuru dále vede k anteverznímu 

momentu pánve, zvýšené flexi v kyčelním kloubu a zvětšené bederní lordóze. Při 

jednostranné poruše navíc vede k funkčnímu zkratu dolní končetiny, což způsobuje 

tendenci k zešikmení pánve s případným vznikem funkční skoliózy. Všechny tyto změny 

zároveň vedou ke změnám napětí dotčených svalových skupin, stoj s následnou chůzí se 

stává neekonomický. Varózní postavení nohy vede naopak k opačnému působení na 

myoskeletární systém. Tyto změny působí oboustranně, takže změna v oblasti kyčle se 

může projevit i změnou v oblasti nastavení nohy a naopak (Götz-Neumann, 2015). 
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Obrázek 6: Řetězení poruch dolní končetiny (Götz-Neumann, 2015) 

 

 Další častá souvislost panuje mezi postavením nohy a nadměrnou hyperextenzí 

kolene při zkrácení musculus triceps surae, kdy zejména musculus soleus považovaný za 

plantární flexor (otevřený kinematický řetězec) funguje během stojné fáze jako kolenní 

extenzor (uzavžený kinematický řetězec). Jeho efekt může být natolik velký, že 

způsobuje výraznou rekurvaci kolenního kloubu s kompenzací ve vyšších etážích, 

případně equinóznímu postavení v hlezenním kloubu. Tato funkce se nazývá spřažení 

plantární flexe s kolenní extenzí. Problematická může být i opačná situace, kdy například 

vlivem nadměrné prolongace v oblasti Achillovy šlachy se musculus triceps surae stane 

funkčně dlouhým, což vede ke zvýšené dorzální flexi v hlezenním kloubu, případně 

podřepu v kolenou vlivem omezené funkce musculus triceps surae (Webster, 2018). 

 Opačný případ, kdy se patologie v jiném tělesném segmentu projeví v oblasti 

nohy nastává například při degenerativních změnách v oblasti kyčelního kloubu. Tyto 

změny vedou k typickému funkčnímu omezení, kdy se postavení kyčelního kloubu 

dostává do zevní rotace s flexí. Tato změna se projeví jiným nastavením v oblati nohy, 

kdy pacient během terminální fáze stoje neprovádí odval palce v jeho podélné ose, ale 
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provádí ho po vnější straně palce, což vede k nadměrné addukci palce vedoucí až 

k vytvoření hallux supraductus. 

 

5 CHŮZE 

Chůze je jednou z nejčastějších pohybových aktivit, kterou během života 

vykonáváme. Je nezbytná nejen pro přesun z místa na místo, ale její význam lze nalézt i 

v oblasti psychosociální, neboť usnadňuje participaci na společenském životě každého 

jedince. Dojde-li k poruchám chůze, může to vést k negativnímu ovlivnění kvality života. 

Z těchto důvodů je důležité chůzi a její počínající poruchy včas diagnostikovat a zahájit 

co nejčasnější komplexní léčbu, aby negativní dopady byly minimální. Vyšetření a 

analýza chůze jsou nejčastěji prováděny lékaři, fyzioterapeuty a biomechaniky. 

Hodnocení chůze má nezastupitelné místo v běžné klinické praxi (Neumanová, 2015). 

Poruchy chůze se nejvíce vyskytují v oblasti myoskeletálních a neurologických 

onemocnění, ale lze najít i souvislost s celou řadou interních, například 

kardiorespiračních příčin. 

 Typickým a jedinečným znakem zástupců živočišné říše, tedy i člověka, je 

lokomoce. Základním lokomočním stereotypem člověka, který má zásadní význam pro 

kvalitu jeho života, je chůze (Véle, 2006). Její provedení je podmíněno prostředím, ve 

kterém samotný pohyb probíhá. Kromě uvolnění horních končetin pro manipulaci má 

bipedální chůze i další výhody, které lze využít například při změnách pohybu (či 

povrchu, na kterém je realizován), a podobně. 

 Chůze se vyznačuje množstvím rysů, které jsou při provádění pohybu podobné 

pro všechny skupiny lidí. Zároveň je současně charakteristická pro každého jedince, 

s individuálními znaky, podmíněnými zdravotním stavem, psychickými faktory, vnějšími 

podmínkami (např. povrch terénu, obuv, ortéza) a v neposlední řadě také 

biomechanickými, antropometrickými parametry lidského těla (Gúth, 2008). 

Pro pochopení a léčbu patologie lidské chůze pomocí ortotických pomůcek je 

důležité nejprve pochopit fyziologický pohyb „normální chůze“. Přesněji by bylo možné 

chůzi člověka popsat sestavením seznamu některých hlavních znaků chůze. Ačkoli jsou 

mezi vzorci chůze každého jednotlivého člověka mírné rozdíly, pohybují se tyto rozdíly 

v úzkém pásmu (Kaphingst, 2004). 
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5.1 Definice chůze 

 Přestože je chůze základním pohybem, se kterým se setkáváme každý den, 

neexistuje její obecně platná definice. Prostým opisem ji můžeme charakterizovat jako 

jeden ze způsobů lokomoce, při kterém je vzpřímeně se pohybující tělo podpíráno 

střídavě jednou a druhou dolní končetinou. Při přechodu přes opěrnou, stojnou končetinu 

se druhá nachází ve švihové fázi a „připravuje se“ pro následující oporu (Neumanová, 

2015). Na rozdíl od běhu je tedy při chůzi vždy minimálně jedno chodidlo v kontaktu 

s podložkou, což odlišuje chůzi od běhu, kdy pozorujeme takzvanou letovou fázi, ve které 

se obě končetiny nachází ve vzduchu. 

 Všeobecně lze nalézt různé definice chůze, které vycházejí z přístupu jejího 

pozorování danými autory. 

 

- Chůze je způsob pohybu těla z jednoho místa na druhé za střídavé a opakující se 

výměny polohy dolních končetin, s podmínkou, že alespoň jedno chodidlo 

zůstává v kontaktu s podložkou (Trew, 2010) 

- Základní lokomoční stereotyp, který je vybudován v ontogenezi na 

fylogeneticky fixovaných principech typických pro každého jedince (Kolář, 

2009) 

- Chůze je takzvaný řízený pád, ve kterém tělo padá vpřed z pozice stabilní, 

zajištěné stojnou dolní končetinou, na druhostrannou dolní končetinu 

- Střídání sekvencí jednoduché a dvojité opory dolních končetin (Enoka, 2008) 

- Opakování sekvence svalově kontrolovaných pohybů v kloubech, opakujících se 

pro každou končetinu, které současně posunují tělo vpřed a udržují stabilitu těla 

(Perry, 2004) 

 

5.2 Základní biomechanické předpoklady pro provedení chůze 

 I když existuje velké množství a někdy i výrazně odlišné varianty provedení 

chůze, musí být vždy splněny základní požadavky, které se vztahují k řídícímu a 

pohybovému systému člověka (Bronstein, 2004). Těmito požadavky jsou rovnovážné 

schopnosti zaujmout stabilní vertikální posturu a udržovat její balanci. Dalším důležitým 

předpokladem je schopnost zahájit a udržovat krokový mechanizmus. Nezbytné jsou také 
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požadavky na nepřetržité působení reakční síly podložky a periodický pohyb dolních 

končetin vpřed. White uvádí čtyři základní podmínky, které jsou pro uskutečnění chůze 

nezbytné (Whittle, 2007): 

 

- Udržení vzpřímené a stabilní postury 

- Střídavá opora oběma dolními končetinami pro přenos hmotnosti těla 

- Koordinovaný pohyb dolních končetin ve švihové fázi pro možnost plynulého 

kontaktu chodidla s podložkou 

- Přítomnost odpovídající svalové síly pro pohyb těla vpřed 

 

Gage popisuje čtyři hlavní charakteristiky fyziologické chůze, které většinou nejsou 

přítomny u chůze patologické (Gage, 1991): 

 

- Dynamická stabilita ve stoji (narušována uložením těžiště vysoko nad opěrnou 

bází a opakovanými změnami polohy segmentů těla) 

- Vytvoření podmínek pro provedení a ukončení odvalu chodidla umožňujících 

zahájení švihové fáze 

- Přiměřená délka švihové fáze 

- Udržení dynamiky pohybu v průběhu chůzového cyklu 

 

Pro splnění výše uvedených kritérií musí být splněno množství vnitřních 

předpokladů, jako je dostatečný svalový tonus a z toho vyplývající svalová síla, 

přítomnost intaktní kostní tkáně, funkční klouby, umožňující požadovaný rozsah pohybu, 

možnost zpětné vazby formou zrakovou, vestibulárním aparátem, senzomotorickým 

systémem a podobně. Porucha některé z těchto podmínek se projeví ve způsobu chůze. 

Fyziologický chůzový vzor se stává patologickým, chůze se stává energeticky náročnější 

a je tak pro některé jedince náročným úkolem z hlediska jejich kardiorespirační rezervy. 

Vzhledem k tomu, že provedení chůze není záležitostí jednoho systému, ale integrací 

několika systémových celků, dochází tak ke změnám již při zhoršení funkce jednoho 

z těchto systémů (Neumanová, 2015). 
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5.3 Centrální mechanizmy řízení lidské motoriky 

Véle popisuje řízení lidské motoriky jako účelové organizování aktivity pohybové 

soustavy k dosažení zamýšleného cíle. Řízení motoriky je dáno geneticky (posturální 

globální vzor je dán fylogeneticky a je totožný u všech generací), učením se, případně 

zkušenostmi v průběhu života (Véle, 2006). Podle Koláře jsou motorické vzory geneticky 

determinované a zahrnují jednotlivé reflexy na úrovni míšní, kmenové a složité 

senzomotorické funkční vztahy, vyšší úroveň řízení atd. Na této úrovni je například řízen 

chůzový automatizmus v prvních týdnech života. Vyšší formy řízení se utvářejí 

v průběhu posturální ontogeneze. Na základě motorického učení se pak vytvářejí hybné 

stereotypy, naučené a zautomatizované pohybové funkce (Kolář, 2009). 

 Pokud budeme zjednodušeně uvažovat o jednotlivých etážích centrálních 

mechanizmů řízení lidské motoriky, lze je popsat následovně: 

 Mozková kůra je zodpovědná za ideomotorické funkce, tedy myšlenku o 

představě pohybu a její realizaci pomocí myoskeletárního systému. Podkorové struktury 

mají za úkol adaptaci na vnitřní i vnější prostředí, udržují vzpřímenou posturu 

v gravitačním poli země a zajišťují automatizaci opakovaných pohybů a jejich kontrolu. 

Oblast míchy je na základě exteroceptivních i proprioceptivních informací zodpovědná 

za řízení svalového tonu, reciproční inhibici, střídání flexe jedné končetiny a extenze 

druhé, což má význam pro hrubé zprostředkování pohybu; případně chůze v hrubém 

slova smyslu. 

 Lokomoce zdravého člověka, tedy i chůze se řadí mezi činnosti, které jsou 

vykonávány bez vědomé kontroly a probíhají bez účasti a kontroly mozkové kůry. 

Stereotyp chůze je tak výsledkem spuštění předem připraveného vzorce neurální aktivity, 

takzvaného centrálního motorického programu. Tento program je zakódován v neurální 

síti; takzvaných generátorech pohybu. Tyto generátory jsou uloženy v prodloužené míše 

samostatně pro každou končetinu zvlášť. V případě zapojení všech končetin do pohybu 

jsou tyto generátory navzájem funkčně a koordinovaně propojeny. Charakter lokomoce 

(chůze, běh a podobně) je řízen z oblasti retikulární formace středního mozku označované 

jako mezencefalická lokomoční oblast. Přestože není lokomoce primárně reflexního 

původu, je aferentace z proprioceptorů velmi důležitá. Pokud je tento přísun informací 

narušen, dochází k výrazným změnám normálního chůzového cyklu a k celkovému 

zpomalení pohybu. Mícha je schopná odpovídat na specifické senzorické dráždění 
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z dolních končetin a tak vytvořit stereotyp chůze i v případě, kdy je supraspinální řízení 

částečně omezeno (Králíček, 2011). Jak bylo dříve zmíněno, pohyb se skládá 

z multisenzorické integrace a mozek využívá pro řízení posturálního nastavení a pohybu 

pro něj v danou chvíli nejvhodnější senzorický vstup. Mezi dominantní systémy v řízení 

pohybu patří vestibulární systém, propriocepce a zrak. Výpadek každého z těchto 

systémů se projeví zejména při zhoršených senzorických podmínkách (tma, chůze po 

měkkém povrchu…). Tyto vstupy jsou porovnávány s doposud naučenými a uloženými 

pohybovými vzory a následně vytvářejí pohybovou informaci, která se šíří pomocí 

pyramidové nebo mimopyramidové dráhy. 

 

5.4 Metody vyšetření chůze z pohledu biomechaniky 

 Podle způsobu, jakým zkoumá lidský pohyb, se biomechanika dělí na dvě 

základní oblasti. První je kinematika zabývající se zkoumáním mechanického pohybu, 

bez důrazu na zjištění silových parametrů, které v jeho průběhu působí. Druhou oblastí 

biomechaniky, jak lze na pohyb nahlížet, je kinetika, jež se zabývá vnějšími a vnitřními 

silovými parametry působícími na biomechanický komplex. Mezi nejdůležitější zevní 

sílu patří zemská gravitace vytvářející tíhu segmentů. Mezi výrazné vnitřní síly patří 

svalová síla generovaná jednotlivými svaly. 

 

5.5 Jednotlivé fáze krokového cyklu 

Kromě výše zmíněných definic chůze ji lze popsat jako cyklicky se střídající 

pohyb, jehož základní prvky se neustále opakují ve stejném pořadí. Základní jednotkou 

chůze je krokový cyklus, který je vymezen dvěma libovolně se opakujícími jevy jedné a 

té samé končetiny. Krokový cyklus se tedy skládá z takzvaného dvojkroku, jehož počátek 

je zpravidla nejčastěji definován jako iniciální kontakt nohy s podložkou a končí 

následujícím kontaktem té samé nohy. Je vhodnější používat termín iniciální kontakt, 

protože ne vždy je krokový cyklus zahajován takzvaným „heel strike“ neboli kontaktem 

paty. Příkladem může být ekvinózní chůze. Jedná se tedy o časový interval, ve kterém je 

realizováno kompletní pořadí pravidelně se opakujícího děje (Gage, 1991). Krokový 

cyklus se dělí na dvě základní fáze: 
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- Stojná fáze (stance phase) – fáze krokového cyklu, kdy je chodidlo v kontaktu 

s podložkou 

- Švihová fáze (swing phase) – fáze krokového cyklu, kdy je chodidlo mimo 

kontakt s podložkou 

Někdy je zmiňována třetí fáze, takzvaná fáze dvojí opory (doble support phase), 

kdy se jedná o krátký přechodový stav (cca 10 % času z celého krokového cyklu) mezi 

stojnou a švihovou fází. Během tohoto děje jsou obě končetiny v kontaktu s podložkou; 

jedna v oblasti paty a druhá v oblasti palce. Krokový cyklus lze rozdělit podle délky trvání 

jednotlivých fází (60 % stojná fáze, 40 % švihová) s variabilními individuálními 

odchylkami. Se zvyšující rychlostí dochází ke zkrácení stojné fáze ve prospěch švihové 

fáze. 

 Pro možnost analýzy lidské chůze pomocí aspekce i přístrojových metod bylo 

provedeno rozdělení krokového cyklu na několik kratších časových úseků, které se 

vztahují především k poloze chodidla k podložce. Jedním z celosvětově používaných 

popisů je rozdělení krokového cyklu podle Perry, která při jeho vytváření přihlížela i 

k patologickým vzorům chůze. Při tomto modelu rozdělení se pracuje s následujícími 

fázemi krokového cyklu a jejich přibližnou procentuální délkou trvání vzhledem 

k celkové délce krokového cyklu. 

 

Stojná fáze (stance phase) 

- Počáteční kontakt (initial contact) trvání 0 %; případně 0-2 % z krokového cyklu 

- Postupné zatížení (loading response) trvání 0-10 % z krokového cyklu 

- Mezistoj (midstance) trvání 10-30 % z krokového cyklu 

- Konečný stoj (terminal swing) trvání 30-50 % z krokového cyklu 

- Předšvih (preswing) trvání 50-60 % z krokového cyklu 

Švihová fáze (swing phase) 

- Počáteční švih (initial swing) trvání 60-73 % z krokového cyklu 

- Mezišvih (midswing) trvání 73-87 % z krokového cyklu 

- Konečný švih (terminal swing) 87-100 % z krokového cyklu 
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Obrázek 7: Aktivita svalů během krokového cyklu (Götz-Neumann, 2015) 

 

 

Obrázek 8: Foto jednotlivých fází krokového cyklu (Götz-Neumann, 2015) 



31 
 

Kromě jednotlivých fází krokového cyklu se u lidské chůze rozlišují následující 

všeobecné charakteristiky (Kaphingst, 2004): 

 

- Svislé posouvání těžiště – při „normální“ lidské chůzi se těžiště rytmicky 

posouvá nahoru a dolů a zároveň se posunuje vpřed. Nejvyššího bodu dosáhne 

během střední stojné fáze; naopak nejnižšího dosáhne ve fázi dvojí opory, kdy 

jsou obě chodidla v kontaktu s podložkou. Tento rozdíl během krokového cyklu 

málokdy přesáhne 50 mm. Je také zajímavé, že výška člověka je během celého 

krokového cyklu o něco nižší, než při klidném stoji 

- Stranové přenášení těžiště – během chůze se těžiště také rytmicky přenáší ze 

strany na stranu, kdy největších výchylek dosahuje během střední stojné fáze. 

Během přenášení váhy z jedné končetiny na druhou se přenáší pánev a trup nad 

nosnou končetinu. Tyto celkové výchylky také běžně dosahují okolo 50 mm 

- Šířka kroku – jedná se o velice variabilní údaj, který se nejčastěji pohybuje mezi 

50-100 mm. Šířka kroku se nejčastěji měří jako vzdálenost rovnoběžných linií, 

které procházejí středy pat ve stejné fázi kroku 

- Délka kroku – vzdálenost mezi dvěma body během stejné fáze kroku pravé a 

levé nohy. Nejčastěji se měří jako vzdálenost dvou bodů iniciálního kontaktu 

jedné a druhé nohy, ale nemusí to být pravidlem 

- Délka krokového cyklu – jedná se o vzdálenost mezi kontaktem nohy a 

následujícím stejným kontaktem v jakékoli fázi kroku jedné a té samé končetiny. 

Jinými slovy jedná se o dvojkrok. Člověk urazí jeden krokový cyklus zhruba 

během jedné vteřiny 

- Stranové naklápění pánve – pánev se během přesunu těžiště z jedné dolní 

končetiny na druhou také naklápí. Toto fyziologické naklápění je v rozmezí 

zhruba 5˚ ve frontální rovině. Je důležité rozlišit fyziologické naklápění pánve 

od pozitivního Trendelenburgova příznaku při oslabení abduktorů kyčle 

- Úhel nohy – jedná se o úhel, který svírá osa nohy s osou chůze. Na tomto úhlu 

se zásadně podílí rotace v kyčlích, torzní úhel femuru a tibie 

- Flexe kolene během chůze – krátce po iniciálním kontaktu dochází k takzvané 

„preflexi“, kdy při přechodu do střední stojné fáze dochází k flexi v kolenním 

kloubu o zhruba 20˚ v součinnosti s pohybem v hlezenním a kyčelním kloubu, 
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aby se zmenšila vertikální výchylka těžiště směrem nahoru a dolů. Tento pohyb 

má zásadní vliv pro tlumení rázových sil během chůze 

- Rychlost chůze – počet kroků běžné chůze se běžně vyskytuje v rozmezí okolo 

70-130 kroků za minutu. Průměrný dospělý člověk, který jde rychlostí okolo 90 

kroků za minutu, urazí touto rychlostí za hodinu zhruba 4 kilometry 

- Rotace pánve a hrudníku – hrudník rotuje na opačnou stranu, než pánev. Pánev 

se obtáčí kolem kyčelního kloubu stojné končetiny, aby druhostranná dolní 

končetina mohla nakročit, zatímco hrudník rotuje na opačnou stranu. Současně 

se rameno na straně stojné dolní končetiny stává ramenem švihovým. Tímto 

mechanizmem se kompenzují vzniklé síly a současně přispívá k rovnoměrnému 

zrychlení během chůze. Pokud dojde k jeho poruše, například při blokádě 

obratlů nebo amputaci horní končetiny, následuje porucha plynulosti chůze 

 

6 APLIKOVANÁ BIOMECHANIKA V ORTOTICE 

 Úvodem této části chci zmínit, že biomechanika lidského pohybu hraje 

významnou roli při indikaci, návrhu a stavbě ortotické pomůcky, ale sama o sobě by byla 

spíše teoretickou vědou. Teprve spolupráce ortotiky a biomechaniky, kdy se propojují 

teoretické poznatky s klinickými poznatky, vyšetřením a požadavky, vzniká aplikovaná 

biomechanika využívaná pro výrobu funkční léčebné pomůcky s požadovanými 

vlastnostmi. 

 Tato práce se primárně zabývá ortotikou nohy, ale změna nastavení této oblasti 

má často dopad na další, mnohem vyšší tělesné segmenty, zejména na kolenní klouby, 

kyčelní klouby, pánev, páteř atd. Proto je z pohledu ortotika důležité znát určité 

biomechanické principy, které lze využít ve prospěch pacienta. 

Z pohledu stavby ortéz je zásadní znalostí umístění středů os anatomických 

kloubů. Situace je u některých kloubů složitější, protože některé anatomické klouby jsou 

polycentrické, případně se jedná o klouby složené, kde neplatí pravidlo jedné osy, která 

kloubem probíhá. Tato skutečnost je často v rozporu s ortotickými klouby, kdy se naopak 

při jejich zabudování do ortézy často využívá jedné kompromisní osy otáčení. Znalost 

této problematiky je stěžejní i v případě následného statického nastavení ortézy. 
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 Osy ortotických kloubů mají být vzájemně vyrovnány horizontálně a pokud je to 

indikováno, tak i paralelně. Pohyby ortézových kloubů mohou být volné, částečně volné 

nebo s dorazem. Pomocí dorazů ortézových kloubů lze ovlivnit momenty sil působící na 

anatomické kloubní struktury a přilehlé segmenty. Například omezením dorzální flexe 

nohy v hlezenním kloubu AFO lze docílit extenčního momentu v kolenním kloubu. 

Pokud tohoto principu využijeme u KAFO (Knee Ankle Foot Orthosis) v kombinaci 

s uzamčeným kolenním kloubem, docílíme tak větší stability v kyčli pacienta. Dalším 

dobře využitelným principem je posunutí ortézového kloubu dopředu/dozadu, kdy lze 

v daném segmentu během pohybu dosáhnout většího nebo menšího odporu (Kaphingst, 

2004). 

 Z biomechanického hlediska se při stavbě ortéz využívá následujícího umístění 

ortézových kloubů a os (Kaphingst, 2004): 

 

Metatarzální klouby (bříško plosky nohy) 

Frontální rovina – horizontálně a paralelně vůči podložce 

Sagitální rovina – mediálně až 15 mm za kloubní štěrbinou bazálního kloubu palce, 

laterálně přímo za kloubní štěrbinou bazálního kloubu malíčku 

Transverzální rovina – paralelně s osou kolenního kloubu 

 

Hlezenní kloub 

Frontální rovina – horizontálně a paralelně vůči podložce 

Sagitální rovina – výškově na úrovni distálního vrcholu mediálního kotníku, antero-

posteriorně orientován mediálně a laterálně na konvexitách kotníku 

Tranverzální rovina – k frontální rovině paralelně, až zevně rotován v závislosti na úhlu 

zevní rotace v hlezenním kloubu 

 

Kolenní kloub 

Frontální rovina – horizontálně a paralelně vůči podložce 
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Sagitální rovina – výška 20-25 m nad kloubní mezerou dle výšky tibie (pacienta), 

antero-posteriorně 60 % : 40 % přední : zadní vzdálenost. Velmi často se také využívá 

kompromisní střed podle Nieterta 

Tranzverzální rovina – paralelně vůči frontální rovině, téměř paralelně vůči podkolenní 

jámě při 90˚ flexi kolene 

 

Kyčelní kloub 

Frontální rovina – horizontálně a paralelně vůči podložce 

Sagitální rovina – výška nad trochanterem major, antero-posteriorně pomocí ramenní 

svislice nebo Roser-Nelatonovy linie 

Tranzverzální rovina – paralelně vůči ose kolene 

 

Chybné určení kompromisní osy anatomického kloubu má za následek špatné 

umístění ortézového kloubu, které se projevuje zhoršením funkce ortézy, zejména 

komfortu jejího nošení, kdy se ortéza vůči tělesnému segmentu posouvá a adekvátně 

nesedí, v horším případě cyklickým pohybem, kterým chůze je, způsobuje odřeniny atd. 

V případě využití oboustranných ortézových kloubů, které nejsou v jedné ose, dochází 

k jejich vzájemnému „křížení“, které způsobuje omezení pohybu v daném kloubu; skelet 

ortézy je torzně namáhán a tento stav může vést ke zvýšenému opotřebení ortézových 

kloubů a únavovému namáhání skeletu ortézy. 

 

- Pokud je ortézový kloub umístěn proximálně vůči anatomickému kloubu, má 

ortéza tendenci „sjíždět“ a posouvat se distálně 

- Pokud je ortézový kloub umístěn distálně vůči anatomickému kloubu, má ortéza 

tendenci „vysunovat“ se proximálně, což nejčastěji zapříčiňuje její sklouzávání a 

dření, protože většina tělesných segmentů se proximálně rozšiřuje 

- Pokud je ortézový kloub umístěn anteriorně vůči anatomickému kloubu, má 

ortéza tendenci „sjíždět“ a posouvat se distálně 
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- Pokud je ortézový kloub umístěn posteriorně vůči anatomickému kloubu, má 

ortéza tendenci „vysunovat“ se proximálně, což nejčastěji zapříčiňuje její 

sklouzávání a dření, protože většina tělesných segmentů se proximálně rozšiřuje 

 

Podobný princip je všeobecně aplikovatelný na všechny ortézové klouby; nejen u 

ortéz v oblasti dolní končetiny. 

 

6.1 Zátěžová linie 

 Jedná se o trojrozměrný vektor součtu všech sil procházejících daným segmentem. 

Tento vektor si lze představit jako olovnici spuštěnou z centra těžiště lidského těla k zemi. 

Při stabilním fyziologickém stoji by tato linie v sagitální rovině měla procházet zhruba 2-

5 cm před pátým bederním obratlem, 2 mm za středem kyčelního kloubu, 15-17 mm před 

kompromisním středem kolenního kloubu a 6 cm před kompromisním středem 

hlezenního kloubu. Takto probíhající zátěžová linie způsobuje extenční momenty 

v kyčelním a hlezenním kloubu při minimální energetické náročnosti na udržení stoje, 

kdy hlavním stabilizačním svalem udržující stabilní stoj je musculus triceps surae. 

Zátěžová linie v rovině frontální prochází těmito body, zhruba 1-2 cm mediálně od spina 

iliaca anterior superior, až 2 cm laterálně od středu kolenního kloubu a až 2 cm laterálně 

od středu hlezenního kloubu. Vzhledem k zevní rotaci nohy linie nejčastěji směřuje mezi 

palec a ukazováček.  

Tento průběh je do určité míry variabilní vzhledem k tomu, jestli pacient stojí 

v přirozeném stoji s kotníky lehce od sebe nebo v pozoru s kotníky u sebe. Další 

variabilita vzniká mezi muži a ženami vlivem širší pánve a rozdílného Q-úhlu (quadriceps 

angle), který mají ženy větší než muži a díky tomu je zátěžová linie častěji posunuta 

laterálně. Pokud vlivem patologie dojde ke změně pozice jednotlivých segmentů vůči 

průběhu zátěžové linie, dojde tak i ke změně momentů sil v daných kloubech a tyto 

momenty musí být kompenzovány dodatečnou svalovou aktivitou, kdy se stoj a následná 

chůze stávají energeticky méně výhodnými. Nastavení segmentů do „optimální“ pozice 

vůči zátěžové linii je pro dosažení stabilního stoje zásadní. Pouze na základě stabilního 

stoje může být dosaženo adekvátní chůze. 
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 Další biomechanický efekt, který lze s výhodou při stavbě ortézy v oblasti nohy a 

hlezna využít, je nastavení výšky podpatku. V této souvislosti není ani tak významná 

celková výška podešve obuvi/ortézy, jako efektivní výška podpatku neboli výškový 

rozdíl mezi uložením paty a přednoží. Tento výškový rozdíl mění poměrně zásadně pozici 

a průběh zátěžové linie procházející dolní končetinou. Například aplikací 5 mm 

podložky/klínu pod patu dojde v průměru k vychýlení zátěžové linie o zhruba dva úhlové 

stupně. Tento posun u průměrně vysokého jedince způsobí změnu pozice středu 

kolenního kloubu vůči zátěžové linii o zhruba 17 mm a u kyčelního kloubu až o 30 mm. 

Díky tomuto posunu lze například zvýšit extenční moment v kyčelním kloubu a tím 

usnadnit celkové napřímení postury (Webster, 2018). 

 

7 KLINICKÉ VYŠETŘENÍ PACIENTA 

V úvodu této kapitoly chci zmínit, že kvalita vyšetření do značné míry vypovídá 

o vědomostech a znalostech vyšetřujícího. Tato problematika je detailně probírána 

v rehabilitačních propedeutikách včetně významu jednotlivých klinických nálezů, ale 

chci zde vyzdvihnout důležitost vyšetření každého pacienta ve spodním prádle i 

v případě, kdy se toto může na první pohled zdát zbytečné, například u doporučení k 

výrobě individuálních ortopedických stélek do obuvi. Přinejmenším by mělo toto 

vyšetření proběhnout během první návštěvy před úvahou o používání a návrhu 

ortopedické pomůcky. O každém vyšetření by měl být proveden alespoň stručný záznam 

vystihující důležité údaje ze strany technické ortopedie. Tyto informace mají své 

opodstatnění zejména pro následné porovnání vývoje léčby; případně pro komunikaci 

s pojišťovnami. V neposlední řadě i pro samotné pacienty, kteří jsou mnohdy překvapeni 

viditelnými změnami, i když sami výraznou změnu nepociťují. Není od věci pořídit po 

předchozím souhlasu pacienta fotodokumentaci nejlépe pomocí standardních 

fotometrických postupů, kdy lze z takto pořízené fotodokumentace odečítat případné 

úhlové a vzdálenostní míry s relativně přesnými hodnotami. Tyto standardizované 

snímky mohou být například alternativou k omezení počtu rentgenových snímků páteře, 

ale najdou uplatnění i v oblasti ortotiky nohy, například při korekci asymetrie délky 

dolních končetin a jejího vlivu na osové zatížení páteře. V tomto přístupu lze například 

také velmi vhodně využít přístroj 3D L.A.S.A.R. Posture® od firmy Otto Bock, s jehož 
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pomocí lze zároveň vyšetřit zátěžové linie jednotlivých segmentů těla a pořídit 

fotodokumentaci se zobrazením těchto hodnot. 

V neposlední řadě stále platí pravidlo, že víc očí víc vidí. Nikdy nevíme, co 

nového o pacientových potížích můžeme zjistit pouhým komplexním vyšetřením, které 

například nikdo předtím nikdy neprovedl. 

Běžné vyšetření jakéhokoli pacienta by mělo začínat formou strukturovaného 

rozhovoru, kdy získáváme první důležité informace k vytvoření anamnézy. Vedení 

rozhovoru není samozřejmostí a často není důležitá kvantita získaných informací, ale 

zejména kvalita, která nám pomůže v následných krocích při rozvaze ohledně dalších 

úvah o formě ortotické pomůcky. Proto je dobré aktivně pokládat cílené dotazy, protože 

v opačném případě se rozhovor zvrhne v dlouhý monolog plný neúplných informací. 

Pokud řešíme dětského pacienta, získáváme přirozeně potřebné informace primárně od 

rodičů a příbuzných. Musíme však mít neustále na paměti, že chceme pomoci dítěti, 

nikoliv rodiči - proto mu musíme věnovat adekvátní pozornost. V této fázi si také můžeme 

předpřipravit pozici pro pozdější spolupráci s dítětem, která je často klíčová k získání 

kvalitních měrných podkladů pro výrobu pasující ortézy. U dětí se rodičů doptáváme na 

jejich funkční schopnosti a vývojové motorické milníky, protože vlivem nového 

neznámého prostředí může být přirozený pohybový projev značně ovlivněn. Zajímáme 

se také o stabilitu sedu, stoje, chůze, předchozí zkušenosti s ortézováním, fyzioterapií. 

Ptáme se na farmakologickou léčbu, která může mít zásadní vliv na pohybové schopnosti 

daného jedince. U farmakologické léčby se zajímáme zejména o medikaci k ovlivnění 

svalového tonu (například Baclofen, Levodopa atd.), případně lokální aplikace 

botulotoxinu typu A (například lék Dysport®) a časovou posloupnost jejich užívání 

v kombinaci s fyzioterapií, jejíž role je při aplikaci těchto léčiv v celém procesu léčby 

klíčová. Tyto přípravky mají v odůvodněných případech značný vliv na zlepšení 

funkčních schopností a redukci spasticity, v ojedinělých případech ale může dojít i 

ke zhoršení hybnosti v porovnání se stavem před jejich aplikací; zejména pokud se jedná 

o přípravky s globálním efektem. V takovém případě je zcela na místě 

kontaktování lékaře, který lék aplikoval. V anamnestickém rozhovoru se také vyptáváme 

na volnočasové pohybové aktivity, stav domácího a pracovního prostředí, zejména na 

bariéry, schody a podobné překážky. Všechny tyto informace nám poslouží k výběru 

adekvátního vybavení vzhledem k aktivitě samotného pacienta. 
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 Po prvotním anamnestickém rozhovoru přistupujeme k funkčnímu vyšetření, kdy 

si nejdříve všímáme přirozených pohybových schopností od nižších posturálních pozic 

po náročnější; zejména stoj a chůzi. Pozorujeme jak celkový pohybový projev, tak 

zapojení jednotlivých tělesných segmentů. Postupujeme systematicky nejčastěji od nohou 

přes kolena, pánev, páteř po zbytek těla. Toto pozorování by mělo začít už při prvním 

kontaktu a nadále v neočekávaných okamžicích - pokud možno bez nutnosti výzvy - 

protože téměř všichni pacienti na výzvu využívají částečně zkreslené pohybové vzory. 

V případě, že pacient používá kompenzační pomůcku, testujeme pohybové schopnosti 

s touto pomůckou i bez ní. V této fázi si můžeme udělat první úsudek, na které tělesné 

segmenty se máme zaměřit v další fázi vyšetření. Při vyšetření statického stoje 

postupujeme systematicky; nejlépe od pat k hlavě. Prioritně pozorujeme kontury a tvar 

jednotlivých svalových skupin, zejména: Achillovy šlachy, kontury lýtkového svalstva, 

zatížení plosek nohou, rozložení tlaku mezi předonožím a zadonožím; zkoumáme výšku 

klenby nohou, jejich rotaci, postavení kolenních kloubů, rotaci kyčelních kloubů, 

postavení pánve a křivky páteře včetně celkové stability stoje a chůze. Také si všímáme 

kožních změn, otlaků, prokrvení atd. Další neopomenutelnou součástí vyšetření je 

palpace svalového tonu, zjištění rozsahu pasivní a aktivní hybnosti v jednotlivých 

segmentech, u paréz vyšetřujeme svalovou sílu jednotlivých skupin dle svalového testu 

podle Jandy, u spastických pacientů hodnotíme spasticitu podle Ashworthovy nebo 

Tardie škály a zjišťujeme možnosti pasivní korekce jednotlivých segmentů. Především u 

neurologických pacientů s centrální parézou vyšetřujeme, zda změny ovlivňující svalový 

tonus jsou hypertonie, spasticita, svalová dystonie, svalová kokontrakce a zda jsou 

přítomny vazivové změny ve formě kontraktur limitujících pasivní hybnost. Rozlišení 

těchto příznaků má poměrně zásadní vliv nejen ve výběru strategie léčby, ale i ve výběru 

ortotického vybavení. Významnou úlohu nejen u neurologicky nemocných pacientů má 

alespoň základní neurologické vyšetření, které poskytne celou řadu důležitých informací. 

Zejména se zaměřujeme na vyšetření reflexní odpovědi, somatognostických a 

stereognostických funkcí, které jsou významnými faktory ovlivňujícími reedukaci 

pohybu (Kolář, 2009). Dále se zaměřujeme na vyšetření posturálních reakcí, případně 

mimopyramidové příznaky, které mají zásadní vliv na úspěšnost ortotické léčby. 

Vyšetření můžeme doplnit o technické a přístrojové metody a funkční testování, které je 

zaměřeno jak na kvantitativní, tak kvalitativní analýzu zjištěných výsledků. Teprve po 

získání zmíněných informací můžeme zvážit nejvhodnější provedení ortézy a její 

materiálové zpracování. 
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Ortopedickou pomůcku by v našich podmínkách měl vždy indikovat odpovědný 

lékař, který také nese zodpovědnost za průběh léčby, ale ortopedický technik je 

zodpovědný za její kvalitní a funkční vyhotovení (Krawczyk, 2011). Všeobecně by při 

indikaci jakékoli pomůcky měly být brány v potaz následující informace: ortopedická 

pomůcka by vždy měla svému uživateli více přinášet než brát. Toto se týká především 

omezení, které pomůcka svému uživateli způsobuje (hmotnost, nasazení, komfort…). 

Základním zlatým pravidlem k indikaci i vyhotovení by měla být zásada korigovat jen 

tolik, kolik je nutné a pouze tak málo, jak je to jen možné (Kaphingst, 2004). Tuto větu 

by měl mít na paměti především ortotik při získávání negativu a následných úpravách 

pozitivního modelu, protože korekce do ideálního postavení nemusí být vždy přínosná. 

Měli bychom především vidět pacienta a jeho funkční schopnosti, nikoli pomůcku, do 

které se ho snažíme „nasoukat“ za každou cenu. V neposlední řadě rozvaha a indikace 

pomůcky si vyžaduje daleko rozsáhlejší znalosti, než její samotné vyhotovení (Hadraba, 

2006). V případě indikace pomůcky je vhodné rovnou zaznamenat i veškeré potřebné 

protetometrické míry a údaje ještě před získáváním sádrového negativu nebo 

trojrozměrného skenu daného segmentu. Týká se to především: délky chodidla, výšky 

nártu, výšky kotníků, šířky kotníků, obvodu paty a nártu, obvodu nad kotníky, obvodu 

lýtka a výšky plánované ortézy. 

 Anamnéza by neměla obsahovat pouze prvotní vyšetření, ale měla by být postupně 

doplňována o nové údaje týkající se zjevných změn včetně subjektivního pocitu pacienta. 

Takto vedená dokumentace slouží nejen k verifikaci léčby, ale je i vhodným podkladem 

k dalšímu rozhodování ostatních členů ošetřovatelského týmu. 

 

7.1 Významné testy z pohledu ortotiky 

V posledních letech je stále větším trendem orientace k takzvané „evidence based 

medicine“, neboli medicíně založené na důkazech. Tento směr je stále častěji aplikován i 

v oblasti ortotiky-protetiky, protože díky možnosti kvantitativně a kvalitativně hodnotit 

úspěšnost léčby i na úrovni klinické praxe se zjistilo, že některé ortotické koncepty mají 

mizivý nebo dokonce žádný léčebný efekt. 

Následující testy jsem vybral vzhledem k zásadnímu vlivu jejich výsledků na 

volbu vhodného ortotického vybavení, případně na zvolení vhodné strategie léčby. Každý 

ortotik-protetik se specializací v ortotice by měl být schopen adekvátně vyšetřit svalový 
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test podle Jandy a vyšetřit míru spastického hypertonu. Vždy je důležité si předem 

stanovit, jaký údaj o vyšetření chce vyšetřující získat, a podle toho zvolit adekvátní 

testovací metodu (Bastlová, 2015). 

 

7.1.1 Funkční svalový test podle Jandy 

Existují i jiné škály hodnotící svalovou sílu, například podle Kendalla, ale v našich 

podmínkách je nejrozšířenější funkční svalový test podle Jandy (Juřicová, 2012). Jedná 

se o testovací škálu šesti stupňů informujících vyšetřujícího o svalové síle daného svalu; 

případně svalové skupiny. Tento test poskytuje podklad pro určení lokalizace poruchy 

periferního nervového systému. V určitých případech je vhodné test doplnit další 

testovací škálou, která vyšetřujícího informuje o svalové výdrži, protože mohou nastat 

případy, kdy vyšetřovaný má dobrý svalový test, ale s příliš vysokou unavitelností a 

nízkou výdrží. Dále je důležité testovat pokud možno za standardizovaných podmínek. 

Tím je myšleno provádění testování nejlépe pomocí jednoho vyšetřujícího, dodržení 

předepsané polohy a fixace jednotlivých segmentů, testování v celém rozsahu, dodržení 

výchozí a konečné polohy atd. Pouze při dodržení všech pravidel testu lze minimalizovat 

subjektivní odchylky a chyby vyšetření (Janda, 2004). Svalový test zároveň slouží jako 

racionální vodítko pro výběr vhodné ortotické pomůcky. Příkladem může být 

rozhodování mezi FRAFO (Floor Reaction Ankle Foot Orthosis) a KAFO při oslabení 

extenzorů kolene. Pokud je nález svalového testu extenzorů kolene stupně 3 a více, tak 

pacientovi s největší pravděpodobností postačí podkolenní FRAFO; naopak při nižší 

svalové síle než je stupeň 3 se volí KAFO. U funkčního svalového testu rozeznáváme 

následující stupně: 

 

- Stupeň 5 (Normal) – odpovídá normálnímu svalovému stahu, tedy svalu s velmi 

dobrou svalovou funkcí; sval je schopen překonat v plném rozsahu značný 

vnější odpor. Odpovídá tedy 100 % normálu. Nicméně to neznamená, že je 

takový sval normální ve všech funkcích, například unavitelnosti 

- Stupeň 4 (Good) – tento stupeň odpovídá zhruba 75 % síly normálního svalu. 

Znamená to, že testovaný sval provede lehce pohyb v celém rozsahu a dokáže 

překonat středně velký vnější odpor 
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- Stupeň 3 (Fair) – tento stupeň vyjadřuje přibližně 50 % síly normálního svalu. 

Tuto hodnotu má sval, je-li schopen vykonat pohyb v celém rozsahu proti 

zemské gravitaci, tedy proti hmotnosti testované části těla. U tohoto stupně 

neklademe vnější odpor 

- Stupeň 2 (Poor) - tento stupeň vyjadřuje přibližně 25 % síly normálního svalu. 

Sval této síly dokáže vykonat pohyb v celém rozsahu, ale nedokáže překonat tak 

malý odpor, jako je hmotnost testované části těla. Poloha musí být upravena tak, 

aby se při pohybu maximálně vyloučila zemská gravitace 

- Stupeň 1 (Trace) – vyjadřuje přibližně 10 % svalové síly. Jedná se o svalový 

záškub. Sval se při pokusu o pohyb smrští, ale nedokáže vykonat pohyb 

testované části těla 

- Stupeň 0 (Null) – při pokusu o pohyb sval nejeví sebemenší známky stahu 

 

7.1.2. Hodnocení spasticity 

Pro posouzení spasticity je nezbytné objektivní vyšetření. Je důležité zejména na 

začátku léčby a je výchozím parametrem určujícím směr další terapie. Vzhledem 

k nejednoznačné definici spasticity nejsou v současnosti k dispozici pevné hodnotící 

škály, proto se jako nejpoužitelnější metoda stále jeví klinické vyšetření (Štětkářová, 

2012). Toto vyšetření v ortotické praxi slouží jak pro volbu materiálu, z kterého bude 

ortéza zhotovena, tak i pro výběr vhodné konstrukce. Například u těžší spasticity jsou 

paradoxně voleny měkčí a flexibilnější materiály, než u těžší formy. V případě konstrukce 

je vyšetření užitečné pro zjištění míry omezení pohybu pomocí vazivové složky vůči 

spastické složce. U spastických svalů převážně zkrácených vazivovou složkou je vhodné 

využívat protahovacích ortéz v protikladu s převážně čistě spastickými svaly, kdy je 

potřeba zachovat co nejvíc přirozené dynamiky pohybu.  

 

7.1.2.1 Ashworthova škála 

Jedná se o jednu z nejrozšířenějších klinicky používaných škál v oblasti 

hodnocení spasticity. Rovněž se doporučuje využívat i modifikovanou Ashworthovu 

škálu. Tato škála je považována za spolehlivou, i když má své odpůrce. Využívá odporu 

k pasivnímu protažení svalu nemocného, jež provádí vyšetřující. Principem je pasivní 
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protažení svalu během jedné sekundy; jde tedy o úhlovou rychlost až 80˚/s. Hodnotí se 

vždy pouze první protažení, protože při opakování vyšetření dochází ke snížení 

spastického hypertonu; pohyb je následně volnější a došlo by k falešně negativnímu 

výsledku (Štětkářová, 2012). 

 

- 0. stupeň – žádný vzestup svalového tonu 

- 1. stupeň – lehký vzestup svalového tonu; klade zvýšený odpor při flexi i extenzi 

- 2. stupeň – výraznější vzestup svalového tonu, i když končetinu lze snadno 

flektovat 

- 3. stupeň – podstatný vzestup svalového tonu – pasivní pohyb je obtížný 

- 4. stupeň – končetiny jsou ztuhlé do flexe i extenze 

 

7.1.2.2 Modifikovaná Ashworthova škála 

Původní Ashworthova škála byla doplněna o stupeň 1+, tedy mírné napětí s 

náhlým zvýšením svalového tonu (tzv. catch – záškub) v méně, než polovině rozsahu 

pohybu při protažení svalu. Testovací škála je stejná jako u Ashwothovy škály s rozdílem, 

že je mezi stupněm 1 a 2 zařazen mezistupeň 1+. 

 

7.1.3 Testy použitelné v oblasti chůze a mobility 

V praxi lze některé z těchto testů využít k hodnocení úspěšnosti léčby; případně 

mohou sloužit jako podklad pro jednání s pojišťovnami a dalšími subjekty. Vždy je 

důležité vědět, na co se daný test zaměřuje a co je jeho cílem. Pouze tak lze vybrat 

adekvátní testovací nástroj (Bastlová, 2015). 

 

7.1.3.1 N.A.P.® klasifikace chůze 

N.A.P.® (Neroorthopedic Activity-dependent Plasticity) je rehabilitační koncept 

vyvinutý na konci devadesátých let německou fyzioterapeutkou Renatou Horst. Jedná se 

o rehabilitační přístup k pacientům po cévní mozkové příhodě. Tento koncept je odvozen 

od PNF (Periferní Neuromuskulární Facilitace) a jeho základní myšlenka je iniciace 
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pohybu terapeutem během pacientových základních každodenních činností. K tomuto 

konceptu byla vymyšlena i klasifikace pacientů po CMP (Centrální Mozková Příhoda), 

která hodnotí čtyři základní patologické vzory chůze. Hodnotí hyperflekční a 

hyperextenční postavení v kolenním kloubu s varózním a valgózním postavením kolene 

během stojné fáze v rovině frontální. Klasifikace může být vhodně využita k rozvaze o 

vhodném výběru AFO a jeho nastavení pro daného pacienta (Horst, 2011). 

 

7.1.3.2 GMFCS (Gross Motor Functional Classification System) 

Tato klasifikace byla stanovena Palisanem a jeho kolektivem v roce 1997 v 

kanadském Hamiltonu a patří mezi jednu z nejrozšířeněji používaných klasifikací 

v oblasti hodnocení hrubé motoriky dětí. Klasifikace hodnotí motorické schopnosti dítěte 

v běžných každodenních situacích; zejména schopnosti lokomoční a sed. Děti s DMO 

(Dětskou Mozkovou Obrnou) rozděluje a zařazuje do pěti úrovní. Bere v úvahu 

především lokomoci za využití pomůcek (berle, chodítka, vozík atd.). Při zařazování 

dítěte do určité skupiny by mělo být přihlédnuto k rozdílným podmínkám prostředí, ve 

kterém se dítě pohybuje (domov, škola, dětské hřiště atd.). Hodnoceny by měly být 

průměrné schopnosti dítěte, nikoli nejlépe dosažené výsledky. Klasifikace byla 

vymyšlena pro věkovou skupinu dětí mezi 6. a 12. rokem života a zároveň může sloužit 

k možné predikci budoucího motorického vývoje (Õunpuu, 2009). V oblasti ortotiky se 

jedná o jednu ze základních funkčních testovacích škál sloužících k hodnocení úspěšnosti 

terapie a úvaze o vhodné pomůcce vzhledem k očekávaným pohybovým schopnostem 

daného jedince. 

 

- Úroveň 1 – nelimitovaná hybnost; dítě umí běhat, skákat, překoná překážky bez 

pomůcek 

- Úroveň 2 – limitovaná hybnost; dítě umí plynule chodit bez pomůcek, k 

překonání překážek potřebuje pomoc, například zábradlí 

- Úroveň 3 – velmi limitovaná hybnost; v interiéru dítě chodí s pomůckou, 

například holemi/chodítkem, v exteriéru a na delší vzdálenosti volí vozík 

- Úroveň 4 – dítě vyžaduje vozík (převážně elektrický) i v interiéru, ale je 

schopno krátkého přesunu za použití chodítka a pomoci další osoby, například 

terapeuta 
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- Úroveň 5 – dítě je kompletně odkázáno na pomoc asistenta, žádná mobilita 

pomocí mechanického vozíku, není schopno samostatně ovládat elektrický vozík 

 

7.1.3.3 Amsterodamská klasifikace chůze 

Tato klasifikace vznikla v roce 2001 na lékařské fakultě Amsterodamské 

univerzity, kdy Rodda a Graham rozdělili chůzi dětí s hemiparézou a diplegií do čtyř 

skupin podle kinematické analýzy jejich chůze. Tato klasifikace patří pro svou 

jednoduchost mezi jednu z nejrozšířenějších v oblasti takto postižených dětí. Klasifikace 

je založena na pozici kolene a nohy vůči podložce během středního stoje. Hodnocení je 

vhodné jak pro pacienty s jednostranným, tak oboustranným postižením. Tato klasifikace 

je pro klinickou praxi velmi lehce uchopitelná a dává podklad pro návrh ortézy a 

případnou kontrolu jejího efektu na posturu pacienta (Rodda, 2001). 

 

7.1.3.4 Šestiminutový test chůze 

Tento test je poměrně jednoduchý a slouží především ke kvantitativnímu 

hodnocení chůze a její náročnosti pro daného pacienta. Testovaná osoba se snaží ujít co 

největší vzdálenost během šesti minut. Testovaná dráha je na rovině nejčastěji ve 

vzdálenosti 20 nebo 30 m, kdy testovaná osoba může během tohoto testu zrychlovat, 

zpomalovat, případně si i odpočinout. Doba zastavení se zaznamenává zvlášť. Tento test 

slouží jednak k hodnocení kardiorespirační zdatnosti, případně k posouzení úspěšnosti 

léčby, bereme-li v úvahu, že ortotická pomůcka zlepšuje biomechanické parametry chůze 

a tím tedy snižuje energetickou náročnost celého pohybu. Naměřené hodnoty lze porovnat 

s populačními normami pro danou skupinu (Neumannová, 2015). 

 

7.1.3.5 Přírůstkový kyvadlový test chůzí 

Jedná se o terénní chodecký test pro zjištění maximální dosažené rychlosti na 

rovině. Test se provádí na dráze dlouhé 10 metrů a rychlost určují zvukové signály. Po 

každé minutě se rychlost chůze zvyšuje. Celkem má test dvanáct rychlostních úrovní a 

během testu se zjišťuje, jakou celkovou vzdálenost je pacient schopen urazit a jak velkou 
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maximální rychlostí je schopen jít po testované dráze dlouhé 10 metrů (Neumannová, 

2015). 

 

7.2 Technické vyšetřovací metody 

 Implementace přístrojových a technologických metod v rámci vyšetřovacích 

metod pacientů nabírá na stále větší popularitě. Důvodů pro tento trend je nejspíš celá 

řada, ale velkým argumentem je stále se snižující cenová náročnost na pořízení tohoto 

přístrojového vybavení. Tato část si klade za cíl seznámit čtenáře s klinicky dobře 

uchopitelnými systémy, které jsou pro běžnou praxi relativně cenově přijatelné; nikoli 

popisovat složité laboratorní vybavení, jehož pořízení vychází v řádech milionů korun. 

Proto zde neuvádím systémy, jako je 3D kinematická analýza pohybu (například od firmy 

Vicon®), systémy typu Zebrys®, laboratorní posturografy a podobná zařízení. Potenciál a 

možnosti těchto zařízení jsou sice obrovské, ale pro běžnou praxi poměrně složitě 

uchopitelné. 

 

7.2.1 Základní měření osové linie a zatížení 

Stále je možné pro zjištění osové linie použít olovnici, ale v dnešní době lze velice 

vhodně využít laserovou linii promítnutou přímo na pacienta. Výhoda oproti běžné 

olovnici spočívá v lepších možnostech zobrazení průběhu linie a možnosti měření a 

zaznamenání odchylek. Lze takto měřit ve vertikální i horizontální poloze. Jedná se 

pravděpodobně o nejlevnější takto použitelné zařízení. Dále je stále dobře možné použití 

dvou vah při zjišťování zatížení obou polovin těla, kdy za fyziologický rozdíl jsou 

považovány odchylky do 10 % hmotnosti pacienta. Na tento druh měření jsou stále 

nejvhodnější „klasické“ analogové váhy oproti moderním digitálním. 

 

7.2.2 Plantografie 

 Taktéž jedna ze základních a velmi levných metod vyšetření nohy, kdy je pacient 

vyzván k postavení se na podložku, která se skládá ze síťované struktury natřené 

inkoustem, obtiskovací vrstvy a separační gumové membrány. Při došlapu je pomocí 

nabarvené síťové struktury obtisknut otisk pacientova chodidla včetně oblastí největšího 
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zatížení. Takto získaný otisk lze následně hodnotit. Velkou výhodou této metody jsou 

nízké pořizovací náklady i časová nenáročnost vyšetření, ale získané informace mají 

určité limity (kvalita získaného otisku, získání prakticky pouze statického otisku atd.). 

Přesto se jedná z hlediska základního klinického hlediska o velmi šikovnou vyšetřovací 

metodu. 

 

7.2.3 Podoskop/podometr 

Je jedním ze základních přístrojů v oblasti podiatrie a vyšetření v oblasti 

nohy/stoje. Jedná se o průhlednou desku z tvrzeného skla doplněnou o zrcadlo nakloněné 

v úhlu tak, aby na něm vyšetřující viděl obraz nohou vyšetřovaného. Pomocí tohoto 

přístroje lze vyšetřit postavení nohou jak ve statické poloze, tak i v takzvaném 

dynamickém stoji, což je z funkčního hlediska ještě přínosnější metoda vyšetření. Tento 

přístroj může být dovybaven kamerovým systémem, pomocí kterého lze získat obrazovou 

dokumentaci pro následné počítačové zpracování, kdy lze velmi snadno vypočítat některé 

indexy (např. index plochonozí), měřit zaúhlení jednotlivých segmentů (např. valgózní 

postavení haluxů) atd. Nejnovější přístroje využívají vlastností polarizovaného světla ke 

zvýraznění kontaktu nohou s podložkou a možnosti převodu obrazu do počítače pomocí 

přímého skenování snímků. 

 

7.2.4 Tenzometrická plošina 

V poslední době se tato technologie stává stále populárnější především v oblasti 

pediatrie, ale své místo nachází i v oblasti ortotiky. Jedním z největších zástupců v této 

oblasti jsou firmy Tekscan®, GeBiom®, Kistler® atd., které nabízejí jak celé tentometrické 

plošiny, tak i menší zařízení, například ve formě tenzometrických stélek. Tyto lze vložit 

přímo do obuvi/ortézy a sledovat zatížení plosek nohou přímo během chůze, čímž 

získáme velmi cenné funkční údaje. Zmíněné přístroje slouží především pro měření 

rozložení tlakových sil v oblasti chodidel, kdy základním principem je síť 

piezoelektrických krystalů, které při zatížení mění svůj odpor. Tato zařízení je možné 

využívat pro statická i dynamická měření, kdy zejména u dynamických je vhodné využít 

kombinaci přístrojových měření, například ve formě základní video analýzy. Díky této 

kombinaci lze získat kvalitnější představu a výslednou interpretaci nálezu. 
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7.2.5 3D L.A.S.A.R. ® Posture 

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších přístrojů v ortoticko-protetické praxi od firmy 

Otto Bock. Přístroj pracuje na principu posturografu, kde jsou v základní desce umístěna 

čtyři čidla měřící reakční sílu, jejíž výsledný vektor (zátěžová linie) je promítán pomocí 

laserového paprsku přímo na tělo pacienta, případně je tato linie zobrazena na živém 

videu, například pomocí tabletu. Jedná se o uživatelsky velmi přívětivé zařízení 

poskytující informaci o směru a průběhu sil, které působí na jednotlivé segmenty lidského 

těla. Pomocí tohoto zařízení lze pozorovat okamžitou reakci pohybového systému na 

aplikovanou ortotickou pomůcku. Díky tomu lze adekvátně nastavit ortézu, případně ji 

upravit podle získaných informací. V novějším provedení tohoto systému lze získávat 

fotodokumentaci (či videozáznam) včetně porovnání dosažené změny. I přes prvotní 

zaměření tohoto zařízení v oblasti ortotiky-protetiky lze tento potenciál vhodně využít 

v rehabilitační praxi, podiatrii i dalších oborech. 

 

7.2.6 Moiré systém 

Tento přístroj pracuje na zcela jiném principu, než všechny dříve zmíněné 

systémy. Principem je promítání symetrické přechodové světelné textury na tělo pacienta, 

kde vlivem zakřivení povrchu, na který tyto textury dopadají, vzniká specifický obrazec, 

který zvýrazňuje asymetrie lidského těla. Tento obrazec lze přirovnat k vrstevnicím na 

mapě, kdy vrstevnice propojuje všechny body o stejné výšce. Získaný obrazový materiál 

lze následně hodnotit. Jedná se o systém velmi dobře aplikovatelný v případě 

skoliotických změn na páteři, ale lze ho využít i v případě dolních končetin; především 

jako potvrzení úspěšnosti aplikace ortotické pomůcky. 

 

8 FUNKČNÍ PRINCIPY ORTOTIKY 

Snahou ortotiky je ovlivnění primárního onemocnění, případně omezení jeho 

následků ve formě sekundárních komplikací, které mohou mít pro svého nositele ve 

výsledku daleko závažnější následky, než samotné primární onemocnění. Je důležité si 

uvědomit, že pro ortotickou intervenci často není zásadní diagnóza, ale naopak funkční 

stav pacienta. Příkladem může být situace, kdy je k ortotikovi odesláno dítě s diagnózou 
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DMO a žádostí o AFO. V tuto chvíli nám diagnóza DMO o pacientově stavu a jeho 

potřebách vůbec nic nespecifikuje, protože může jít o problematiku hypotonie projevující 

se převážně nestabilitou, hypertonie způsobující nejčastěji equinozitu v hlezenním 

kloubu, atetózu projevující se typickými krouživými pohyby atd. Proto je důležité vždy 

řešit funkční poruchu, nikoliv diagnózu, protože nezřídka kdy se u stejné diagnózy 

aplikuje zcela odlišný ortotický přístup. 

 Ortotika jako obor využívá několik základních funkčních principů a vždy je 

důležité mít na paměti, jaký z těchto principů, případně jejich kombinace je pro daného 

jedince nejvhodnější. Požadavky mohou být následující: 

 

- Odlehčení – cílem je odlehčit postižený segment, příkladem může být Sarmiento 

ortéza při Charcotově osteoarthropatii 

- Imobilizace – některé stavy vyžadují fixaci a znehybnění, jedná se často o 

pooperační a zánětlivé stavy; příkladem může být imobilizační AFO po 

ortopedických operacích na šlachách, vazech, případně i kostěných strukturách 

- Mobilizace – jedná se o použití ortézy v případě získání ztraceného rozsahu 

pohybu z nejrůznějších příčin. Příkladem může být mobilizační ortéza kolenního 

kloubu při artrogrypóze  

- Stabilizace – zejména u neurologických onemocnění s mozečkovou 

symptomatologií se využívají stabilizační ortézy. Příkladem může být DMO 

(Dynamic Movemet Orthosis) zajišťující potřebnou stabilitu 

- Limitace pohybu – některé situace vyžadují limitaci rozsahu pohybu, ale nikoli 

úplnou imobilizaci. Příkladem mohou být ortézy limitující rozsah pohybu po 

úrazech vazů  

- Korekce/redrese – převážně u vývojových vad myoskeletárního systému se 

využívají korekční ortézy. Příkladem může být Hohmanova ortéza kolenního 

kloubu 

- Vyrovnání – příkladem jsou ortézy, které slouží k vyrovnání nestejné délky 

končetin 

- Podpora – nejčastěji v případě ztracené svalové aktivity pomáhá ortéza svou 

funkcí tento nedostatek podporovat. Příkladem může být FRAFO u oslabené 

propulse chůze 
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Ortotika při návrhu ortéz využívá několika principů působení. Při stavbě se ortotik 

nemusí spoléhat pouze na jeden, ale může využít jejich kombinaci s cílem dosažení co 

nejoptimálnějšího řešení (Krawczyk, 2011): 

 

- Tříbodový princip – jeden z nejčastějších principů v ortotice využívající 

pákového působení ve snaze o dosažení korekce; příkladem může být 

Hohmanova ortéza 

- Derotace/detorze – princip použitelný k ovlivnění nastavení v kloubu; například 

u derotačních podpatků 

- Kontaktní plošné působení – působící síla se pomocí plošného působení 

rozkládá na větší plochu a tím se snižuje její účinek. Využívá se například u 

ortéz pro diabetiky 

- Opora o zatížitelné části skeletu – při potřebě odlehčení určitého segmentu lze 

pomocí ortézy převést působící síly na zatížitelná místa. Příkladem může být 

Sarmiento ortéza 

- Distrakce – působením trakční síly dochází k oddálení dvou segmentů, například 

v oblasti kloubu. Příkladem může být tahová trakce v léčbě vrozené dysplazie 

kyčle 

- Princip míče – plošné působení ortézy s cílem zvýšení tlaku v dané oblasti. 

Příkladem může být funkční léčení zlomenin dlouhých kostí podle Sarmienta  

- Analgetická bandáž – vlivem celoplošné elastické fixace dochází k částečné 

stabilizaci a redukci bolesti 

 

Při návrhu a výrobě ortotické pomůcky by měl být brán zřetel i na následující 

faktory, které ovlivňují úspěšnost celé léčby: 

 

- Podpora vlastní iniciativy – aplikovaná ortéza by měla být vždy tak malá, jak jen 

to jde a podporovat pouze takovou funkci, jejíž podpora je opravdu zapotřebí. 

Důležité je mít na paměti vlastní přirozenou aktivitu a nebránit ji 

předimenzovanou pomůckou 
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- Vytvoření podmínek pro zapojení do společnosti – dobře aplikovaná a kvalitně 

postavená pomůcka má velký vliv pro integraci člověka do společnosti a 

minimalizaci jeho handicapu 

- Individuální přizpůsobení potřebám – každý pacient a projev jeho onemocnění 

je zcela specifický. Proto je třeba, aby pomůcka byla navržena a přizpůsobena 

přesně podle individuálních požadavků; nikoliv podřizovat chování pomůcce 

- Pohodlné a příjemné nošení – pokud se pomůcka svému uživateli špatně nosí 

z důvodu jejího návrhu nebo vybraného materiálu, tak ji pacient nikdy nepřijme 

za svou 

- Podporovat terapii – u každého člověka, který vyžaduje ortotickou péči, je 

důležité myslet na interdisciplinární spolupráci, protože sebelepší pomůcka je 

bez rehabilitační pomoci pouze polovinou úspěchu 

- Mnohonásobný užitek – kvalitní pomůcka nepomáhá pouze jejím uživatelům, 

ale pokud se díky pomůcce zlepší schopnosti pacienta, nesmírně to pomůže a 

ulehčí život i jeho okolí 

 

Jak již bylo zmíněno, ortézy mají schopnost preventivně ovlivňovat vznik 

sekundárních komplikací a onemocnění, která ve svém důsledku mohou svou závažností 

překonat vlastní primární onemocnění. Výskyt sekundárních komplikací záleží 

především na míře, rozsahu postižení a přístupu celého ošetřujícího personálu k ošetření 

primárního onemocnění. Mezi příčiny způsobující tyto komplikace se řadí dlouhotrvající 

nefyziologické posturální a pohybové vzory způsobené dysregulací svalového tonu, 

případně primární ortopedickou deformitou a posturální asymetrií. Je třeba pečlivě zvážit 

veškeré aspekty ortotické pomůcky, aby její aplikací nedocházelo ke zhoršování těchto 

komplikací. Například nadměrný lokální tlak a tím způsobený dyskomfort dítěte může 

vést ke zhoršení spasticity, která do značné míry ovlivňuje funkci ortézy. Mezi nejčastěji 

se vyskytující sekundární komplikace onemocnění dětského věku typicky patří: 

 

- Kontraktury – jedná se o vazivové změny vmezeřeného vaziva na mezibuněčné 

úrovni, které ve výsledku vedou k omezení nebo znemožnění pohybu kloubů. 

Tyto změny nastávají již v řádu hodin po znehybnění daného segmentu. 

Dlouhotrvající kontraktury vedou k omezení sedu, stoje a chůze. Nejčastěji se 
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vyskytující kontraktury u dětské populace jsou addukční a flekční kontraktura 

kyčelních kloubů, flekční kontraktura kolenních kloubů, extenční kontraktura 

hlezenních kloubů s flekčními a vnitřně rotační kontrakturami na horních 

končetinách 

- Spasticita – teorie spasticity je doposud ne zcela objasněna. Spasticita není 

samotné onemocnění, ale pouze příznak poruchy CNS (Centrálního Nervového 

Systému). Tento častý příznak může v určitých případech způsobovat deformity, 

subluxace až luxace kloubů, omezovat až znemožňovat pohyb. Spasticitu lze 

ovlivnit na lokální i centrální úrovni pomocí medikace, případně redukovat 

pomocí vhodného rehabilitačního programu 

- Pes planus – často vznikající sekundární deformita u dětí postižených DMO. 

Plochonoží často doprovázené zevně-rotační komponentou do značné míry 

ovlivňuje dynamiku a kvalitu chůze 

- Windswept deformita – jedná se o asymetrickou deformitu, kdy se dolní 

končetiny vlivem nestejnoměrného svalového tonu stáčí k jedné straně. Kromě 

komplikací v oblasti sebeobsluhy může vést až k subluxaci a luxaci kyčelního 

kloubu 

- Skolióza – bývá častým sekundárním onemocněním zejména u hemiparetické 

formy DMO, svalové dystrofie atd. Může vést k omezené stabilitě trupu a 

asymetrickému rozsahu pohybu. Důležité je odlišit příčinu skoliózy (zejména 

strukturální, funkční typ). Pro pravou skoliózu je typická rotace obratlů o 

nejméně 10˚ a zaúhlení dle Cobba o více jak 10˚ 

- Dekubity – jedná se o sekundární onemocnění zejména u imobilních pacientů, 

ale je potřeba tuto problematiku zvažovat i při aplikaci ortotických pomůcek; 

zejména pokud se jedná o jedince se sníženou citlivostí 

 

9 MOŽNOSTI ORTOTICKÉHO VYBAVENÍ V OBLASTI NOHY 

 Předmětem této kapitoly je seznámit čtenáře s širokou škálou ortotického 

vybavení v oblasti nohy a hlezna. Některé pomůcky jsou svou stavbou a funkčním 

principem velmi podobné, ale teprve materiálové možnosti dodávají pomůcce jedinečnou 

funkci. Například v případě individuální kompozitní AFO ortézy lze orientací a počtem 

použitých karbonových vrstev výrazně ovlivnit mechanické vlastnosti pomůcky ve 
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smyslu tuhosti ortézy ve směru působících sil. Proto je důležité mít na paměti nejen 

konstrukci pomůcky, ale i výběr vhodného materiálu a proces jeho zpracování. Pomůcky 

v oblasti nohy a hlezna lze rozdělit podle běžně užívané standardizované mezinárodně 

uznávané WHO (Worl Health Organization) klasifikace ortéz: 

 

9.1 Obuv 

Tato část si neklade za cíl pojednávat o jednotlivých druzích a provedení či výrobě 

obuvi, ale spíš poskytnout vodítko k výběru vhodných bot. Úvodem chci uvést jednu 

velmi důležitou informaci: obuv, stélka a ortéza by měly vždy tvořit jeden biomechanický 

celek, protože nevhodná kombinace mezi obuví, ortézou a stélkou může výrazně ovlivnit 

požadovanou funkci. Na druhé straně vhodnou kombinací lze docílit lepšího efektu, než 

pouze pomocí samostatné ortotické pomůcky (Webster, 2018). 

 Obuv slouží především jako ochrana nohy před vnějšími faktory, jako je žár, mráz, 

případnými zraněními atd. Je pravda, že člověk tisíce let chodil bez obuvi a chůze na boso 

je naprosto přirozenou záležitostí, ale vzhledem k dnešnímu stylu života naší populace se 

jedná spíše o nevšední zážitek. Na druhé straně jsou jedinci, kteří obuv potřebují. 

Příkladem mohou být lidé s polyneuropatií, kteří by se bez speciální obuvi prakticky 

nemohli pohybovat. 

 Kvalitní obuv by měla splňovat několik kritérií. Kromě adekvátní velikosti by 

měla být vybavena kvalitním pevným opatkem, který zajistí adekvátní oporu pro patu. 

Svršek by měl být prodyšný a co možná nejměkčí, stélka by měla být pokud možno 

vyjímatelná vzhledem k údržbě a případné výměně za ortézu, podrážka by měla 

poskytovat dostatek stability a neměla by klouzat, preference by měla vést k 

výběru přírodních materiálů (Baumgartner, 2016). 

Na noze se měří několik základních údajů, které slouží k vybrání vhodné obuvi. 

Na klasickém obtisku nohy se měří: 

 

- Délka nohy – jedná se o nejdelší vzdálenost od konce paty po nejdelší prst nohy; 

měří se v zatíženém stavu 

- Konstrukční délka boty – jde o délku nohy s přídavkem v oblasti prstů 
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- Šířka nohy v odvalu – jedná se o míru mezi prvním a pátým 

metatazofalanfeálním kloubem. Tento údaj se používá při výběru boty podle 

šířky, kdy jsou na výběr nejčastěji tři velikosti (Wide-široká, Medium-střední, 

Slim-úzká) 

- Úhel palce – jde o úhel, který svírá tečna k zevní hraně palce s přímkou šířky 

nohy v odvalu. U většiny zdravých nohou se pohybuje okolo 94-97˚ 

 

Nadměrek (velikost, o kolik je bota větší) by měl přesahovat nejdelší prst nohy o 

zhruba 0,5 cm až 1 cm vzhledem k prodloužení nohy během terminálního stoje, kdy se 

noha fyziologicky prodlužuje. Podobná situace nastává i během dne, kdy je noha ve druhé 

polovině dne o něco delší a širší, proto by boty měly být vybírány pokud možno 

v odpoledních hodinách. V případě příliš krátké boty dochází k narážení prstců o špičku 

boty, vzniku otlaků až kladívkových deformit v případě dlouhodobého používání takto 

malé obuvi. 

U dětí se vzhledem k růstu nohy vybírá nadměrek o něco větší, ale vždy 

proporcionálně k velikosti dětské nohy. Například u dětí okolo 1,5 roku věku se 

doporučuje nadměrek v rozmezí 9-11 mm na rozdíl od bot pro děti ve věku 3 let, kdy 

nemusí být problém až 15 mm dlouhý nadměrek. Tento fakt je důležité mít na zřeteli 

zejména při výběru dětské obuvi, která by měla adekvátně zachytit oblast paty a nártu 

tak, aby se noha v botě neposunovala. Příliš dlouhá obuv je zároveň často i příliš 

prostorově velká a vede k neadekvátnímu zachycení nohy, zhoršené chůzi (zaškobrtání), 

případně způsobuje otlaky posunem nohy v botě. Adekvátní velikost obuvi je u dětí lepší 

vybírat pomocí obkresu a naměřených měr, které porovnáváme například se stélkou, než 

pouhým zatlačením na oblast palce, kdy dítě může reflexně krčit prsty (Baumgartner, 

2016; Michaud, 2018). 
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Obrázek 9: Velikost nadměrku dětské boty podle autorů (Baumgartner, 2016) 

 

Obuv se nevyrábí pouze v odlišných délkách, ale taktéž šířkách podle takzvaného 

WMS konceptu (Wide-široká, Medium-střední, Slim-úzká); pro co nejlepší zachycení 

nohy s různými proporcemi. Celkově existuje až pět velikostí šíře bot od každé délkové 

velikosti (dvě široké, jedna střední a dvě úzké). Možnost nalézt adekvátní šířku boty je i 

přes zlepšující trend stále velkým problémem ve velké části obchodů. 

U nohou také rozlišujeme typologii nohy, o které by se mělo uvažovat při výběru 

nejen velikosti, ale také tvaru boty. Například noha kvadratického typu potřebuje obuv se 

širším přednožím ve srovnání s egyptským typem, pro který je daleko vhodnější obuv 

s výraznější špičkou neomezující pohyb palce. Běžně se uvádějí tyto typy nohou: 

 

- Egyptská noha – noha velmi úzká, často s vysokou klenbou, kdy je palec 

nejdelším prstem na noze. Tento typ je častěji náchylný ke vzniku valgózního 

palce 

- Řecká noha – noha s poměrně širokým přednožím a nižší klenbou oproti noze 

egyptského typu. Nejdelším prstem je nejčastěji ukazováček. Tato noha je 

náchylnější především ke kladívkovým prstcům 
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- Kvadratická noha – noha velmi široká, častěji s nižší klenbou, kdy prstce svírají 

velmi široký mírný půlkruh 

 

Některé z dalších měr jsou důležité zejména při tvorbě ortézy nebo individuální 

obuvi, protože do značné míry ovlivňují biomechaniku chůze: 

 

- Výška podpatku – měříme od podložky do oblasti středu paty boty 

- Výška podešve – měříme především v oblasti přednoží; jedná se o vzdálenost 

mezi podložkou a spodní stranou boty v oblasti přednoží 

- Efektivní výška podpatku – míra určující rozdíl mezi výškou podpatku a výškou 

podešve 

- Výška kaple – jedná se o vnitřní výšku mezi stélkou a svrškem boty v oblasti 

prstů, zejména palce 

- Obvodové míry – na noze odebíráme několik obvodových měr (nad kotníkem, 

přes kotník, přes patu, okolo nártu, v oblasti přednoží atd.); míry odebíráme 

volně přiloženým ševcovským metrem a nejlépe stále stejnou osobou 

 

Obuv lze podle potřeby individuálně upravit. Tyto úpravy slouží především 

k ovlivnění vzoru chůze. Následující seznam popisuje jedny z nejčastějších 

individuálních úprav (Brozmanová, 1990; Baumgartner, 2016; Michaud, 2018): 

 

- Jednostranné prodloužení podpatku (Thomasův podpatek) – jedná se o 

prodloužení podpatku pod nártem o cca 1,5 cm mediálně nebo laterálně. Slouží 

především k ovlivnění pronace a supinace nohy 

- Dorzální prodloužení podpatku – podpatek je klínovitě prodloužen směrem 

dozadu. Tato úprava slouží k urychlení plantární flexe během předstojné fáze 

kroku 

- Podpatek s odvalem – v anglické literatuře často pod názvem „heel rocker“. 

Jedná se o podpatek s dorzálním odvalem, kdy naopak zpomaluje plantární flexi 
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během předstojné fáze kroku. Tento typ podpatku také tlumí reakční síly 

v oblasti zadonoží. Všechny ortézy s podpatkem by měly být vybavené odvalem 

- Vystavený podpatek „do“ a „z“ boty – jedná se o klínovité vystavění podpatku 

mediálně nebo laterálně. Umožňuje korekci varozity/valgozity a urychluje 

přechod z pronačního/supinačního do neutrálního postavení během kroku 

- Klínovitý podpatek – jedná se o plné vyplnění prostoru pod botou klínem. Slouží 

především při potřebě zvýšení podešve obuvi například při délkové asymetrii 

nohou; případně z důvodu zpevnění boty. Jedná se o běžné vystavění u ortéz 

s podešví 

- Torzní podpatky – nepříliš používané; slouží především k ovlivnění rotace 

v kyčelním kloubu během stojné fáze, kdy se speciální lamely podpatku stáčejí 

k jedné straně 

- Vyměkčený podpatek – záleží na velikosti vyměkčení a jeho tvaru. Podpatek je 

rozdělen na dvě části, kdy jeho přední část (tvrdší) je zachována a dorzálně je 

podpatek vyměkčen. Touto úpravou lze zmírnit reakční síly během kroku; 

případně ovlivnit rotaci nohy. Při příliš velkém vyměkčení hrozí riziko zvýšené 

nestability boty/ortézy. Výhodně lze kombinovat s odvalem 

- Zvýšení nebo snížení podpatku – tímto způsobem lze například ovlivnit funkci 

ortézy, kdy lze docílit většího přítlaku a extenčního momentu předního štítu 

FRAFO 

- Zapuštění podpatku – délková asymetrie dolních končetin lze řešit i zapuštěním 

paty hlouběji do podpatku a tím snížit výšku při zachování původní výšky 

podpatku. Vzhledově velice elegantní řešení, které je velmi náročné na 

provedení 

- Vyklínování podpatku/podešve – pravděpodobně nejčastější individuální úprava 

sloužící k ovlivnění varozity/valgozity nohou. Efekt v oblasti kolen je v poslední 

době velmi diskutován a není zcela přesvědčivý. Je důležité pamatovat, že 

vyklínování má být provedeno po celé ploše podpatku/podešve 

- Odval celé podešve – Existuje mnoho variant provedení odvalu. Příkladem 

mohou být takzvané MBT® (Masai Barefoot Technology) boty. Odval snižuje 

reakční síly působící na nohu během celé stojné fáze. Tímto způsobem lze 

odlehčit například pouze oblast prstů, přednoží, metatarzů atd. Zároveň lze 

ovlivnit i směr odvalu nohy pomocí zešikmeného odvalu v horizontální rovině. 
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Prakticky každá chodící ortéza by měla mít vytvořený odval. Příliš přehnaný 

odval může způsobovat předozadní nejistotu a „pocit chůze v písku“ 

- Odlehčení podešve – vybráním materiálu z podešve a náhradou měkkým 

pěnovým materiálem lze docílit odlehčení například v oblasti třetího a čtvrtého 

metatarzu 

 

9.2 Stélky do bot 

Téměř každá bota je vybavena stélkou neboli vložkou do boty. Do poněkud 

specifické oblasti spadá takzvaná barefoot obuv a mokasíny, které stélky nevyužívají. 

Oblast stélek neboli vložek do bot je do značné míry nejednotná. Touto problematikou se 

u nás zabývá především obor kalceotiky, ale v zahraniční, převážně anglické literatuře 

spadá pod oblast ortotiky. Problematika stélek je natolik obsáhlá, že by obsahem byla 

schopna vydat na samostatnou práci. Nicméně se toto téma (podobně jako obuv) zásadně 

dotýká problematiky ortotiky, zejména oblast stimulačních vložek, které mohou být 

součástí některých ortéz. 

Stélky jsou nejčastěji volně vložené do obuvi, případně jsou pevně přilepeny 

na vnitřní straně boty. Tvar by měl vždy co nejpřesněji kopírovat vnitřní tvar boty, aby 

bylo zajištěno stabilní uložení stélky a zamezilo se jejímu pohybu během chůze. Při 

návrhu je důležité mít na paměti fyziologické změny nohy během zatíženého a 

nezatíženého stavu: při zatížení se celá klenba nohy oplošťuje a rozšiřuje; proto i vhodně 

vytvořená stélka musí s těmito změnami počítat a poskytnout určitý prostor umožňující 

přirozený pohyb. 

 Stélky lze rozdělit podle mnoha kritérií: způsobu výroby, rozsahu, materiálu, 

účinku, odběru měrných podkladů atd. V této práci jsem se přiklonil k rozdělení stélek 

podle funkce na následující oblasti: 

 

- Korekční stélky – do této kategorie se řadí především lodičkové korekční stélky, 

případně korekční FO (Foot Orthosis) a stélky pracující na tříbodovém principu. 

Tyto stélky jsou nejčastěji vyráběny na základě sádrového negativu 

- Podpůrné stélky – tato kategorie stélek zahrnuje kategorii především v oblasti 

řešení stavů jako je planovalgozita, vysoká klenba atd. 
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- Odlehčující stélky – sem spadají převážně stélky pro diabetiky, jedince 

s osteoarthropatíí, revmatickými potížemi, stélky odlehčující určitý segment 

nohy 

- Stimulační stélky – v této kategorii se jedná především o aktivní přístup, kdy 

stélka má za úkol stimulovat/inhibovat určitou svalovou aktivitu. Do této 

kategorie se řadí senzomotorické a neurologické stélky 

 

Málokdy stélka využívá pouze jeden funkční princip, velmi často se pro 

dosažení co nejlepšího požadovaného efektu využívá kombinace několika principů. Pro 

nekomplikované stavy lze stélku navrhnout za pomoci plantogramu, případně otisku do 

pěny, ale pro řešení složitějších stavů je potřeba prakticky vždy odebrat sádrový negativ 

nohy. 

 

9.2.1 Korekční stélky a FO 

Pod tímto názvem jsou myšleny stélky na hranici mezi stélkou a nejnižší možnou 

úrovní ortézy, takzvanou FO, kdy ortéza svou výškou dosahuje pod úroveň kotníku. 

Primární účel těchto pomůcek je korekce vad nohou, zejména těch hůře napravitelných, 

kdy je funkce jiného typu stélek (například senzomotorické) nedostatečná (Baumgartner, 

2016). Typickým příkladem využití korekční stélky na základě tříbodového principu je 

léčba equinovarózního postavení nohy. Velmi často se jedná o individuálně zhotovené 

stélky z materiálů, jako polypropylen, případně kompozitní materiály, které mají za úkol 

zajistit požadovanou korekci a vedení nohy. Kvalitní vedení patní kosti pomocí takzvané 

patní misky, případně kalkaneárního svěru,  je stěžejní funkcí těchto stélek. Příkladem 

mohou být FO podle vzoru UCBL (University of California Biomechanical Lab) ortéz, 

které se využívají při léčbě equinovarozity a dalších vad nohou. Například ve Spojených 

státech vznikají tyto ortézy úpravou individuálních polypropylenových AFO, které se 

v případě zlepšení stavu pacienta zkracují a využívají se pouze jejich spodní části ve 

formě korekční stélky (Dungl, 2009). Mezi další korekční stélky se řadí páková vložka 

podle von Volkmanna a Feina, Hefetovy misky, dvou/tříčelisťová stélka a lodičková 

stélka (Kaphingst, 2004). 
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Velmi důležitá poznámka se týká aplikace korekčních stélek pouze v případech 

manuálně korigovatelných deformit v období růstu; respektive v období, kdy nedošlo 

k úplné osifikaci kůstek nohy. Aplikace korekčních stélek po tomto období zcela postrádá 

racionální úvahy (Brozmanová, 2018). 

 

 

Obrázek 10: UCBL stélky, (zdroj: http://adanaortopedi.com.tr) 

 

9.2.2 Podpůrné stélky 

Jedná se o nejrozšířenější provedení stélek v celosvětovém měřítku. Mezi 

nejčastější požadavky patří podpora příčné a podélné klenby u lidí s problematikou 

plochonoží. Aplikaci podpůrné stélky by vždy mělo předcházet kvalitní vyšetření funkce 

a neaplikovat tyto pomůcky pouze paušálně na základě odhadů a domněnek. Funkce 

stélek spočívá v aplikaci podpůrných pelot, které mají za cíl dosáhnout co možná 

nejfyziologičtějšího postavení nohy, především kvalitního zachycení paty s podporou 

podélné i příčné klenby. Dosažení adekvátního postavení paty má zásadní význam pro 

funkci celé nohy. Ne nadarmo se říká, že pata je klíčem k celé noze (Krawczyk, 2011). 

Rád bych zde také zmínil důležitost nabrání měrných odkladů pro podpůrnou stélku v 

nezatíženém stavu, kdy pouze za těchto podmínek jsme schopni zachytit podporu pro 

zatíženou nohu, což je nejdůležitější vlastnost tohoto typu stélky. Tento fakt do značné 

míry odporuje velké části vyráběných individuálních stélek, které jsou pouhým 

termoplastickým obtiskem zdeformované klenby za často zcela nehorázné částky. Mezi 



60 
 

často používané metody výroby podpůrných stélek patří: lisování pomocí vakupresu, 

CNC frézování z bloku EVA pěny, lepení jednotlivých komponent, pomocí laminace atd. 

 

 

Obrázek 11: Podpůrná stélka (zdroj: http://www.orthobaltic.eu) 

 

9.2.3 Odlehčující stélky 

 Tento typ stélek je především využíván u lidí s velmi citlivými chodidly ke vzniku 

nejrůznějších defektů ve formě ulcerací, případně u pacientů, potřebujících ulevit od 

nejrůznějších patologií nohou. Nejčastěji jsou tyto stélky indikované lidem 

s polyneuropatií, revmatoidní artritidou a diabetikům. Cílem těchto stélek je snížení 

reakční síly působící na chodidlo během stojné fáze kroku. Jedním ze základních 

funkčních principů je využití celokontaktního plošného působení, pomocí kterého se 

vzniklé síly rozkládají na větší plochu, čímž se snižuje i výsledný působící tlak na nohu. 

K tomuto účelu se využívá především měkčených materiálů, nejčastěji EVA pěn o různé 

hustotě. Odlehčující stélka by měla být navrstvena tak, že vrchní tlumící vrstva je 

vyrobena z měkkého materiálu, oproti tvrdšímu jádru, které by naopak mělo zajišťovat 

tvar a formu stélky. Tento typ stélek je vhodné kombinovat s obuví vybavenou odvalem, 

pomocí které lze docílit další snížení reakčních sil. V případě výraznějšího odlehčení, 

například v místě ulcerace, lze střední vrstvu stélky vybrousit a tím vytvořit lokální 

odlehčení. U tohoto typu stélek jsou vzhledem k možnému vzniku infekce preferovány 

především syntetické antibakteriální materiály (Baumgartner, 2016). 
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9.2.4 Stimulační stélky 

Snahou je docílení aktivní svalové odpovědi na změnu proprioceptivní a 

exteroceptivní stimulace stélkou. Díky aplikaci stélky se specificky vytvořenými 

stimulačními pelotami dochází ke změně svalového napětí požadovaných svalů a tím 

k celkové úpravě funkce nohy. V případě senzomotorické stélky nedochází k pasivní 

podpoře klenby nohy, jako je tomu u stélek podpůrných, ale naopak se využívá ovlivnění 

vlastní svalové aktivity k řešení funkční problematiky nohou. Tato stimulace převážně 

působí přes tlak na šlachy dlouhých svalů, případně přes vznik předpětí plantární 

aponeurózy, které má inhibiční vliv na musculus triceps surae, zejména na musculus 

soleus, který hraje neopominutelnou roli ve vzniku planovalgozity. Výrazným 

argumentem pro volbu tohoto konceptu oproti podpůrné stélce je aktivní dosažení 

funkčního postavení nohy, během kterého nedochází k přetěžování vazivového aparátu 

nohy, zejména plantární aponeurózy. 

 V posledních letech se v oblasti stimulačních stélek nejvíce zmiňují 

senzomotorické stélky. Tato koncepce je mnohem starší než několik posledních let - a 

sahá až do období, kdy americká fyzioterapeutka Nancy Hylton začala využívat tohoto 

principu k ovlivnění hypertonu u dětí s poruchami CNS. Postupem času byla 

problematika stále více zkoumána a vylepšována až do dnešní podoby, kdy jedním 

z hlavních lídrů v tomto segmentu je německá firma Springer, ale za zmínku stojí i jiné; 

například stélky Sensofeet® od českého výrobce ING Corporation. Všechny stélky 

pracující na tomto principu mají několik společných znaků a těmi jsou: tibiální pelota, 

peroneální pelota, retrokapitální pelota, prohlubeň MTP kloubu palce, anatomické 

uložení báze 5. metatarzu a meziprstní elementy 2. - 5. prstu. Tyto jednotlivé části jsou 

dle potřeb navrhovány a upravovány pro docílení požadovaného efektu. Komerčně 

vyráběné stélky jsou nejčastěji vyráběné pomocí CNC frézování z EVA pěny o tvrdosti 

okolo 35-40 ShoreA. V případě individuální výroby, která by měla být preferována, lze 

s výhodou využít možností výroby pomocí vakupresu. Výroba tohoto druhu stélek klade 

vysoké profesní nároky na pochopení principu a modelaci stélky, která opravdu funguje. 

V neposlední řadě existuje mnoho otazníků týkajících se dlouhodobé funkce a adaptace 

na nově nastavenou senzorickou stimulaci. 

 Okrajově se této části dotýkají i stélky, které Kaphingst uvádí jako „vložky na 

cvičení“; případně jako „upomínací vložky“ podle Spitziho a Kaphingsta. Jedná se 
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většinou o stélky, které mají v oblasti klenby nohy upomínací prvek například ve formě 

tvrdší molitanové kuličky, který pacienta nutí k aktivaci svalů nohy (Kaphingst, 2004). 

Je otázkou, do jaké míry je tento koncept v praxi použitelný; proto ho považuji spíše jako 

terapeutické využití například při nácviku tzv. „malé nohy“. 

 

 

Obrázek 12: Senzomotorické stélky (zdroj: https://www.proprio.info) 

 

9.3 Korektory prstců 

Jak již bylo řečeno, každý typ nohy má určitou predispozici ke vzniku deformit 

prstců. Mezi nejčastější deformity, se kterými se lze setkat, patří halux valgus, digitus 

minimus supraadductus a kladívkové deformity prstců. Před indikací korektoru prstů je 

především potřeba odstranit příčinu deformity. Často se jedná o nevhodnou obuv ve 

formě malých, úzkých nebo bot s příliš vysokým podpatkem, ale příčina může být 

například i v nadměrné zevní rotaci při onemocnění kyčle, kdy pacient chodí „přes palec“. 

Halux valgus je možné korigovat pomocí plastového korektoru založeného na tříbodovém 

principu, případně s využitím silikonové meziprstní peloty mezi prvním a druhým 

prstcem. Tyto peloty se vyrábějí sériově i individuálně pomocí vymodelování přímo 

podle potřeb pacienta. Na podobném principu individuálně vymodelované pomůcky ze 

silikonu je řešen i digitus minimus supraadductus, který je korigován podobně 

zhotovenou pelotou. Mezi další velmi časté deformity patří kladívkové deformity prstců, 

které jsou nejčastěji řešeny pomocí peloty s poutkem okolo prstce v oblasti prvního 

metatarzophalangeálního skloubení; případně stélkou, která má zespodu vyvýšenou 

pelotu pro takto postižené prsty. 

 



63 
 

 

Obrázek 13: Korektor prstců (Baumgartner, 2016) 

 

9.4 Individuální AFO s klouby a dorazy 

Tyto ortézy jsou nejčastěji vyrobeny z termoplastů typu polypropylen nebo 

z daleko trvanlivějších a pevnějších kompozitních materiálů za využití karbonových, 

skelných, aramidových; případně kevlarových vláken. Ortézy jsou vybavovány 

unilaterálním, případně bilaterálním kloubovým systémem podle požadavků na funkční 

celek. Mezi základní klouby využité při stavbě individuální AFO patří volné klouby, dále 

klouby s jednostranným ventrálním nebo dorzálním dorazem typu Kleznakových kloubů 

s nastavitelnými dorazy. V posledních letech se kloubové systémy neustále vyvíjejí a 

například firma Otto Bock vyvinula kloubový systém Next Gear Tango®; případně 

podobný systém od konkurenční firmy Fior Gentz pod názvem Neuro Swing® pracující 

na podobném principu. Tyto klouby jsou plně individualizovatelné a jejich největší 

výhodou jsou silné dynamické jednotky, které mají schopnost uvolňovat vysokou míru 

energie ve fázi terminálního stoje. Tyto dynamické jednotky lze měnit podle potřeb 

uživatele a ovlivňovat tím jednotlivé fáze krokového cyklu. Mezi další nespornou výhodu 

tohoto systému patří možnost nezávislého statického nastavení plantárního a dorzálního 

dorazu nezávisle na síle pružin. Je důležité dobře pochopit princip těchto kloubů pro 

výsledné nastavení, protože oproti běžným kloubovým systémům se provádí ve dvou 

krocích. V prvním kroku se nastavují statické dorazy a kontroluje se zátěžová linie stoje, 

protože pro kvalitní dynamickou chůzi je nejdříve potřeba zajistit kvalitní statické 

nastavení. Po tomto prvotním nastavení přichází dynamická část, kdy se vybírají 

nejvhodnější pružiny do dynamických jednotek a ladí se jejich finální předpětí pro 

potřeby daného pacienta. Mezi další výhody patří jasně definovaný střed hlezenního 

kloubu a zejména zkvalitnění dynamiky chůze v takto vybavené ortéze. Unikátním 

prvkem těchto kloubů je absence vzniku rekurvační pozice kolen při chůzi do kopce nebo 
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nedostatečné podpory při chůzi z kopce, což jsou negativní jevy u běžných kloubových 

systémů. Kromě výše zmíněných výhod má i tento systém svá negativa, mezi která 

můžeme zařadit velikost celého kloubu doplněného dynamickými jednotkami, což může 

způsobovat komplikace při výběru vhodné obuvi. Na tento problém některé firmy 

zareagovaly výrobou specifické obuvi, například firma Fior Gentz modelem bot 

Crossroad®; případně firma EasyUp® nabízející převážně dětské modely bot pro AFO, 

které se zapínají pomocí lankového systému a BOA® kolečka. V neposlední řadě zůstává 

velkou limitací k využití tohoto systému finanční náročnost na pořízení samotného 

kloubu. 

 

 

Obrázek 14: AFO Fior Gentz, ilustrační obrázek (zdroj: https://twitter.com) 
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Obrázek 15: Kloub Neuro Swing (zdroj: https://www.fior-gentz.de) 

 

9.5 Sériové kompozitní AFO s individuální úpravou 

Tento druh ortézy je velmi často používán pacienty s periferní parézou dorzálních 

flexorů nohy, peroneální parézou nebo takzvaným „drop foot syndromem“ s centrálním i 

periferním neurologickým deficitem bez výrazné spastické složky. Provedení tohoto typu 

ortézy nabízí prakticky každá větší firma vyrábějící pomůcky v této oblasti. Příkladem 

uvedu firmy: Fillauer, Thuasne, Allard, Otto Bock a mnoho dalších. Je důležité si 

uvědomit, že každý výrobce tohoto typu ortézy má své přednosti a neexistuje pouze jediná 

univerzální ortéza od jediného dodavatele. Například AFO od firmy Allard jsou vyšší a 

tužší než od firmy Otto Bock. Díky těmto různorodým vlastnostem lze vybrat vhodnou 

ortézu pro konkrétní případ. Tento typ ortéz je nejčastěji používán pacienty se svalovou 

silou dorzálních flexorů tři a méně podle svalového testu dle Jandy. Velice často jsou 

v tomto provedení nabízeny dvě varianty. První z nich se používá pro pacienty bez 

výrazných odchylek od fyziologického postavení nohy (například Walk On Flex® od 

firmy Otto Bock), zatímco druhý model často slouží pacientům s pronačně-supinačními 

odchylkami od fyziologického postavení nohy (například Walk On Trimable® od firmy 

Otto Bock). Tento model lze také často doplnit fixační páskou v případě zvýšeného 

supinačního postavení nohy, které je časté zejména u pacientů po iktu. Tyto ortézy mají 

za úkol působit silou proti oslabené padající noze, která brání co nejpřirozenější chůzi, 

zejména v průběhu švihové fáze kroku. Tento mechanizmus je pacienty nejčastěji 
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kompenzován zvýšením flexe v kolenním a kyčelním kloubu se zapojením kvadrátového 

mechanizmu a úklonu pacienta. Druhým velice častým mechanizmem je využití 

cirkumdukce. 

Třetí typ provedení je velice často prezentován v jedné kategorii ortéz, ale funkčně 

pracuje na zcela odlišném principu. Jedná se o takzvané FRAFO nebo pod jiným 

označením GRAFO (Ground Reaction Ankle Foot Orthosis). Tento typ ortéz, nehledě na 

výrobce, je vybaven předním štítem, kdy díky této konstrukci dochází ke zvýraznění 

extenčního momentu v kolenním kloubu zejména během střední a konečné stojné fáze 

kroku. Tato funkce slouží především ke kompenzaci sníženého extenčního momentu 

kolenního kloubu vlivem oslabené síly m. quadriceps femoris. Toto provedení by dle 

doporučení nemělo být používáno při svalové síle nižší než tři podle svalového testu dle 

Jandy. V případně nižší svalové síly by měla být zvažována indikace KAFO. Příkladem 

tohoto typu ortézy je Walk On Reaction® od firmy Otto Bock. 

V neposlední řadě část výrobců nabízí i dětská provedení těchto AFO (například 

Walk On Junior® od firmy Otto Bock). Pro vylepšení funkce nohy a adekvátní vybavení 

pacienta je vhodné mít několik různých ortéz k vyzkoušení a teprve následně se finálně 

rozhodnout pro nejlepší řešení. K těmto účelům často slouží nejrůznější zkušební sety 

(například Walk On Fit Kit® od firmy Otto Bock). 

 Výběr samotné ortézy by měl být pouze první krok k finálnímu vybavení pacienta. 

Každá pomůcka by měla být dále individualizována podle konkrétních požadavků. Mezi 

takovéto úpravy patří zapracování do obuvi dle velikosti, úprava štítu a zapínání; ortéza 

by měla být vybavena individuální vložkou, která bude podporovat výsledný efekt ortézy 

atd. Mezi základní úpravy pomocí vložky patří anti-pronační a anti-supinační 

vyklínkování, adekvátní podpora klenby, případně využití stále populárnějších 

senzomotorických vložek. V neposlední řadě by nemělo být zapomenuto na komplexní 

funkci ortézy a obuvi, kdy výběr a její použití může mít dramatický efekt na funkčnost 

celého biomechanického systému. 

 Mezi neopominutelné výhody těchto ortéz patří nižší energetická náročnost chůze, 

delší ušlá vzdálenost, výrazná lehkost a decentnost celého provedení, zlepšení 

dynamických vlastností chůze a propulze. Naopak nedefinovatelnost středu hlezenního 

kloubu, případně omezení plantární flexe a excentrické kontrakce m. tibialis anterior 

během nákroku (zejména loading response fáze) může vést k nadměrnému zatížení m. 
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quadriceps femoris, případně způsobovat pocit nejistoty. Tento problém lze do jisté míry 

řešit výběrem vhodné tuhosti ortézy pro konkrétního pacienta v kombinaci s úpravou 

obuvi, zejména dorzálního odvalu. 

 

 

Obrázek 16: Série AFO od firmy Allard (zdroj: https://www.cmtausa.org)  

 

9.6 Sériové polypropylenové AFO 

Tento typ ortézy je jednou z nejčastějších pomůcek pro svou snadnou dostupnost 

a cenu. V literatuře se často uvádí pod zkratkou PLS AFO (Plantar Leaf Spring Ankle 

Foot Orthosis) a nezřídka se jedná o první pacientovu pomůcku v případě chabé parézy 

dorzálních flexorů hlezna. Vhodná je zejména v případě první fáze rehabilitace, kdy 

umožňuje daleko efektivnější chůzi. Pomůcky tohoto typu jsou nejčastěji provedeny ve 

formě dorzální dlahy s upínacím páskem okolo bérce, kdy ortéza na noze drží pomocí 

boty. Určitou variantou je doplnění pásku umožňující tah a derotaci přednoží ve smyslu 

pronace a supinace. Tyto ortézy jsou nejčastěji sériově vyráběné z termoplastického 

polypropylenu doplněného profilováním, díky čemuž je dosaženo požadované pevnosti 

při současně nízké hmotnosti. Podobně jako u všech pomůcek by i tato ortéza měla být 

doplněna individuální stélkou a zapracováním do obuvi. Není bohužel výjimka, že 

pacient dostane tuto pomůcku a chodí po tvrdém, kluzkém a nekomfortním plastovém 

povrchu. Mezi nevýhody těchto dlah patří nedefinovaný střed hlezenního kloubu 

s nemožností jakékoliv plantární flexe zejména během počátku stojné fáze, což může vést 
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k nestabilitě během nakročení, kterou pacient vnímá jako nejistou chůzi. Tento efekt lze 

do určité míry minimalizovat pomocí vhodně vybrané obuvi s dorzálním odvalem a 

kvalitním vedením nohy. Nejenom díky tomu by se mělo jednat o pomůcku pouze pro 

dočasné krátkodobé řešení. Mezi další nevýhody patří snížená životnost způsobená 

takzvaným „creepem“ materiálu, kdy postupně dochází ke ztrátě požadovaných 

vlastností, ale do tohoto stádia by se pomůcka neměla dostat vzhledem k jejímu nahrazení 

kvalitnějším vybavením. 

 

 

Obrázek 17: Polypropylenové AFO (zdroj https://www.djoglobal.eu) 

 

9.7 Peroneální tah 

Je jednou z nejjednodušších pomůcek v oblasti ortotiky nohy, přesto by její efekt 

neměl být snižován. Toto vybavení slouží především při řešení lehčích forem chabé 

parézy v oblasti hlezna. Existuje celá řada ortéz této koncepce od zcela jednoduché pásky 

upnuté nad kotníkem či okolo lýtka s uchycením k botě bez výrazné možnosti nastavení 

po složitější šněrovací pásky, kde lze dosáhnout lepšího upnutí a nastavení dorzální flexe 

nohy pomocí šněrovadla až po sofistikované pomůcky umožňující nejen podporu dorzální 

flexe, ale zároveň ovlivňující pronaci a supinaci. Do této kategorie patří například ortéza 

SaeboStep od firmy Saebo umožňující komfortní nastavení bomocí BOA® kolečka. Při 

použití je důležité mít na zřeteli vytvoření dostatečné páky mezi kotníkem a uvázáním na 



69 
 

botě, jinak hrozí zvýšený dyskomfort vlivem tahu a snížení funkce pásky. Mezi výhody 

patří nenápadnost provedení, nízká náročnost nastavení a nízké pořizovací náklady. 

Problémy může způsobovat sklouzávání pásky během chůze a v určitých případech 

omezené možnosti jejího nastavení, zejména ovlivnění supinačního postavení nohy, které 

se často vyskytuje například u pacientů po iktu. 

Určitou alternativou k peroneální pásce může být takzvaná „dorzální pružina“, 

která se skládá z dorzální dlahy tvořené předpruženými ocelovými dráty/páskami, které 

jsou uložené v polstrování samotné pomůcky. Tato ortéza je nad kotníkem nejčastěji 

uchycena pomocí série pásků a druhá část se z dorzální strany nohy vkládá při obouvání 

boty, kdy předpětí pružin z dorzální strany brání nadměrné plantární flexi v hlezenním 

kloubu. Tato alternativa k peroneální pásce je oblíbená zejména pro svůj minimalistický 

vzhled, komfort používání, možnosti vložení prakticky do jakékoliv obuvi a dobrou 

funkčnost. Příkladem tohoto typu sériových ortéz je GoOn® od firmy Otto Bock. 

 

 

Obrázek 18: Peroneální tah (zdroj: https://lifesupply.com) 

 

9.8 Ortézy typu SAFO 

Zkratka z anglického označení Silicone Ankle Foot Orthosis. V našich 

podmínkách se jedná o velice ojedinělou, individuálně vyrobenou pomůcku zejména pro 
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neurologické pacienty postižené chabou parézou bez spastické složky v oblasti bérce. 

Pomůcka je plně kontaktní a nosí se na holou nohu. Díky plnému kontaktu dochází ke 

zlepšenému vnímání postižené končetiny, což může vést ke zkvalitnění chůze. Mezi 

nevýhody patří zejména zvýšená potivost, protože silikon nepropouští pot; na druhé 

straně se jedná o pomůcku vhodnou ke koupání a venkovním aktivitám. Díky vlastnostem 

silikonu je velmi snadné pomůcku udržovat a dle provedení není potřeba zvlášť objemné 

obuvi. Relativně velkým problémem je její výroba, protože produkcí silikonových ortéz 

se u nás zabývá jen několik málo firem. Určitou materiálovou alternativou může být 

využití materiálů jako ThermoLyn supra flexible® od firmy Otto Bock; případně 

Streifyflex® od firmy Streifeneder. 

 

 

Obrázek 19: SAFO (https://www.dorset-ortho.com) 

 

9.9 Obuv ve formě AFO 

Tento druh ortotického řešení se pohybuje na hranici ortotiky a individuální 

kalceotiky. Stále je vyžadován především staršími pacienty, ale lze ho s výhodami využít 

i v dnešní době vzhledem k vysoké míře komfortu a nenápadnému provedení. Jedná se 

nejčastěji o vysokou zpevněnou šněrovací botu, kde její individuálně vyrobený svršek 

celokontaktně obepíná pacientovu nohu a tím brání nadměrné plantární flexi. Podobného 

provedení se v některých případech využívá i při řešení equinozního postavení nohy. 
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Vzhledem k malému množství míst, kde jsou schopni takové boty ušít, je toto řešení i 

přes své neopomenutelné výhody spíše na ústupu. Nahrazováno je jinými typy ortéz. 

 

 

Obrázek 20: Dětská obuv ve formě AFO (Baumgartner, 2016) 

 

9.10 Individuální šněrovací AFO 

Pod tímto názvem je myšlena především bandážová stabilizační ortéza do obuvi, 

která slouží především ke stabilizaci hlezna a omezení plantární flexe. Tato pomůcka je 

postupně nahrazována modernějším vybavením, ale i zde stále existují pacienti, kteří toto 

provedení vyžadují. Starší modely byly vyrobeny převážně z valchované kůže; 

modernější varianty jsou pak převážně ze syntetických materiálů. Mezi velké výhody 

patří uživatelský komfort; individuální celokontaktní přizpůsobení uživateli. Tato 

pomůcka se využívá u středně složitých vad nohy a není bohužel příliš aplikována pro 

svou relativně vysokou výrobní náročnost, což je jedna z jejích nevýhod i přes výrazný 

komfort pro svého uživatele. 
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Obrázek 21: Šněrovací AFO (zdroj: http://www.arizonaafo.com) 

 

9.11 Ortézy typu DAFO 

Celým anglickým názvem Dynamic Ankle Foot Orthosis se označují slabé 

flexibilní ortézy nohy, jejichž cílem je ovlivnění funkční pozice nohy, hlezenního kloubu, 

bérce a získání adekvátní stability pro následnou lokomoci. DAFO zajišťuje značnou 

podporu aktivní kontroly svalového tonu, centrované postavení hlezenního a kolenního 

kloubu a stabilizaci přednoží. Podporuje též rozvoj aktivních mechanizmů řízení 

rovnováhy. Tento koncept ortézování je typický zejména pro své flexibilní provedení, 

kdy se ortéza snaží podpořit a fixovat potřebné struktury nohy, ale zároveň umožňuje co 

nejpřirozenější dynamiku struktur, které nepotřebují takovou míru fixace. U 

dynamického přístupu řešení vad nohou je klenba nohy zajištěna ze stran a stimulací svalů 

dochází k aktivaci přirozené funkce klenby. Případný vnější plášť DAFO ortézy slouží 

pouze k uvědomění si polohy hlezna v prostoru a zajištění adekvátního postavení 

hlezenních kostí - zejména paty, u které by měla být snaha o docílení vertikálního 

postavení. Palcový kloub ortézy je umístěn nejhlouběji ze všech struktur z důvodu 

přirozeného dorotování přednoží, jehož porucha často stojí za nevytvořením vlastní 

klenby nohy. Díky těmto vlastnostem se DAFO odlišuje od často tuhých a rigidních AFO 

ortéz, které v daleko větší míře limitují přirozený pohyb a mohou být spojovány 

s komplikacemi, jako je například zvýšení svalového tonu. Provedení DAFO dává  

uživateli velkoplošný poddajný kontakt s prvky senzomotorické stimulace, kdy zároveň 
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dochází ke zlepšenému proprioceptivnímu i exteroceptivnímu vnímání, což je důležitý 

předpoklad pro obnovení fyziologických pohybových vzorců. Získání kloubní stability a 

centrovaného postavení kloubů v oblasti hlezna a kolene vede ke zlepšení posturálních 

funkcí stoje, který je základním předpokladem adekvátní chůze. Zajištění stability také 

vede k redukci spasticity a tlakových sil, které jsou zodpovědné za deformaci rostoucích 

struktur; zejména kloubů. Díky těmto vlastnostem se jedná o koncept poměrně uznávaný 

i rehabilitační společností, která často jakýkoli způsob ortézování odmítá. Mezi 

nejznámější producenty individuálních i sériových DAFO patří firma CascadeDafo Inc. 

ve státě Washington, USA, jež vznikla jako výsledek spolupráce fyzioterapeutky Nancy 

M. Hylton a ortotika Dona Buethorna. Tento koncept je využíván především u dětských 

pacientů, ale existují i ortézy pro dospělé, pracující na stejném principu. Mezi velké 

výhody patří vysoká míra individualizace ortézy, možnost kombinace různých vlastností 

termoplastů a tím ovlivnění i výsledné funkce dynamické ortézy. Koncept DAFO má i 

přes své neopomenutelné výhody určité limity. Například při silné nebo neřešené 

spasticitě, těžkém rigidním equinovarozním postavení se změnami na kostěných 

strukturách je často nutné sáhnout k využití tuhých polohovacích skeletů v kombinaci 

s medikamentózní nebo chirurgickou léčbou. V neposlední řadě klade vysoké nároky na 

výrobu, zručnost a erudovanost ortopedického technika, kdy při nedostatku těchto 

odborných kvalit mohou vznikat nejrůznější hybridy a modifikace, které s principem 

DAFO nemají nic společného. Poslední zmíněné negativum je možná právě důvodem 

stále malého rozšíření mezi dětskými pacienty v naší zemi. 

 

 

Obrázek 22: DAFO ortéza (zdroj: http://www.medicalexpo.com) 
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9.12 Korekční ortéza talu podle Monique Baise a Kurtha Pohliga 

V některé literatuře lze tuto ortotickou pomůcku nalézt pod názvem O-ring 

orthosis. V naší literatuře se tento typ ortézy prakticky nevyskytuje a v německy 

mluvících zemích je využíván především ve firmě Pohlig (SRN). Jedná se o jednu 

z nejkompaktnějších a velice sofistikovaných ortéz pro léčbu deformit zadonoží, zejména 

korekci postavení talu a subtalárních skloubení do fyziologické polohy. Tato ortéza ve 

tvaru prstence v oblasti nártu vytváří podporu pro talus, který koriguje mediodistálním 

směrem a tím umožňuje „nadzvednutí“ podélné klenby nohy. Ortéza je vyrobena 

laminační technologií s vnitřním vyměkčením, kdy je prstenec ortézy nasazen 

krouživými pohyby a následně pevně zajištěn pomocí odnímatelné patní části, která po 

spojení celé ortézy vytváří kompletní zachycení v oblasti talu. Ortéza funguje na základě 

takzvané „zevní artrodézy“, kdy ortéza zajišťuje fixované postavení kůstek hlezna ve 

zkorigované pozici. Tento typ ortézy se využívá především pro korekci varozity s příměsí 

equinozního postavení nohy. Je důležité, aby ortéza kvalitně pasovala, protože pokud je 

vyrobena příliš volně, ztrácí rychle svou požadovanou funkci. Proto by její výrobu měli 

provádět pouze ortotici, kteří mají s léčbou této deformity zkušenost a znají princip 

fungování této ortézy. Velkou výhodou je miniaturní provedení dané pomůcky s určitou 

variabilitou k růstu nohy oproti jiným ortotickým řešením. Velkým problémem může být 

vytvoření pasující ortézy, která je v tomto případě velmi citlivá na provedení všech 

korekcí a zručnost ortotika (Pohlig, 1994). 

 

 

Obrázek 23: O-ring orthosis (zdroj: https://www.pohlig.net) 
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9.13 Dynamická ortéza nohy z prepregu 

Pod tímto názvem uvádím individuálně zhotovenou AFO ortézu vyrobenou 

z vysoce pevného a flexibilního uhlíkového prepregu vhodnou především pro děti s DMO 

se sklonem k equinoznímu a varoznímu postavení v hlezenním kloubu.  Na rozdíl od 

prefabrikátových prepregových ortéz typu Walk On Reaction® od firmy OttoBock mají 

tyto ortézy vytvořenu podpůrnou část pro fyziologické nastavení zadonoží a předonoží 

z měkkého flexibilního materiálu typu Streifyflex®; případně ThermoLyn Supra 

flexible®, který tvoří celokontaktní sandál ortézy v oblasti nohy. Tento díl je doplněn o 

tuhou, ale flexibilní podpůrnou prepregovou konstrukci sahající až do oblasti kondylů 

tibie. Konstrukce z pevného a flexibilního karbonového prepregu zároveň brání 

hyperextenzi kolena, equinoznímu postavení hlezna a zkracování převážně m. soleus 

trojhlavého lýtkového svalu.  V tomto případě tato ortéza funguje zároveň jako 

dynamická protahovací ortéza s přidanou hodnotou pomocí návratu energie během 

terminálního stoje, což je fáze kroku, která dětem s DMO často zcela chybí. Tento typ 

ortézy bývá nejčastěji prezentován v německy mluvících zemích, například firmami 

Casimo, Pohlig atd. Při vybavování pacienta je vždy potřeba dbát na vytvoření jednoho 

biomechanického celku mezi nohou, ortézou a obuví. Výraznou výhodou zvyšující 

adherenci dětí k tomuto typu ortézování je nízká hmotnost ortézy se zlepšením 

exteroceptivního vnímání v oblasti nohy. Nevýhodou může být náročný proces potřebný 

k vytvoření takovéto ortézy a zvládnutí technologie prepregu. 

 

 

Obrázek 24: Dynamická ortéza Casimo (zdroj: http://casimo-ot.de) 
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9.14 Ortézy typu HAFO 

 Název zkratky pochází z anglického Hinge Ankle Floor Orthosis. Pod tímto 

názvem jsou myšleny především plastové; případně kompozitní individuálně zhotovené 

AFO s párem flexibilních hlezenních kloubů. Tyto pomůcky slouží především pro 

podporu oslabené dorzální flexe hlezna jak u dětských, tak i dospělých pacientů. Existuje 

celá řada těchto kloubů, která se liší velikostí a tuhostí samotného kloubu, ale ve 

skutečnosti se používají dvě základní provedení. První z nich je volné, pracující prakticky 

jako volný kloub, kdy k omezení plantární flexe je často využíván doraz, který je 

zabudován v konstrukci ortézy. Druhým provedením jsou klouby s předpětím, které 

umožňují aktivní dorzální podporu nohy, kdy míra podpory je vybírána pomocí tuhosti 

samotného kloubu. Při výrobě této ortézy je důležité dbát na dobré osové umístění kloubů, 

aby se zamezilo pohybům ortézy během jejího používání. Výhoda těchto ortéz spočívá 

v možnosti komfortní podpory dorzální flexe s možností korekce vad nohy pomocí 

samotné ortézy. Toto řešení je velmi decentní a nepříliš limituje ve výběru obuvi 

vzhledem k velikosti celé ortézy. Jedná se o velice šikovné řešení zejména u dětí 

s oslabením svalů v oblasti bérce. 

 

 

Obrázek 25: HAFO (zdroj: http://www.arizonaafo.com) 
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9.15 Ortézy typu DMO 

Zkratka pochází z anglického Dynamic Movement Orthosis. Tyto ortézy jsou 

daleko častěji známé v provedení pro horní končetinu, případně jako trupové ortézy pro 

pacienty s dětskou mozkovou obrnou, ale vyrábějí se i ortézy pouze pro oblast nohy. 

Ačkoli jsou podobné úpletovým bandážím, jejich provedení a funkce se značně liší. Mezi 

hlavní materiály těchto ortéz patří vysoce elastické textilie z lycry, neoprenu atd. DMO 

ortézy jsou indikované zejména u dětí, ale využívají se i u dospělých pacientů, nejčastěji 

u jedinců s neurologickým deficitem ve formě chabé parézy. Výrobou těchto ortéz se 

zabývá velice málo producentů, zejména britská firma DM Orthotics, která své ortézy 

navrhuje a vypracovává na základě zaslaných měrných podkladů a získaných vyšetření. 

DMO ortézy jsou plně kontaktní, díky čemuž podporují exteroceptivní vnímání. Vlivem 

elasticity mohou redukovat případné lehké otoky končetiny vlivem nedostatečné svalové 

pumpy. Jsou vysoce komfortní, kdy odpadají problémy se vznikem kožních lézí, které 

mohou vzniknout při aplikaci jiných pomůcek. Mezi neopominutelné nevýhody, zejména 

u dětských pacientů, kteří poměrně rychle mění své anatomické proporce, patří delší 

dodací doba a poměr vysoké ceny k délce užívání. V neposlední řadě nastává problém v 

případě individuálních úprav. 

 

 

Obrázek 26: DMO ortéza, ilustrační obrázek (zdroj: https://cz.pinterest.com) 
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9.16 Individuální polohovací AFO 

Tyto ortézy patří mezi jedny z nejjednodušších individuálních pomůcek; přesto 

lze i takto jednoduchou pomůcku vyrobit v mnoha kvalitních (i méně kvalitních) 

provedeních. Tento typ ortéz je indikován jako polohovací ortézy po operacích v oblasti 

hlezna; případně jako protahovací ortézy u pacientů se spastickou dystonií a 

kontrakturami pro zachování neutrálního postavení nohy. Důležité je vždy zvažovat účel 

ortézy. Například u končetiny postižené spastickou dystonií je vhodné aplikovat mírný 

kontinuální tlak a polohovat i v mírném hyperkorekčním postavení. Tohoto efektu může 

být dosaženo výrobou polohovací ortézy s jednoduchým kloubem, který umožňuje 

kontinuální protažení; případně lze s výhodou využít dynamických kloubových jednotek. 

Je důležité nevyrobit pouhé plastové „korýtko“, ale mít zároveň na zřeteli i změny 

svalového napětí, které se mohou při aplikaci pomůcky vyskytnout. Výhoda takto 

vyrobené polohovací ortézy spočívá v poměrně jednoduchém provedení, snadném 

nasazení ortézy a možnostech individuálního nastavení podle vývoje stavu pacienta, kdy 

polohujeme postupně pomocí malých korekcí místo „skokové“ korekce způsobující 

komplikace. 

 

 

Obrázek 27: Individuální polohovací ortéza  

(zdroj: https://www. http://ultraflexsystems.com) 

 

 

https://www.crispinorthotics.com/
https://www.crispinorthotics.com/
https://www.crispinorthotics.com/
https://www.crispinorthotics.com/
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9.18 UFO ortéza 

Pod tímto názvem se u firmy Orthomerica označuje ortéza, kterou považuji za 

jednu z nejšikovnějších polohovacích. Termín UFO je zkratka pro Universal Plantar 

Fascitis Orthosis a v tomto kontextu je používána pro noční polohovací AFO, kde lze 

volitelně nastavit velikost dorzální flexe pomocí nastavitelných suchých zipů. Určitou 

variantou je například ortéza DAFO 9 Softy® od firmy CascadeDafo Inc., která slouží 

podobnému principu, kdy je požadováno noční polohování s možností nastavení míry 

korekce. Tento model je daleko účinnější formou polohování, než při použití obyčejné 

polohovací ortézy (neboli polohovacího „korýtka“). V případě individuální výroby lze 

ortézu upravit i pro korekci do pronačního, případně supinačního postavení. Nejčastější 

použití mají tyto ortézy v léčbě tendinopatií musculus triceps surae, plantární aponeurózy, 

případně u spastické dystonie musculus soleus. 

 

 

Obrázek 28: UFO (zdroj: https://www.crispinorthotics.com) 

 

9.19 Dennis Brownovy/Ponsetiho ortézy 

Tyto ortézy se využívají především při konzervativní léčbě vrozeného 

equinovarozního postavení nohou u dětí v prvních měsících života; případně jako 

https://www.crispinorthotics.com/
https://www.crispinorthotics.com/
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ortotická léčba po aplikaci sádrových korekčních obvazů podle Ponsetiho. Provedení 

ortézy je tvořeno dvěma sandály pasujícími na nohy dítěte, které jsou přes podrážku 

připevněny k rozpěrce, jež zajišťuje požadované korekční postavení nohou. Ortéza běžně 

umožňuje nastavení míry jejich abdukce a zevní rotace. 

 

 

Obrázek 29: Dennis Brownovy ortézy, ilustrační obrázek (zdroj: 

https://www.topsimages.com) 

 

9.20 Dynamická korekční ortéza nohy podle Monique Baise a Kurtha Pohliga 

Tento typ ortézy v léčbě pes equinovarus je u nás prakticky neznámý, ale 

v německy mluvících zemích se jedná o relativně častý typ ortézy sloužící k léčbě 

deformit nohy jako pes equinovarus; případně jako alternativa k daleko známější Dennis 

Brownově/Ponsetiho ortéze (Berger, 2018). Léčba spočívá v aplikaci základních principů 

korekční O-ring ortézy podle Monique Baise a Kurtha Pohliga současně se základními 

principy korekce equinovarozity v subtalárním skloubení podle Ponsetiho. Funkce ortézy 

spočívá především ve stabilizaci subtalárního skloubení v korigované pozici doplněné o 

zajištění rotační stability nohy v korigovaném postavení pomocí dílce, který zachycuje 

kondyly tibie. Tato ortéza současně oproti jiným přístupům umožňuje zároveň dorzální 

flexi nohy (dynamická složka funkce ortézy). Ortéza se skládá ze tří částí, které se skládají 

jednotlivě do sebe. První díl je měkká vložka v oblasti nártu a hlezna sloužící především 

jako ochrana. Druhý díl slouží ke korekci a stabilizaci hlezna se současným 



81 
 

odnímatelným zachycením hlavy patní kosti. Třetí bércový díl zachycuje kondyly tibie, 

díky čemuž je zajištěna rotační stabilita ortézy. V principu je tento díl podobný Sarmiento 

ortéze. Druhý a třetí díl je spojen pomocí čepů demontovatelných dlah a oboustranného 

kloubu. Díky tomu ortéza umožňuje dorzální flexi v hlezenním kloubu se současným 

protažením Achillovy šlachy a m. soleus. Kloub může být dle potřeby doplněn o 

pneumatickou dynamickou jednotku tlačící hlezno do dorzální flexe, čímž se funkce 

ortézy zintenzivňuje. Výhody tohoto ortotického přístupu spočívají především ve vyšší 

adherenci a mnohem nižší četnosti vedlejších komplikací během léčby dětských pacientů 

s equinovarozitou za současného umožnění chůze. Chůze s touto ortézou je výraznou 

výhodou zejména u dětí s jednostrannou deformitou. Zásadním a kritickým problémem 

je pochopení všech potřebných principů a preciznost ve všech výrobních krocích, 

zejména v dodržení objemových měr a lokalizaci korekcí u základní části ortézy (Baise, 

2005). Závěrem chci zdůraznit, že vlivem relativně velkých sil na poměrně 

minimalistickou ortézu je potřeba zvolit laminační technologii, kterou nelze zaměnit za 

plastové provedení. 

 

 

Obrázek 30: Dynamická korekční ortéza (zdroj: 

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com) 
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9.21 AFO se zapracováním do obuvi 

Velice často se jedná o vybavení pacientů, kteří zároveň nosí individuálně 

zhotovenou obuv. Existuje několik možností vyhotovení tohoto vybavení od volného 

kloubu sloužícího ke korekci postavení nohy přes integraci kloubu s dorazem a podporou, 

po zapracování sériové karbonové ortézy do podrážky sportovní boty. Mezi 

neopomenutelné výhody takového provedení patří kvalitní spojení ortézy s obuví a 

vytvoření jednoho biomechanického celku. Odpadá tím častý problém s omezeným 

prostorem v botě a případným posunem ortézy vůči botě. Takto lze vytvořit jeden 

biomechanický celek, kdy odpadá případná změna funkce ortézy při záměně obuvi 

vlivem rozdílné efektivní výšky podpatku. Mezi další výhody patří snadná 

aplikovatelnost pomůcky s vysokou mírou nenápadnosti. Problém je nemožnost výměny 

ortézy mezi vícero druhy bot a v některých případech i nemožnost integrace ortézy do 

určitého typu obuvi. Toto provedení také nepatří mezi nejjednodušší na vyhotovení, což 

je zřejmě jeden z důvodů, proč se tato možnost příliš nerozšířila. 

 

 

Obrázek 31: AFO se zapracováním do obuvi (http://www.orthopaedie-vogel.de) 
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9.22 AFO typ Sarmiento 

Tato koncepce ortéz je založena na funkčním hojení kostěných struktur. Její 

nejčastější využití je v dnešní době u Charcotovy osteoartropatie. Pomůcka je nejčastěji 

v provedení z termoplastického polypropylenu nebo kompozitu, kdy cílem její indikace 

je odlehčení oblasti hlezna. Tohoto odlehčení je dosaženo přenesením zatížení během 

stojné fáze krokového cyklu proximálně na zatížitelná místa tibie a ligamentum patellae, 

podobně jako u funkčního tvarování KBM protézového lůžka. Ortéza je nejčastěji 

konstruovaná jako dvoudílná, kdy hlavní část tvoří polohovací ortéza s adekvátním 

odvalem podrážky a přední díl je tvořen štítem, který zapadá do hlavní části ortézy. Celá 

noha je pak pevně zachycena v oblasti lýtka. Při návrhu konstrukce by měl být brán na 

zřetel na odlehčení pod patou během stojné fáze. Vhodnou součástí ortézy je kontrolní 

otvor v oblasti paty, který slouží ke kontrole zatížení pomocí testovací pásky. U tohoto 

typu ortéz se vždy vytváří odval pod patou i špičkou, který slouží k dosažení co 

nejplynulejší chůze s ortézou. V neposlední řadě je nutné myslet na vyrovnání výšky u 

druhostranné končetiny, která se při nošení ortézy stává funkčně kratší. Lze se setkat 

s plastovými i laminátovými konstrukcemi, ale vzhledem k silám působící na skelet 

ortézy během stojné fáze doporučuji využít laminační technologii, případně kombinaci 

plastového předního štítu s kompozitním skeletem zbytku ortézy. Pro kvalitní funkci 

ortézy je potřeba vytvoření profilací „zámečků“ předního štítu, které zapadnou do 

protikusu a tím se vytvoří pevné spojení zamezující posun předního štítu vůči zbytku 

skeletu.  

 

9.23 Ortézy pro léčbu ruptur Achillovy šlachy 

 Problematika pooperační léčby ruptur Achillovy šlachy je do značné míry 

nejednotná, díky čemuž může být i ortotické vybavení velice rozmanité. V určitých 

případech je vyžadována fixační nechodící ortéza sahající pod koleno s nastavením 

hlezenního kloubu do plantární flexe. Toto provedení je prakticky totožné s polohovacím 

„korýtkem“, pouze s úhlem v hlezenním kloubu, který odlehčuje napětí Achillovy šlachy. 

Bylo ale zjištěno, že léčbu lze urychlit pomocí aktivního přístupu, kdy pacient využívá 

chodící AFO vybavené odvalem s možností nastavení míry plantární flexe, kdy se ortéza 

řádově každé dva týdny přenastavuje do stále se snižující plantární flexe. Tímto 

způsobem je nejen docíleno rychlejšího hojení ruptury šlachy, ale také se vytváří vhodné 
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podmínky pro usnadnění následné rehabilitace (Vajo, 2018). Vzhledem k výšce odvalu 

ortézy a funkčnímu zkrácení kontralaterální dolní končetiny je potřeba tento výškový 

rozdíl kompenzovat. 

 

 

Obrázek 32: Ortéza pro léčbu ruptur Achillovy šlachy (zdroj: 

http://www.sandipointe.com) 

 

9.24 Odlehčující AFO v léčbě osteoartrózy 

 Tento typ ortézy se využívá k odlehčení mediálního nebo laterálního 

kompartmentu kolenního kloubu při degenerativních kloubních změnách. Princip ortézy 

spočívá ve vytvoření tlaku z mediální nebo laterální strany kolenního kloubu a 

ovlivněním zátěžové linie, která kolenním kloubem prochází. Případně lze tuto funkci 

pochopit tak, že přetěžovaný kompartment se zúženou kloubní štěrbinou je „rozšiřován“, 

ale ve skutečnosti se jedná spíš o odlehčení postiženého místa. Tyto ortézy se doporučují 

především u lehčích a středně těžkých forem osteoartrózy, kdy ještě mohou mít vliv na 

vývoj onemocnění. Výhoda tohoto ortotického přístupu v řešení osteoartrózy kolenního 

kloubu spočívá především v redukci množství předepsaných farmak včetně jejich 

vedlejších příznaků, což je u chronického onemocnění, jako je osteoartróza, velkou 

přidanou hodnotou. Ortéza primárně ovlivňuje vznik bolestí spojených s osteoartrózou 

kolenního kloubu a nezabývá se pouze redukcí příznaků, tedy bolesti, jak je tomu 

například u farmakoterapie. Samotná konstrukce ovlivňuje osové nastavení dolní 

končetiny „zespodu“ a ve srovnání s jiným systémy je velice komfortním a elegantním 
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řešením. Příkladem tohoto vybavení může být ortéza Agilium Freestep® od firmy Otto 

Bock. 

 

 

Obrázek 33: Agilium Freestep 2.0 (zdroj: https://www.ottobock.co.uk) 

 

9.25 Odlehčovací sandál 

 Tento druh obuvi hraničící do určité míry s ortézou se nejčastěji indikuje 

pacientům při léčbě defektů v oblasti nohy; případně pro pooperační odlehčení v období 

hojení operativního výkonu. Nejčastěji se využívá k odlehčení nohy v oblasti paty a 

přednoží, ale není problém upravit obuv podle specifických potřeb jakékoli situace. 

K odlehčení se využívá převážně vysoké podrážky umožňující kvalitní odval, díky čemuž 

je docíleno snížení reakčních sil v oblasti defektu na minimum. Pro zajištění úplného 

odlehčení v požadovaném místě je podešev případně zcela „vykrojena“. Při používání 

tohoto typu obuvi je důležité pamatovat na funkční zkrácení kontralaterální končetiny, 

která by měla být dorovnána do stejné výše odlehčovacího sandálu. Toto platí zejména 

při dlouhotrvající léčbě, která v některých případech trvá týdny i celé měsíce. 
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Obrázek 34: Odlehčovací sandál (zdroj: https://www.sanomed.cz) 

 

9.26 Stabilizační AO 

Tyto ortézy se využívají zejména jako ochrana při doléčení úrazů hlezenního 

kloubu; případně pro stabilizaci chronicky nestabilního hlezna při zvýšené zátěži 

(například sportu). Ortézy tohoto typu jsou ve větší míře sériově vyráběné, ale vzhledem 

k rozmanitosti postavení a tvaru hlezenního kloubu se vyrábějí i jako zcela individuální 

pomůcky. Forma provedení je převážně z termoplastického polypropylenu 

vytvarovaného podle tvaru hlezenního kloubu. Tato základní jednoduchá skořepina je 

nejčastěji vypolstrována a doplněna o adekvátní zapínání ve formě velcro pásků. 

Výsledná ortéza by měla převážně bránit mediolaterálním exkurzím a chránit zejména 

kolaterální vazy hlezna (ligamentum deltoideum a ligamentum fibulocalcaneare). 

Výhody tohoto provedení spočívají především v kvalitní stabilizaci hlezenního kloubu 

oproti měkkým bandážím, snadném upevnění ortézy a velké míře komfortu. Je důležité, 

aby byla ortéza svému uživateli kvalitně přizpůsobena a nezpůsobovala vedlejší 

komplikace ve formě kožních lézí a otlaků v oblasti kostních prominencí. 
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Obrázek 35: Stabilizační AO (zdroj: https://www.crispinorthotics.com) 

 

9.27 Ortézy řešící nestejnou délku končetin při equinozitě 

 Tento druh ortézy je využíván zejména při řešení rigidní equinozity, kdy pacient 

není schopen došlápnout patou na podložku; respektive jeho jediným kontaktem je oblast 

přednoží. Noha se stává funkčně prodlouženou a pacient toto prodloužení často 

kompenzuje nadměrnou flexí v koleni a kyčli, což je z pohledu stoje a chůze značně 

neekonomické. Dalším problémem je nadměrné zatížení oblasti přednoží, což může vést 

k deformitám a bolestivosti končetiny. Ortéza primárně kompenzuje výšku mezi 

podložkou a patou tak, aby bylo dosaženo kontaktu s celou ploskou nohy. Vzhledem 

k často velkému rozdílu je potřeba zajistit i stabilitu v hlezenním kloubu. Při aplikaci 

tohoto typu ortézy je potřeba pamatovat na řešení funkčního kontralaterálního zkrácení 

dolní končetiny. 

 

9.28 Kinesiotaping 

 Jedná se o okrajovou metodu v případě ortotiky, ale chci ji zde uvést vzhledem 

k možnosti využití tapingu jako alternativy lehké ortézy. Taping lze rozdělit na dva 

základní přístupy. Prvním z nich je využití elastické pásky, jehož principem je ovlivnění 

svalového napětí na podkladě neurofyziologického působení. Tyto pásky se většinou lepí 

v malém nebo středním protažení. Druhým přístupem je využití pevné kineziologické 
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pásky, která funguje primárně na základě mechanického působení. Tímto přístupem lze 

například korigovat některé segmenty; případně limitovat rozsah pohybu. Při použití 

jakéhokoliv tapingu je důležité dbát na stav kožního krytu, případné alergické reakce a 

v neposlední řadě na hygienu, kdy je potřeba taping s určitými pauzami pravidelně měnit. 

 

 

Obrázek 36: Taping limitující pohyb (zdroj: https://www.vansportsphysio.com) 

 

10 APLIKACE A KONTROLA POMŮCKY 

Výběrem vhodné pomůcky a jejím vyhotovením práce ortotika zdaleka nekončí, 

ale spíš začíná. Vyrobená sebehezčí ortéza neznamená okamžitý požadovaný efekt a často 

je nutné provedení následných úprav. Zejména je nutné dbát na použití adekvátní obuvi, 

se kterou bude ortéza používána. Ortézu zpočátku zkoušíme na bosou nohu; teprve poté 

ji oblékáme přes ponožky nebo dětské punčochy. Důležité je zohlednit případné otlaky a 

zejména kontakt okrajů ortézy s pokožkou, aby ortéza byla komfortní a nezpůsobovala 

případné kožní léze. Tvarové korekce můžeme u většiny materiálů provádět pomocí 

nahřátí a manuální úpravou ortézy do požadovaného tvaru. Při těchto změnách je třeba 

brát ohled na typ materiálu, zda se jedná o termoplast (možno tepelně upravovat) nebo 

termoset, reaktoplast (při nahřátí netvarovatelný). Nemělo by se opomíjet ani seznámení 

pacienta, případně jeho doprovodu s funkcí pomůcky; vysvětlení, jak se řádně nasazuje, 

jak má být ošetřována a kontrolována. Je důležité, aby toto bylo jasně pochopeno, protože 

neadekvátním používáním (například špatným nasazením) nemusí pomůcka vůbec plnit 

požadovanou funkci. Člověk je dynamicky se měnící organizmus a proto je důležité 

pomůcku jednou za čas zkontrolovat, jak vše pasuje, sedí a zda není třeba provést úpravu. 
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Aby vše kvalitně fungovalo, je nutná pravidelná spolupráce a komunikace mezi 

pacientem, ortotikem-protetikem, fyzioterapeutem a indikujícím lékařem. Jak již bylo 

řečeno, vyhotovení pomůcky je pouze částí cesty k požadovanému výsledku. 

Rehabilitační a přidružená péče je k dosažení co nejlepšího výsledku nezbytným 

předpokladem. Proto by měl pacient současně se získáním nové pomůcky projít 

rehabilitační spoluprací, kde se s ní naučí lépe pracovat; případně minimalizovat 

předchozí patologické pohybové vzory atd. Pouze za tohoto předpokladu přinese nová 

pomůcka maximální výsledný efekt. 

 

11 DISKUZE 

Cílem této práce bylo vytvoření souhrnného textu v oblasti ortotiky nohy a hlezna, 

když jsem po provedení počáteční rešerše nenašel žádnou podobnou práci v česky psané 

literatuře. Při psaní tohoto textu byl kladen důraz na získání kvalitních pramenů. Česky 

psané literatury s touto problematikou existuje velmi málo; k dispozici jsou často pouze 

texty neaktuální - některé dokonce mnoho desetiletí staré. Kvůli absenci těchto pramenů 

jsem získal požadované informace převážně ze zahraniční (anglické a německé) 

literatury, kde je situace výrazně lepší. 

Již z textu je patrné, že problematika ortotiky nohy a hlezna je velice rozmanitá. 

Zahrnuje oblast od dětských po dospělé pacienty a prolíná mnoho medicínských oblastí. 

Přesto lze konstatovat následující obecná tvrzení. Nikdy nelze paušalizovat aplikaci a 

konstrukci ortéz na základě diagnózy a vždy je třeba řešit primárně požadovanou funkci, 

kterou má ortéza plnit. Pro zjištění funkce je nutné každého pacienta adekvátně vyšetřit; 

zejména provést určitá testování, která jsou důležitým vodítkem při rozhodování a výběru 

adekvátní konstrukce. Opominutí těchto údajů může vést k výrobě nefunkční ortézy a 

ztrátě pacientovy důvěry v ortotickou pomůcku. Vždy je třeba dívat se na pacienta a 

pomůcku jako na jeden biomechanický celek; nikoli odděleně na pacientovo onemocnění 

a ortézu. Funkce dobré ortézy lze zkazit nevhodnou obuví - naopak ne zcela ideální funkci 

ortézy lze dobře upravenou obuví vylepšit. 

Z textu je patrné, že velice často aplikované polohovací „korýtko“ je pouze jedna 

možnost z celé škály ortotických pomůcek v oblasti nohy a hlezna. Nezřídkakdy lze 

pacientovi nabídnout mnohem vhodnější ortotické řešení. Je zcela nepřípustné používat 

nejjednodušší typ ortézy pouze proto, že její výroba je rychlá a snadná. Stejně nepřípustné 
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je nechat pacienta odejít s uměle vytvořeným funkčním zkratem dolních končetin 

z lenosti dořešit výšku kontralaterální obuvi. 

Úkolem ortotika-protetika je pomáhat lidem v nemoci; ne hledat způsob, jak 

poskytnout co nejjednodušší a nejlevnější pomůcku s vynaložením nejmenšího úsilí. 

Tento přístup vyžaduje nejen empatii k pacientovi, ale zejména přehled a vzdělání, 

protože k dosažení kvalitního vybavení je třeba nemalých znalostí z anatomie, fyziologie 

a biomechaniky. Každý zdravotnický specialista, ortotika-protetika nevyjímaje, by se měl 

neustále sebevzdělávat a ve svém oboru si rozšiřovat povědomí a přehled o nové postupy 

a technické možnosti. 

 

12 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo seznámit čtenáře s problematikou ortotiky v oblasti nohy 

pomocí souhrnného textu, protože toto téma je v ortoticko-protetických knihách a textech 

zpravidla řešeno nekompletně nebo pouze okrajově. Z tohoto hlediska považuji cíl práce 

za splněný. Problematika této oblasti je velmi široká; prostupuje mnoha medicínskými 

obory a obsahuje celou řadu případů a onemocnění, kdy lze s výhodou využít možností 

ortotické léčby. Je proto důležité, aby dnešní ortotik-protetik, zcela jistě neopominutelný 

člen mezioborového týmu, měl o dnešních možnostech moderní ortotiky ucelený přehled. 

I přes dlouhodobý zájem o tuto oblast a studium bezpočtu české a zahraniční 

literatury existuje patrně typ ortézy, kterou jsem do své práce nezařadil. Přesto doufám, 

že čtenář v ní i přes tuto nedokonalost nalezne zajímavé informace - případně i motivaci 

pro výrobu vhodné individuální pomůcky, která svému uživateli zajistí požadovaný 

léčebný efekt. 

Doufám, že předložená práce bude pomocí současným i budoucím studentům 

našeho krásného oboru. Pro ty, kteří v něm již nějakou dobu pracují, může být podmětem 

k zamyšlení o nových možnostech přístupu k pacientům, vyžadujícím ortotickou 

pomůcku v oblasti nohy a hlezna. 

Všechny oblasti lidského vědění se neustále vyvíjejí a v ortotice tomu není jinak. 

V poslední době zaznamenávám nemalou snahu o rozšíření moderních 3D skenovacích 

systémů a CAD-CAM technologií i do našeho oboru. Je otázkou, kam ho implementace 

těchto systémů celkově posune. Přes neopominutelný přínos těchto technologií stále 



91 
 

věřím, že dosud běžně používané techniky, zkušenost a zručnost ortotika-protetika 

nebudou ještě dlouho překonané. Úplným závěrem chci zmínit, že obor ortotika-protetika 

je lidem pomáhající profese, která je velmi hezká, ale občas i náročná. V každém případě 

by měl mít jakýkoli ortotik-protetik neustále na paměti, že primárním cílem jeho snažení 

musí být snaha pomoci lidem. Pouze tehdy, když toto přijme za své, může svou profesi 

vykonávat poctivě - a kvalitně. 
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