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  Abstrakt 
 
Název:     Vliv některých typů běžné obuvi a ortopedické obuvi na postavení dolních 

končetin u dětí  
 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je získání teoretických informací o vlivech 
konstrukčních prvků některých typů běžné obuvi a ortopedické obuvi na 
postavení dolních končetin u dětí. 

 
Metody:  Ve své práci jsem zvolila metodu systematické rešerše. Informace jsem 

čerpala z dostupných zdrojů české i zahraniční literatury, odborných 

učebnic, časopisů, online časopisů a ostatních internetových zdrojů, 

z odborných brožur a materiálů dostupných na odborných pracovištích. 

Znalosti pramení z oborů funkční a dětské anatomie, kineziologie, ortopedie, 
ortotiky - protetiky a fyzioterapie. 

      
Výsledky: Výsledkem této práce je soupis informací, které se zabývají zejména vlivy 

běžné a ortopedické obuvi, působícími na stavbu dolních končetin u dětí. 

Práce svým obsahem může být přínosná pro studenty oboru ortotik – 
protetik, podology a ortotiky - protetiky, kteří pracují v odvětví kalceotika a 
dětská podologie.  

 
 
Klíčová slova: kalceotika, ortopedická obuv, chodidlo, dětská obuv, vrozené a získané 

vady DK 
 
 
 
 
 



   

Abstract 
 
Title:          The influence of some types of casual shoes and orthopedic shoes on 

position of lower limbs in children             
 
Objectives:  This thesis aims at obtaining theoretical information related to the 

influence of construction elements of some types of casual shoes and 
orthopedic shoes on position of lower limbs in children. 

 
Methods:  In the thesis, the method of systematic library research was chosen. The 

information was gathered from available resources of Czech as well as 
foreign literature, specialist textbooks, magazines, online magazines and 
other online sources, specialist brochures and materials available in 
professional workplaces. The knowledge stems from the fields of 
functional and children’s anatomy, kinesiology, orthopedics, orthotics -  
prosthetics, and physiotherapy.   

 
Results:    The result of the thesis is a summary of information concerning mainly the 

external influences off some types casual shoes and ortopedic shoes 
affecting the construction of lower limbs in children. The work and its 
content may be beneficial for students of orthotics and prosthetics, podology, 
calceotics, and children’s podiatry.  

 
 
Keywords: calceotics, orthopedic shoes, foot, shoes for children, position of lower 

limbs in children
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1 Metodologie a cíle práce 
Tato práce je psaná formou systémové rešerše. Informace jsem čerpala z dostupných 

zdrojů české i zahraniční literatury, odborných učebnic, odborných časopisů, online 

časopisů a ostatních internetových zdrojů, z odborných brožur a materiálů dostupných 

na odborných pracovištích.  
Zatímco funkční anatomie je velmi podrobně a přehledně zpracována v knižní  literatuře 
a její poznatky se s dobou velmi nemění, v kapitole dětská anatomie nebo – li 
nipioanatomie jsem použila kromě novějších zdrojů z tištěné literatury i aktuální zdroje 

z tištěných odborných periodik a internetových zdrojů, protože anatomie a morfologie 
dětského těla nebyla doposud uceleně zpracována, přesto znalosti z ní pramenící souvisí 

s řešením problému dětského obouvání, aby dětská obuv běžná i ortopedická co 

nejméně narušovala svalovou práci dolní končetiny a pozitivně směřovala další vývoj.  
V oblasti kalceotiky jsem se opírala zejména o zahraniční knižní zdroje, z českých 

zdrojů se jednalo o tištěné a internetové periodika a další internetové zdroje.  
Další kapitoly čerpají ze smíšených zdrojů. Opírají se o knižní zdroje, ale i o zdroje 
internetové, nebo čerpají informace z časopisů. Jedním z kritérií při výběru odborných 

textů byl rok vydání publikací. Až na vyjímky byla většina zdrojů vydána po roce 2000.  
Internetové zdroje byly použity pro získání informací týkajících se vývoje dolních 

končetin, typologie hlezenních kloubů, posturálního systému a individuálně vyráběných 

ortopedických stélek do obuvi. Doplňující informace čerpané z elektronických zdrojů se 

týkají ortopedické obuvi a vyšetřovacích metod. 
1.1 Cíle práce 

Cílem této práce je vytvořit rešerši z dostupné české i zahraniční literatury a 
elektronických zdrojů z oboru ortotika – protetika, kalceotika, dětská podologie, která 

se zabývá vlivy některých typů běžné obuvi a ortopedické obuvi na postavení dolních 

končetin u dětí. Práce se věnuje problematice výběru vhodných konstrukčních prvků 

obuvi a to především podle jejich vlastností v souvislosti s fyziologickými funkcemi 
chodidla. Pro upřesnění problematiky v úvodu zmiňuji funkční anatomii a dětskou 

postnatální anatomii dolních končetin v období po porodu do osmi let věku dítěte. Práce 

svým obsahem může být přínosná pro studenty oboru ortotik – protetik, podology a 
ortotiky - protetiky, kteří pracují v odvětví kalceotika a dětská podologie. 



9  

2 Úvod 
 
Ve své práci se věnuji problematice obouvání dětí, popisuji konstrukční prvky běžné i 

ortopedické obuvi a jakými vlivy na dolní končetiny působí.  Důraz kladu na funkční 

anatomii a fyziologický vývoj dolních končetin, protože poznatky čerpající z těchto 

odvětví jsou nezbytně nutné pro vhodný výběr obuvi pro zdravou nohu i výrobu 

individuální ortopedické boty pro nohu s některým typem deformity.  
Práce také obsahuje typologii postavení hlezenních kloubů podle amerického podiatra 

M. L. Roota. V kapitole lokomoce popisuje fáze kroku a správné držení těla – tedy 
posturu jako pohybový základ.  
Ucelený komplex informací dotváří poznatky o nejčastějších indikacích k ortopedické 

obuvi u dětských pacientů, vyšetřovacích metodách společně s braním měrných 

podkladů a stručné shrnutí informacích o individuálně vyráběných ortopedických stélek 

do obuvi a proprioceptivních vložkách do bot, které se běžně používají v kombinaci 
s ortopedickou obuví.  
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3 Funkční anatomie dolních končetin 
3.1 Stavební plán dolní končetiny 
Membrum inferius, v překladu dolní končetina, je prostředkem lokomoce po dvou 
končetinách a oporou vzpřímeného těla. S horní končetinou má sice stejné základní 

články, ale kosti a svalové skupiny jsou mohutnější, v porovnání s horní končetinou 
mají klouby menší rozsah, výměnou za větší stabilitu vzpřímeného těla. (6) 
Na snížení zátěže antigravitačních svalů má hlavní vliv fixovaná extenze dolních 

končetin, toto zatížení směřuje do vertikálně a paralelně orientovaných kostí dolní 

končetiny. Fixovaná extenze se ve vývoji stává podmínkou pro stabilní vertikalizaci, 

která umožňuje posunutí těžiště těla před osový skelet. (6) 
Dolní končetina hraje hlavní roli v lokomoci vzpřímeného těla. Vertikalizovaný trup 

působí tlakem na dolní končetiny a k přenosu těchto sil z trupu na dolní končetinu 

dochází v pánvi, která je kaudálním zakončením páteře, ale slouží i jako opora pro dolní 

končetiny. Pohyb kyčelních kloubů ovlivňuje svalové skupiny zádových svalů a naopak 

pohyb páteře vyvolává odezvu v kyčelních kloubech. (6) 
Pánev slouží jako spojka páteře a dolní končetiny, tvoří takzvaný mezičlánek, který 

z kineziologického hlediska bývá přiřazen k páteři, protože pánevní sklon se podílí na 

zakřivení páteře – bederní lordózy a hrudní kyfózy a pánev tak tvoří s páteří jednu 

funkční jednotku. (6) 
Pokud bychom chtěli lidskou nohu srovnávat s našimi předchůdci ve vývoji – primáty, 

zjistili bychom, že rozdíly se objevují ve funkci a s ní spojenou pohyblivostí a taktilní 

citlivostí. U primátu je noha velmi pohyblivá a taktilně citlivá, plní funkci stejně jako 

horní končetina – funkci úchopovou, kdežto noha člověka je přizpůsobena na chůzi, 

rozsah pohybu je menší a slouží jako přenosný článek mezi sílou bérce a podložkou, její 

pružnost zajišťuje příčná a podélná klenba. (6) 
3.1.1 Pletenec dolní končetiny  
 Pletenec dolní končetiny se skládá z párových pánevních kostí (ossa coxae) a nepárové 

křížové kosti (os sacrum). Původně samostatné kosti: kyčelní kost (os ilium), sedací 

kost (ischii) a stydká kost (os pubis) tvoří nyní části pánevní kosti. (6) 
Sedací kost (os ischii) je mohutného rámce, která tvoří dolní okraj pánevní kosti, 
rozkládá se kolem tzv. ucpaného otvoru (foramen obturatum). Tvoří část acetabula a 

široké rameno (ramus ossis ischii) přesahuje dorsokaudálně a tvoří tak sedací hrbol 

(tuber ischiadicum) odkud začínají m. gemellus inferior a m. quadratus femoris. Sedací 
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trn (spina ischiadica) je nad sedacím hrbolem a začíná na něm m. gemellus superior. (6) 
Nad sedacím trnem je velký obloukovitý zářez (incisura ischiadica major). 
Stydká kost (os pubis) je nejužší část pánevní kosti. (6) 
3.1.2 Spoje pletence 
Křížokyčelní kloub (art. sacroiliaca) spojuje křížovou kost (os sacrum) a kyčelní kost 

(os ilium). Pohyblivost kloubu je minimální. Kloubní plochy s věkem mění svůj povrch 

chrupavek z hladkého na nerovný. Vazy zpevňující kloubní pouzdro křížokyčelního 

svalu; ligg. sacroiliaca ventralia, ligg. sacroiliaca dorsalia, ligg. sacroiliaca interosea. (6) 
Stydká spona (symphysis pubica) se označuje za chrupavčité spojení stydkých kostí. 
Destička tvořena hyalinní chrupavkou je vložena mezi kloubní plochy obou kostí. 

Hlavní vaz držící tento kloub, obloukovitý vaz (lig. arcuatum pubis), dokáže samostatně 

spojení obou kostí, v případě, že se stydká spona rozpojí. (6) 
Pánevní vazy jsou kolagenní vazivo, které tvoří mohutné pruhy, které svazují a fixují 

pánevní pletenec jako poměrně pevný a pružný celek; lig. sacrospinale (od trnu sedací 

kosti ke křížové kosti a ke kostrči), lig. sacrotuberale jde od okraje křížové kosti na 

hrbol sedací kosti. (6) 
3.2 Aktivní komponenta pletence dolní končetiny  
3.3 Vnitřní kyčelní svaly 
Vnitřní svalovou skupinu kyčelního kloubu tvoří komplex m. iliopsoas, který se skládá 

z flexoru bederní páteře m. psoas major, který se podílí na flexi, zevní rotaci a addukci 

stehna, další část tohoto komplexu tvoří m. iliacus, sval který provádí předklon pánve, 
významně tedy ovlivňuje vztah mezi pánví a bederní páteří, flektuje a abdukuje stehno, 
při oboustranné aktivitě celého komplexu zajišťuje balanc trupu při sezení a ve stoji a 

v neposlední řadě pomocný flexor bederní páteře m. psoas minor. (6) 
3.4 Zevní kyčelní svaly 
Aktivní komponentou pletence dolní končetiny jsou svaly kyčelního kloubu a svaly 

stehna. Svaly ve třech vrstvách obsazují vnější stranu pánve. M. maximus gluteus je 
uložený na povrchu, m. gluteus medius se nachází ve střední vrstvě mezi m. maximus 
gluteus a m. gluteus minimus, který je uložený ve vrstvě hluboké společně s tzv. 
pelvitrochanterickými svaly: m. piriformis, m.obturatorius internus, m. gemellus 
superior et inferior a m.quadratus femoris. (6) 
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M. glutaeus maximus je extenzorem kyčelního kloubu (zanožení). Pokud je  dolní 

končetina fixovaná, zaklání pánev a tím vzpřimuje a laterálně stabilizuje trup. Jeho 

dalšími funkcemi jsou addukce a zevní rotace dolní končetiny. Snopce zasahující do 

stehenní fascie abdukují končetinu v kyčli a extendují v kolenním kloubu. M. gluteus 
maximus fixuje opěrnou nohu při chůzi do schodů a do kopce a tím se stává nezbytným 

pro chůzi v terénu nebo při skákání. (6) 
M. glutaeus medius je abduktor stehna (unožení). Při stoji na jedné noze, naklání pánev 

na stejnou stranu, stabilizuje pánev. Ventrální strana flektuje a provádí vnitřní rotaci 

stehna, dorsální extenduje a provádí zevní rotaci stehna. (6) 
M. gluteus minimus plní stejnou funkci jako m. glutaeus medius, ale jeho intenzita síly 

je podstatně menší. (6)  
M. tensor fasciae latae flexor, abduktor a slabý vnitřní rotátor stehna v kyčelním 

kloubu. M. piriformis zevně rotuje stehno a proti odporu abdukuje flektované stehno. M. 
obturatorius internus a m. gemellus inferior se podílejí na stejných pohybech jako m. 
piriformis a poslední z pelvitrochanterických svalů je M. quadratus femoris zevní 

rotátor stehna. (6) 
Svalová souhra této skupiny je důležitá pro stabilizaci a integritu kyčelního kloubu a 

stává se podpůrnou skupinou svalů, které dolaďují aktivitu hlavních svalů kyčelní 

krajiny. (6) 
3.4.1 Svaly vnitřní strany stehna 
Svým umístěním jsou řazeny mezi stehenní svaly, ale svou funkcí odpovídají svalům 

kyčelního kloubu. Jejich hlavní funkcí je addukce stehna a jsou stejně jako zevní 

kyčelní svaly uloženy ve třech vrstvách: povrchová vrstva (m. pectineus, m. adduktor 
longus a m.gracilis), střední vrstva (m. adduktor brevis) a hluboká vrstva (m. adductor 
magnus a m. obturatorius externus). (6) 
3.4.2 Funkční anatomie pletence 

Prstenec tvořen pánevními kostmi a jejich spoji podpírají hlavice stehenních kostí. Jeho 
první funkcí jako mezičlánku páteře a dolních končetin je přenos tlaku, který trup vyvíjí 

na dolní končetiny. (6) 
 „U člověka je proto pánev skloněná přední částí dolů a dozadu. Křížová kost je 

vysunuta šikmo dopředu. V oblasti promontoria se náhle, téměř zlomově (v rozsahu 

jediného meziobratlového prostoru) mění zakřivení páteře z kyfózy křížové kosti na 

bederní lordózu. Tímto zalomením se těžiště těla posouvá nad kyčelní klouby.“(6) 
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Pánevní sklon (inclinatio pelvis) dosahuje asi 60°, sklon kyčle (inclinatio coxae) je úhel 

mezi spina iliaca superior a horním okrajem spony o míře asi 40°. (6) 
Pletenec slouží také jako kostěná ochrana orgánů a nabízí tzv. inzerční plochy, tedy 

plochy od které začínají, nebo na kterou se upínají svaly. (6) 
3.4.3 Kyčelní kloub (art. coxae) 
Kulový kloub s omezeným rozsahem pohybu, který spojuje stehenní kost s pánevní 

kostí. Kloubní plochy tvoří jamka kyčelního kloubu (acetabulum) na kyčelní kosti a 

hlavice stehenní kosti (caput femoris). Kloubní plocha není tvořená celou plochou 

acetabula, ale potažena hyalinní kloubní chrupavkou je pouze poloměsíčitá část (facies 

lunata). Na stavbě acetabula se podílí z nejmenší části os pubis a z největší části os 

ischii. Jamku prohlubuje vazivový lem labrum acetabulare a dno jamky zaplňuje tukový 

polštář (pulvinar acetabuli), který má za úkol absorbovat nárazy. (6) 
Kloubní pouzdro zesilují ještě další čtyři vazy; lig. iliofemorale ve tvaru písmene Y, 

nejsilnější vaz lidského těla, který končí extenzi kyčelního kloubu, lig. pubofemorale 
limituje abdukci a zevní rotaci v kyčelním kloubu, lig ischiofemorale limituje abdukci a 
na rozdíl od lig. pubofemorale vnitřní rotaci v kyčelním kloubu, zona orbiculus 
kruhovitý vaz, který obepíná krček femuru. (6) 
3.4.4 Stehno a bérec 
Nosná stehenní kost (femur), na kterou je přenášeno zatížení trupu, plní další důležitou 

funkci při lokomoci. Je součástí kyčelního a kolenního kloubu. (6) 
Bérec tvořený ze dvou paralelně složených kostí (holenní a lýtkové kosti), je kratší než 

stehno a holenní kost (tibia), která tvoří skloubení se stehenní kostí, plní hlavní nosnou 

funkci bérce. Lýtková kost (fibula), úzká kost, přibližně stejné délky jako kost holenní, 

je uložená na malíkové straně bérce. (6) 
3.4.5 Spojení lýtkové a holenní kosti 
Art. tibiofibularis je proximální spojení hlavice lýtkové a holenní kosti. Fibula na tibii 
naléhá na dorzolaterální straně laterálního kondylu. Kloub je chráněn krátkým a 

pevným pouzdrem, který zesilují vazy lig. capitis fibulae anterior et posterior, umožňuje 

pouze malé bezvýznamné posuny. (6) 
Syndesmosis tibiofibularis představuje distální spojení tibie a fibuly, které jsou k sobě 

svázány vazy. (6) 
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Mezikostní membrána (membrana interossea) zabraňuje rozestupu kostí a poskytuje 

plochu pro začátek a úpon bércových svalů. (6) 
Pohyblivost kyčelního kloubu: 

- Flexe do 120° (zároveň při abdukci dosahuje většího rozsahu). 
- Extenze pouze do 13°. 
- Abdukce do 40° (zároveň při flexi dosahuje většího rozsahu). 
- Addukci do 10°. 
- Zevní rotace do 15° a vnitřní rotace do 35°. (Vnitřní i vnější rotace se zvětšuje 

zároveň při flexi v kyčelním kloubu.) (6) 
3.4.6 Kolenní kloub (art. genus) 
Největší kloub v těle složený ze tří kostí; femur, tibia a patella. Kloubní plochy tibie a 

femuru na sebe při pohybu naléhají pouze z malé části kvůli rozdílnému tvaru a 

velikosti kloubních ploch. (6) 
Tyto nerovnosti vyrovnávají chrupavčité menisky (meniskus medialis et lateralis). 

Lamely z hustého vaziva přecházejí vazivovou chrupavku. Meniscus medialis má 

poloměsíčitý tvar. Oproti meniscus lateralis je větší. Upíná se na interkondylární plochu 

a z části je přirostlý ke vnitřnímu kolaterálnímu vazu. Dva cípy upínající se na 

interkondylární plochu a střední část srostlá s kolaterálním vazem tvoří tři fixační body. 

Je pohyblivost ve srovnání s meniscus lateralis je menší. Meniscus lateralis skoro 
kruhového tvaru, se upíná v blízkosti předního zkříženého vazu, s kterým se místy 

prolíná a ojediněle přijímá jeho vlákna. Zadní cíp se upíná na zadní interkondylární 

plochu. Meniscus lateralis svou velikostí téměř odpovídá celé kloubní ploše zevního 

kondylu holenní kosti. Protože jsou úpony předního a zadního cípu umístěny těsně 

vedle sebe, prakticky je upevněn jen v jediném bodě, jeho pohyblivost je výrazně větší 

než u meniscus medialis, obzvláště při mírné flexi v kolenním kloubu (15-30°). (6) 
Kolenní kloub disponuje vnitřními robustními stabilizátory a to nitrokloubními 

zkříženými vazy (ligg. cruciata genus); přední zkřížený vaz (lig. cruciatum anterius) 
zabraňuje hlezenní kosti, aby se posunula dopředu a jistí vnitřní rotaci bérce. Zadní 

zkřížený vaz (lig. cruciatum posterius) je o třetinu silnější než přední zkřížené vazy, 

brání bérci v posunu dozadu a jistí zevní rotaci. Jejich hlavní úlohou je limitování 

torzních (rotačních) pohybů v kolenním kloubu ve spolupráci s postranními vazy. (6) 
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Pohyby v kolenním kloubu: 
- Flexe (130 – 160°). 
- Extenze . 
- Vnitřní a zevní rotace (17 a 21°). (6) 

3.4.7 Svaly kolenního kloubu 
M. sartorius připomíná 4-5cm širokou stuhu. Je to nejdelší sval v těle. Jeho funkce 

nemá velký vliv na lokomoci, flektuje a iniciuje vnitřní rotaci bérce. (6) 
M. quadriceps femoris je sval masivního rámce, obepíná téměř celou stehenní kost. Jeho 

částmi jsou čtyři hlavy; m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis, m. 
vastus intermedius. Čtyčhlavý stehenní sval hraje důležitou roli při lokomoci, konkrétně 

má na starost vykročení a extenzi v kolenním kloubu, flektuje také kyčelní kloub. 

Extenze v koleni a flexe v kyčli je synchronizovaná. Při stoji je svalová aktivita nízká a 

při extenzi, kterou m. quadriceps femoris zajišťuje, se posouvá patella proximálně a 

laterálně a m. vastus medialis ji přetahuje do střední polohy a ve svalové souhře s m. 
vastus lateralis zaujímá čéška optimální polohu. (6) 
M. biceps femoris se ukládá na zadní a laterální straně stehna. Sval tvoří dvě hlavy; 

caput longum a caput breve. Obě hlavy flektují bérec a zároveň při flexi umožnují zevní 

rotaci. (6) 
M. semitendinosus  je distálně tvořen šlachou. Flektuje bérec a zároveň při flexi 

umožňuje vnitřní rotaci. (6) 
M. semimembranosus začíná blánitou šlachou. Funkce svalu je stejná jako u m. 

semitendinosus. (6)  
M. popliteus plochý sval ve tvaru trojúhelníku uložen na zadní straně kolenního kloubu. 

Tvoří zákolenní jámu. Flektuje bérec a zároveň při flexi sval vnitřně rotuje bérec. Slouží 

také jako ochrana zadního zkříženého vazu. (6) 
3.4.8 Kostra nohy 
Tři části kostěného skeletu nohy: zánártí (tarsus), nárt (metatarsus) a články prstů 

(phalanges digitorum), (pedis). (6) 
Tarzální kosti (ossa tarsi) je sedm mohutných kostí, které nemají pravidelný tvar. (6) 
Hlezenní kost (talus) se napojuje na bércové kosti (tibia a fibula), patní (calcaneus) a 

člunkovou kost (os naviculare). Na bočních stranách jsou drobné kloubní plochy pro 

vnitřní a zevní kotník, ze spodní plochy hlezenní kosti jsou tři kloubní plochy pro 

spojení s patní kostí. Mohutný krček přecházející kulovitou hlavici, je kloubní plochou 
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pro člunkovou kost (os naviculare). Mediální (palcová) plocha je kromě poloměsíčité 

kloubní plošky pro skloubení s vnitřním kotníkem opatřena drobnými hrbolky a tvoří 

tak drsnou plochy pro úpony vazů kloubů. Pro spojení kostry nohy a kostry bérce slouží 

velká kloubní plocha trochlea tali ve tvaru nepravidelného lichoběžníku. Chrupavka 

přesahuje až na boky kladky, která je umístěna na vyklenuté horní ploše hlezenní kosti. 

Zátěž působící na talus je rozložená na člunkovou kost směrem k hlavici prvního 

metatarzu, tak i na hrbol patní kosti. (6)  
Patní kost (calcaneus) je z kostry nohy největší a nejmohutnější kost. Nachází se vzadu 

dole, kde přebírá svou část zátěže a směřuje ji na podložku. Kost má tvar čtyřbokého 

hranolu. Na zadní ploše kost vybíhá v patní hrbol (tuber calcanei), který je poměrně 

široký a směrem nahoru se zužuje. Slouží jako úpon šlachy trojhlavého lýtkového svalu, 

tzv. Achillova šlacha. Na vrchní ploše jsou tři kloubní plochy pro artikulaci se stejnými 

kloubními plochami talu. Na spodní straně, kde noha přichází do kontaktu s podložkou 

jsou patrné hrbolky a drsné plošky představující místa pro začátky a úpony nožních 

svalů a vazů.  Plocha mířící směrem ke článkům prstů je zcela pokryta kloubní plochou 

krychlové kosti. Z mediální (palcové) plochy patní kosti vyčnívá podpěra hlezenní kosti 

(sustentaculum tali) a v místě odstupu od kosti této podpěry je uložena ve žlábku šlacha 

dlouhého palcového ohybače. Laterální (malíková) plocha je drsná s hrbolkem, na který 

se upíná část vazivových poutek, která slouží jako fixace pro šlachy lýtkových kostí. (1) 
 Člunková kost ( os naviculare) je krátká, oploštělá kost uložená na mediální straně 

nohy nad obloukem nožní klenby. Na mediální (palcovou) plochu se upíná bércový sval 

(m. tibialis posterior) v místě kde se nachází drsnatina loďkové kosti (tuberositas ossis 
navicularis). (6) 
Tři klínovité kosti (ossa cuneiformia) artikulující s člunkovou kostí. 1. –  4. nártní kostí 

a kostí krychlovou. Největší z klínovitých kostí je vnitřní klínovitá kost (os cuneiforme 

mediale), nejmenší z klínovitých kostí je střední klínovitá kost (os cuneiforme 

intermedium) a poslední z těchto kostí je zevní klínovitá kost (os cuneiforme laterale). 

(6) 
Krychlová kost (os cuboideum)svým tvarem připomíná klín, který je uložený mezi patní 

kostí a bází čtvrté a páté nártní kosti.(6) 
Metatarzální kosti (ossa metatarsalia) jsou dlouhé kosti rozdělované na báze, těla a 

hlavice kostí. Jsou číslované od jedné do pěti. První metatars je na palcové (mediální) 

straně a pátý na malíkové (laterální) straně. (6) Na kuželovitý výběžek (tuberositas ossis 
metatarsalis quinti), který vybíhá z páté nártní kosti, se upíná krátký lýtkový sval. (6) 
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Články prstů nohy (phalanges) jsou v porovnání s články prstů ruky výrazně menší, 

kromě palce, který se skládá pouze ze dvou článků (bazálního a koncového) jsou 
všechny prsty tříčlánkové. (6) 
3.4.9 Klouby nohy  
Horní zánártní (hlezenní) kloub (art. talocruralis) je kloub složený. Spoj bércových kostí 

tibie a fibuly tvoří jamku kloubu a na ni naléhá hlavice v podobě vyklenutí (tzv. kladky) 
na hlezenní kosti. Osa kloubu probíhá vnitřním i vnějším kotníkem, proto bývá horní 

zánártní kloub označován za kloub kladkový. (6) 
 Při flexi nohy zároveň dochází k zevní rotaci bérce, tzn. stočení nohy do inverze a talus 

se sklání do valgozity. Oproti plantární flexi nohy je kloub více stabilní v dorzální flexi. 

Protože je talus poměrně nestabilní článek, udržují jeho správnou pozici vazivové 

struktury:  
- Vnitřní postranní vaz (lig. coraterale mediale, lig. deltoideum). 
- Zevní postranní vazivový komplex (lig. collaterale laterale). Nejvýznamnějším 

vazem tohoto komplexu je lig. talofibulare anterius a plní funkci primárního 

stabilizátoru hlezenního kloubu. 
Dolní zánártní kloub (art. subtalaris) je skloubení na spodní ploše hlezenní kosti a horní 

ploše patní kosti. Složené, kombinované pohyby probíhají kolem šikmé osy: 
- plantární flexe s addukcí a inverzí 
- dorzální flexe s abdukcí a everzí nohy (6) 

Chopartův kloub (art. tarsi transversa) je klinické označení pro skloubení hlezenní kosti 

s člunkovou kostí (art. talonavicularis) a patní kosti s krychlovou kostí (art. 

calcaneocuboidea). Za běžných okolností rozsah pohyby v kloubu nedosahují velkého 

rozsahu, ovšem tento rozsah se zvětšit jako kompenzace omezení pohybů v horním a 

dolním zánártním kloubu. Pohyby v C01hopartově kloubu: 
- abdukce 
- addukce 
- plantární flexe 
- inverze a everze (6,7) 

Mezi člunkovou kostí a klínovitými kostmi a mezi klínovitými kostmi navzájem jsou 

složené ploché klouby art. cuneonavicularis et artt. intercuneiformes. (6) 
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Lisfrankův kloub (TMT kloub) (art. tarsometatarsalis) neplní žádnou významnou 

pohybovou funkci. Jedná se o drobné posuny artikulujících kostí.  Jde o plochý, složený 

kloub tří kloubních jednotek: 
- první TMT kloub mezi os  cuneiforme mediale a bází 1. metatarzu, 

v pohyblivosti patří mezi výjimku v komplexu Lisfrankova kloubu, protože 

umožňuje plantární flexe, extenze a rotace. 
- druhý TMT kloub mezi os cuneiforme intermedium et laterale a bázemi 2. a 3. 

metatarzu 
- třetí TMT kloub mezi os cuboideum a 4. a 5. metatarzem (6) 

Minimálně pohyblivé, ale pružné, ploché klouby jsou také artt. intermetatarsales, které 

spojují přivrácené plochy bází metatarzů. (6) 
Metatarzofalangové klouby (artt. metatarsophalangeales) jsou kloubní spojení hlavice 

metatarzů a jamky na proximálních prstových článcích. Rozsah pohybu je malý, 

konkrétně klouby umožňují pohyby prstů:  
- flexe 
- extenze 
- abdukce 
- addukce (6) 

Mezičlánkové klouby (artt. interphalangeales) jsou klouby spojující proximální hlavičky 

a střední článek prstů. Pohyby v kloubech: 
- flexe 
- extenze (6) 

3.4.10 Svaly kloubů nohy 
M. tibialis anterior probíhá mediálně od okraje svalů dorsální skupiny bérce. Nejvyšší 

aktivity dosahuje při chůzi a podporuje klenbu nohy. Umožňuje dorzální flexi a inverzi 
(supinaci) nohy. (6) 
M. triceps surae neboli trojhlavý lýtkový sval je mohutný sval rýsující objemné lýtko 
člověka. Sval se vyvíjel postupně s bipední lokomocí (chůze po dvou). Má dvě 

povrchové hlavy tvořící sval m. gastrocnemius (caput mediale et laterale) a jednu 

hlubokou hlavu m. soleus. Celý sval slouží jako důležitý flexor nohy (stoj na špičkách, 

výpon). M. gastrocnemius nese hlavně dynamickou funkci (chůzi) naopak od m.soleus, 

který hlavně stabilizuje stoj a vyrovnává sklon holenní kosti. (6) 
M. plantaris plní stejnou funkci jako m. gastrocnemius. (6) 



19  

M. tibialis posterior leží mezi dlouhými flexory prstů. Je to tzv. „svalem inverze nohy“, 

provádí supinaci + addukci nohy. Jistí podélnou klenbu a spoluvytváří třmen nožní 

klenby. (6) 
M. peroneus longus sval, který je uložený v povrchové vrstvě. Mezi pohyby na kterých 

se m. peroneus longus účastní patří plantární flexe a everze (pronace + abdukce) nohy. 

Jistí jak podélnou, tak i příčnou klenbu nohy. 
M. peroneus brevis je poměrně rozsáhle překrytý předcházejícím svalem m. peroneus 

longus. Provádí flexi a everzi (pronaci + abdukci) nohy. (6) 
3.4.11 Funkční anatomie chodidla 
Chodidlo má dvě klíčové funkce: nese hmotnost celého těla, zajišťuje stání a vzpřímený 

stoj a umožňuje lokomoci, tedy přesun těla. Tyto dvě funkce můžeme nazvat jako 

statickou funkci chodidla a dynamickou funkci chodidla. (6,12) 
Chodidlo získává díky podélné a příčné klenbě vlastnosti pružiny, která se v případě 

potřeby napíná a povoluje a přizpůsobuje se tak povrchu podložky. Aktivně se podílí 

hlavně dlouhé a krátké svaly chodidla. Jako pasivní ochrana kleneb slouží kostěný 

skelet a vazivo, avšak pokud dojde k povolení svalstva, tedy ke ztrátě aktivní podpory 

kleneb, následuje propad. (12) 
Stabilitu zajišťují tři opěrné body a těžiště je umístěné mezi těmito body. První opěrným 

bodem nohy je hrbol patní kosti, druhý hlavička prvního metatarzu a třetím bodem je 
hlavička pátého metatarzu. (6) 
Příčná klenba nohy je vyklenutí mezi 1. - 5. hlavičkou metatarzu. Příčnou klenbu 

podchycuje tzv. šlašitý třmen vytvořený předním holenním svalem (tibialis anterior) a 
dlouhým lýtkovým svalem (peroneus longus). Metatarty jsou uspořádány tak, že 

nejvýše se nachází I. metatarz a nejníže V. metatarz. (6,9) 
Podélná klenba nohy lemuje vnitřní okraj nohy. Talus, os naviculare, ossa cuneiformia, 

metatarzus I. - III. a články 1. - 3. prstu jsou součástí palcového podélného paprsku, 
který je v porovnání s malíkovým paprskem více vyklenutý. Nižší a méně rigidní zevní 

malíkový paprsek tvoří calcaneus, os cuboideum, IV. – V. metatarzus a články 4. - 5. 
prstu. Oba paprsky podélné klenby se distálně vějířovitě rozcházejí. Podélná klenba 
chrání zatěžované přednoží před poškozením měkkých tkání, cév a nervů. (6, 23) 
Mezi další funkce nohy patří adaptace na nerovnosti podložky a je zajištěna pohyby 
v dolním a horním zánártním kloubu a pohyby prstů. (9) 
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Pro dynamický pohyb potřebuje noha být pružná, flexibilní, přizpůsobivá, ale i sloužit 

jako rigidní páka. Velké množství kloubů, které sice mají značně omezený pohyb, ale 

množství těchto drobných posunů v skloubeních zajišťují chodidlu právě její pružnost a 

flexibilitu. (6,7) 

4 Dětská anatomie a fyziologický růst dolních končetin 
4.1.1  Jak se mění postavení dolních končetin v prvních letech života 
Pokud nedochází k žádným komplikacím v podobě vrozených vad a jiných abnormalit, 

mají všichni novorozenci mírně equinovarosní držení dolních končetin, obloukovité 

varózní zakřivení holenní a to až 20°, normálním jevem je také semiflexe v kyčelních a 

kolenních kloubech v důsledku přirozené polohy plodu v děloze. Baehler tuto polohu 
dolních končetin u novorozenců nazývá jako uchopovací polohu. Toto zakřivení 

postupně mizí kolem dvaceti měsíců věku dítěte a jako součást fyziologického vývoje 

přechází v mírně valgózní postavení kolen (genua valga) tzv. X tvar vlivem ochablého 

svalstva. Především hrají roli: přední holenní svaly, extenzory kyčlí, hluboké břišní 

svaly a mezilopatkové svaly. Mírně valgózní postavení cca 15° přetrvává do 3 let věku 

dítěte a v ideálním případě do 8 let klesá a nedosahuje většího úhlu než 7-9°. Jako 

hranice je označována vzdálenost mezi vnitřními kotníky u stojícího dítěte 

(intermaleolární vzdálenost) 6cm (1, 11) 
Predispozice dítěte k varóznímu nebo valgóznímu postavení dolních končetin v 

dospělém věku vzniká už v kojeneckém období. Postavení dolních končetin se vyvíjí 

také v závislosti na zapojení svalů v pohybových stereotypech, které tvarují páteř a tím i 

nastavení kostí, například pánve, stehenních kostí. Pokud se tato základní svalová 

souhra dostane do nerovnováhy, zvyšuje se riziko, že dojde k nežádoucím změnám v 

postavení dolních končetin, které začnou směřovat do tvaru písmene X nebo do O. 
Chybné držení těla a patologické pohybové stereotypy mají důsledek repetitivně, což 

znamená, že důsledky přichází nikoliv po několika chybných pohybech, ale pokud se 

tyto pohybové stereotypy opakují denně a po dlouhou dobu.  Změny vlivem špatných 

pohybových stereotypů se během růstu projevují do morfologického vyzrávání 

kyčelních kloubů, kolenních kloubů a dalších struktur. (10, 24)  
V období okolo čtvrtého měsíce se ukončuje vývoj kotníku. Talus zaujímá polohu, která 

odpovídá dospělému postavení. Vývoj celé nohy se ukončuje mezi pátým a osmým 

rokem. Během vývoje kosti mění svůj tvar, který je společně s velikostí dán geneticky a 
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v pozdějším věku osifikují, nožní klenby také získávají svou konečnou podobu právě 

mezi pátým a osmým rokem. V průběhu růstu jsou větší předpoklady k ovlivnění 

postavení kostí. Do věku, kdy se obměňuje chrup, je možné ovlivnit klenbu jak aktivně, 

tak pasivně. V pozdějším věku je možné hlavně pasivně korigovat. Co se týče aktivní 

korekce, mezi nejdůležitější svaly, které mají vliv na nožní klenby patří musculus 
tibialis anterior, musculi extenzores phalanges. (11) 
„Pro pediatra, ortopeda i specialistu v ortopedické protetice a rehabilitaci je nezbytná 

znalost fyziologického vývoje osy dolních končetin během růstu. Včasným odhalením 

odchylek růstu a osy dolních končetin (v rovině frontální, axiální a sagitální) od normy 

je významné pro včasné zahájení individuálně nejvhodnějšího léčení (ortotického, 

rehabilitačního a chirurgického).“ (11) 
4.1.2 Dětský kloub a jeho obecná stavba 
Již po narození jsou všechny komponenty podílející se na stavbě kloubu morfologicky 

dobře diferenciovány, ale konce kostí s kloubními plochami mají odlišný tvar v různých 

věkových rozmezí, což je součástí fyziologického vývoje. Někdy se odlišnosti objevují i 

v rámci pohlaví. Kloubní jamky u novorozence mají zaoblené okraje a u mohutných 

kloubů končetin je běžné, že hlavice kostí i větší, než jamky na které naléhají. Kloubní 

chrupavky u dětí jsou silnější a mají perichondria dostatečně vaskularizovaná. Ve 

věkovém rozmezí 3 – 5 let jsou chrupavky více buněčné. Chondroblasty a chondrocyty 

tvoří asi 10 – 15% objemu kloubní chrupavky, kdežto v dospělosti tvoří pouze 2% 

celkového objemu. Tyto typy buněk mají v dětském věku vysoký aerobního 

metabolismu. (5) 
Rozsah pohybu v dětských kloubech se liší od standardu dospělých kloubů. Ke 

stabilizaci a přiblížení dospělému vzoru dochází v období pubertálního věku. (5) 

5 Lokomoce 
5.1.1 Postura jako pohybový základ 
Ideální postura označuje takové postavení těla, kdy při vzpřímeném stoji dolní 

končetiny stojí volně u sebe a kolenní a kyčelní klouby jsou nataženy v nenásilné 

poloze. Správné postavení pánve balancuje s hmotností trupu uprostřed nad spojnicí 

kyčelních kloubů. Dvojité zakřivení páteře má tvar písmene S. Horní končetiny jsou 
volně spuštěny podél těla a lopatky směřují směrem k sobě (k páteři). Brada svírá 90° 
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úhel s trupem a hlava je ve vzpřímené pozici. Postura se účastní na každém pohybu a 

tvoří pohybový základ. Stabilizace trupu předchází jakékoliv lokomoci. Stabilizace 
trupu je daná souhrou svalů a hydrostaticky, tedy se na ní podílí i nitrobřišní tlak. 

Bránice přebírá svou posturální funkci a téměř se zhorizontizuje proti pánevnímu dnu a 

zapojí se svaly trupu, především svaly zádové a břišní. Pokud je chybné postavení 

pánve a hrudníku, víko v podobě bránice nemá přímou spojitost s pánevním dnem a 
dochází k posturální substituci a následuje patologické zatížení měkkých tkání páteře a 

kyčelních a kolenních kloubů. Při jakémkoliv pohybu má člověk posturální zajištění 

tedy zajištěnou polohu ve svých kloubech, které nastavuje postura. Toto nastavení může 

být v souladu s biomechanicky správným pohybem, nebo v rozporu. (10) 
5.1.2 Lokomoce 

Prvkem chůze je krok, který má dvě základní fáze a to stojnou fázi a švihovou fázi. 

Stojná fáze tvoří asi 60% a švihová fáze asi 40% jednoho kroku. (15) 
Počáteční fáze stoje představuje moment, kdy se podložky dotýká špička dolní 

končetiny a pata protilehlé končetiny. (15) 
Fáze tlumení nárazu představuje kontakt  celého chodidla s podložkou a fáze končí 

zvednutím protilehlé končetiny od podložky. Vykročením se zátěž přenáší na nataženou 

končetinu, kdy je poprvé stojná fáze dvojitě podepřena. (15) 
Střední fáze stoje představuje zvednutí protilehlé končetiny a končí odlehčením paty 

referenční končetiny, kdy je těžiště umístěno kolmo k přednoží vykročené končetiny. 

(15) 
Konečná fáze stoje začíná odlehčením paty referenční dolní končetiny a končí lehkým 

kontaktem protilehlé končetiny s podložkou. Po této fázi následuje stoj na jedné noze. 
(15) 
Fáze před vykročením představuje plný kontakt chodidla s podložkou protilehlé dolní 

končetiny a fáze končí zvednutím prstů od podložky referenční dolní končetiny. 

Dochází opět (podruhé v tomto cyklu) k dvojité opoře stoje. (15) 
Počáteční fáze vykročení představuje zvednutí referenční končetiny, kdy začíná a končí 

střetem hlezenního kloubu a protilehlé končetiny, který je pozorovatelný v sagitální 

rovině. (15) 
Střední doba švihu: v horní třetině holenní kosti stojící končetiny dochází ke střetu 

s holenní kostí referenční dolní končetiny, který je zřetelný v sagitální rovině. (15) 
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Konečná fáze švihu začíná, když bérec referenční končetiny v pohybu zaujímá 

vertikální polohu vůči podložce a končí kontaktem referenční končetiny s podložkou. 

(15) 
5.1.3 Klenba a její vliv na lokomoci 
Podélná klenba a její pružinový efekt v praxi znamená to, že při došlapu tlumí nárazy a 

při odrazu pracuje jako pružina, která odráží nohu k dalšímu kroku. Pod váhou vlastního 

těla se klenba při došlapu stlačuje a narovnává, čímž absorbuje nárazy a rozkládá 

rovnoměrně váhu z patní části chodidla směrem dopředu, tedy míří na metatarsy a prsty. 

Elastická proteinová vlákna měkkých tkání nožní klenby se svíjí ihned po uvolnění 

zatížené končetiny a energie, která je díky svinu v těchto tkáních uložená je využita je 
katapultáži nohy k dalšímu kroku. (8) 

6 Typologie postavení hlezenních kloubů podle M. L. Roota 
Americký podiatr Merton Louis Root (1922–2002) vytvořil toto rozdělení vnitřních 

deformit z pohledu vzájemného postavení zánoží a přednoží. Tyto deformity působí 

negativní vlivy na postavení dalších kloubů dolních končetin v důsledku i na postavení 

páteře. Root sestavil koncept funkčního ortézování, který kompenzuje negativní vlivy, 

které působí jednotlivé postavení hlezenních kloubů na ostatní klouby při zátěži. (22) 
6.1.1  Varózní zánoží 
Patní kost je vytočená a pacient stojí na malíkové straně. Subtalární kloub se naklání 

mediálně dovnitř, aby celé chodidlo bylo v kontaktu s podložkou. (22) 
 

 
Obrázek 1 varózní zánoží: Nezatížená noha vs. stoj. (https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/klinicka-typologie-nohy-podle-mertona-l-roota) 
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6.1.2 Varózní přednoží 
Patní kost v rovině, ale přednoží je vytočeno palcem vzhůru. Aby se přednoží mohlo 

dotýkat podložky, musí se subtalární kloub naklonit směrem dovnitř (mediálně). Jedná 

se o kompenzační patologii v kloubu. (22) 

 
Obrázek 2 varózní přednoží: Pata v rovině, přednoží palcem vzhůru vs. přednoží v kontaktu s podložkou. (https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/klinicka-typologie-nohy-podle-mertona-l-roota) 
6.1.3 Valgózní přednoží 
Valgózní přednoží, kde patní kost je v rovině, ale přednoží je vytočeno malíčkem 

vzhůru. Pro dotyk zatíženého chodidla s podložkou se subtalární kloub vytáčí ven 

(laterálně). (22) 
 

 
Obrázek 3 valgózní přednoží: Pata v rovině, přednoží vytočeno malíkem vzhůru vs. malíková strana přednoží v kontaktu s podložkou. (https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/klinicka-typologie-nohy-podle-mertona-l-roota) 
6.1.4 Normální typ nohy 
A normální typ nohy, kde je patní  kost v rovině s přednožím. (22) 
Ačkoliv je toto rozdělení typů nohy z části subjektivní, tak jako další klinická vyšetření, 

je tento koncept ve světě velmi rozšířený a oblíbený i přes vlnu kritiky ze strany vědců. 

(22) 
Sklon pánve neboli anteverze (dopředu) a retroverze (dozadu) ovlivnňuje nejvíce 

varózní přednoží. Kyčelní kloub ovlivňuje jak varózní přednoží, tak i varózní zánoží, 
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zejména rotaci a pohyby do stran, odborně abdukci a addukci. V kolenním kloubu 

způsobuje vározní přednoží i zánoží při lokomoci rotace. (22) 
Nejvýznamnější negativní vliv má varózní přednoží na všechny klouby dolní končetiny, 

a protože v tomto postavení hlezenního kloubu je snížená funkce tlumení nárazů při 

došlapu, postupem času začne vbočovat palec (hallux valgus), noha je náchylnější 

k únavovým zlomeninám nártních kostí, zánětů z přetížení, mikroruptury šlach 

(trhlinky) a může dojít až k úplnému roztržení Achillovy šlachy nebo také vznik 

valgozity v koleni (nohy do X), bolesti kolen a podobné příznaky jako při útlaku 

míšního kořene L5. Várózní přednoží je postavení hlezenních kloubů, které má 

nejrozsáhlejší negativní vliv na celý pohybový systém. (22) 

7 Běžně dostupná obuv 
7.1 Členění běžně dostupné obuvi 
7.1.1 Módní obuv 

Hlavním předpokladem této obuvi je, že nemá žádné omezení a bez postihů 

může porušovat i základní pravidla antropometrické a biomechanické a tím nežádaně 

formovat chodidlo, omezovat jej v pohybu, či narušovat správné stereotypy svalových 
skupin. Pokud bychom vzali některé z modelů módní obuvi a zamysleli se například 

nad prostorem pro přirozenou funkci chodidla, zjistili bychom, že prstový prostor může 

vyhovovat pouze 5% populace. Absence omezení a pravidel dává zelenou také 

klamavým reklamám a nekorektnímu ovlivňování zákazníků. Obouvání módní obuvi 

jsou přisuzovány nejčastější klasické deformity nohou. (25) 
7.1.2 Sportovní obuv 

Sportovní obuv také nemá přesnou specifikaci nebo definici. Současně 

rozdělujeme sportovní obuv na výkonnostní a tréninkovou. Výkonnostní obuv by měla 

umožňovat co nejvyšší výkon i za cenu nedostatků v ochraně nohy a je určená na 

krátkodobé nošení za účelem výkonu. U tréninkové obuvi by ochrana nohy měla být na 

vyšší úrovni, přesto musí umožňovat trénink a vysoký výkon. Protože výrobcům záleží 

především na prosperitě, velmi často na našem trhu objevuje tzv. „pseudo – sportovní 

obuv“, která se stává kopií sportovní obuvi bez účelu chránit nohu ve vysokém zatížení. 

(25) 
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7.1.3 Komfortní obuv 
 Obuv, která respektuje přirozené potřeby nohou, neustále se vyvíjí podle 

nejnovějších poznatků, je zdravotně nezávadná a umožňuje přirozenou chůzi a aktivní 

práci svalů. (25) 
7.2 Vliv konstrukčních prvků běžné obuvi na postavení dolních končetin u 

dětí 
Protože většina výrobců běžně dostupné obuvi nerespektuje stavbu nohy a její 

přirozenou funkci, špatně zkonstruovaná obuv ovlivňuje zejména vyvíjející se nohu 

následujícími negativními vlivy: 
- omezení flexibility chodidel a prstů 
- zkrácení Achillovy šlachy 
- omezení úchopovou a odrážecí funkci prstů 
- eliminace senzorické zpětné vazby mezi četnými nervovými zakončeními a 

mozkem 
- změna rozložení váhy těla  
- změna postavení kloubů v chodidle, kotníku, koleni, kyčlích a páteři 
- limitovat pružinový efekt nožních kleneb a omezit funkci tlumení nárazů 

(8) 
7.2.1 Tvrdost podrážky 
Příliš tvrdá podrážka znehybňuje mnohočetné vyrovnávací pohyby nohy a to má za 

následek oslabení svalů a vazů nohy. Často jako kompenzaci tvrdé a odolné podrážky 

výrobci komponují do boty polštářky plněné pěnou nebo gelem, případně vzduchovou 

kapsou pro zvýšenou funkci tlumení nárazů. Tvrdá podrážka způsobuje těžkopádný 

dopad na patu a polštáře tlumící nárazy ohlušují chodidlo, tím pádem člověk nevědomě 

prodlužuje kroky a zesiluje nárazy, které směřují do kloubů nohy, kotníku až k zádům. 
Receptory bolesti mají za úkol hodnotit tlak při došlapu, aby mozek mohl v reálném 

čase reagovat a upravit pohyb tak, aby omezil nárazy. Pokud jsou však tyto receptory 

ohlušeny polstrováním, nemůže docházet k fungující zpětné reakci mozku. (8) 
7.2.2 Prostor pro nohu a tvar podrážky obr. 4.3 
Pokud srovnáme tvar podrážky, kterou má většina běžné obuvi a tvar chodidla, zjistíme, 

že podrážka neodpovídá prostoru, který je potřeba pro správnou funkci chodidla. Uvnitř 

boty jsou prsty stlačovány k sobě a boční strany chodidla utlačuje příliš úzký nárt. 
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Zjednodušeně můžeme říci, že běžná obuv je malá, těsná a brání pohybům našeho 

chodidla. Stlačené prsty mají negativní vliv na přenášení váhy při chůzi, kdy místo na 

první nártní kost se váha přenáší na druhou a třetí nártní kost. Omezení pohybu prstů 

vede k ochabnutí svalů příčné klenby a následně dochází k jejímu propadu, což může 

být jedna z příčin diagnózy hallux valgus. Tvar podešve by se měl přizpůsobovat tvaru 

chodidla, nikoliv naopak. Podešev by neměla být směřována do špičatých tvarů, aby 

prsty měly dostatek prostoru na svalovou souhru a přenášení váhy od pátého 

metatarzálního kloubu k prvnímu metatarzálnímu kloubu. (1,8) 
Howell na rozdíl od Baehlera navíc upřesňuje tvar přední části obuvi, kde popisuje 
nejvyšší bod špice nad palcem a podélná mediální hrana podešve je téměř rovná a 

v prstové části se nezužuje. U dětských bot doporučuje délkový nadměrek od 0,5cm do 

1cm v závislosti na věku dítěte a šířkový nadměrek od 2 do 4mm. (8) 
Baehler přímo neupřesňuje tvar špice, ani šířkový nadměrek, ale doporučuje větší 

délkový nadměrek 1,5 až 2cm, který podle Howella má negativní vliv na přirozený 

stereotyp chůze. (1,8) 
7.2.3 Odpružená špička (toe spring) a zakřivení podrážky Obr. 4.4 
Špička u většiny bot se stáčí nahoru, kvůli snadnějšímu odrazu, který pevná, tvrdá 

podrážka a úzký zakřivený prostor tlačící prsty směrem k sobě znemožňuje. Odpružená 

špička udržuje MTP klouby nepřetržitě v hyperextenzi, která oslabuje plantární fascii a 

ve svém důsledku oslabuje nožní klenby. Prohloubení v oblasti metatarzálních kloubů 

hyperextenzi kloubů ještě zvětšuje. Zakulacená podrážka, výše zmíněná zvednutá 

špička a zakřivení v kombinaci se zvýšenou patou způsobuje nepřirozenou houpavou 

chůzi, která kompenzuje znehybnělé chodidlo. Dlouhodobé používání obuvi 

zapříčiňující houpavou chůzi má za následek negativní dopady na svalové struktury a 

kosterní skelet nohou a zad. Obr. 4.9 (8) 
7.2.4 Zvýšená pata 
Běžná obuv má téměř vždy vyvýšenou patu, což nutí vystrkovat pánev dopředu, jako 

kompenzace sklonu, který vzniká na úrovni chodidel a tím ho vyvažujeme. Narušení 

přirozeného pánevního sklonu není žádoucí. Kyčle a kotníky by měly být v jedné linii. 

Pánev vystrčená dopředu narušuje stabilitu a snižuje rovnováhu. Takto postavená pánev 

a kolena v mírné flexi způsobují zvýšenou zátěž pro čtyřhlavé svaly na přední straně 

stehen, které jsou úponovou šlachou napojeny na čéšku a zvýšené napětí tlačí čéšku 

hlouběji ke kolennímu kloubu, kde hrozí riziko odírání o tkáně ležící pod ní.  I když se 
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zvýšení paty pohybuje od několika milimetrů do pěti centimetrů od nejhlubší části nohy 

(což bývá nejčastěji oblast metatarzálních kloubů), vliv na postavení lidského těla má 

zásadní zejména dlouhodobé a pravidelné nošení obuvi s vyvýšenou patou, které 

zákonitě způsobí i zkrácení Achillovy šlachy. Zkrácená Achillova šlacha omezuje 

pohyb v kotníku a dochází k oslabení lýtkových svalů, které se velmi významně účastní 

svalové souhry při lokomoci. Úhel mezi chodidlem a bércem se rozevírá, kotník 

zaujímá nepřirozenou polohu a váha těla směřuje do přední části chodidla, to má za 

následek zvýšenou zátěž prstů a kolen. Podle měření Ing. Černekové, Kolečkové a 

Krejčiříkové na přístrojích PEDAR a EMED lze rozložení váhy na spodní ploše 

chodidla při chůzi v obuvi s podpatkem přirovnat s rozložením váhy při chůzi na boso 

z kopce. Kotník v protažení zároveň protahuje i podélnou klenbu, která se v tomto 
postavení zvedá, ale protažená nožní klenba ztrácí pružinový efekt a dochází ke snížení 

absorpce nárazů. Pokud jsou prsty v hyperextenzi vlivem odpružené špičky protažení a 

namáhání podélné nožní klenby se násobí. Při trvalém namáhání klenby, postupem času 
klenba ochabuje a dochází k jejímu zborcení. (8, 2, 4)  
 
Shrnutí důsledků nošení obuvi se zvýšenou patou: 

- negativně ovlivňuje rozložení váhy a směřuje ji do přední části chodidla 
- zkracuje Achillovu šlachu 
- zatěžuje podélnou nožní klenbu a plantární fascii, tím omezuje absorpci nárazů a 

klenba ztrácí pružinový efekt, v konečné fázi se bortí 
- mění pozici kloubů a má zásadní vliv na celý posturální systém (změna těžiště a 

narušení rovnováhy) 
- negativně narušuje rovnováhu mezi zapojenými svaly (8, 2) 

 
Baehler ve své publikaci zmiňuje, že výška podpatku u dětské obuvi je irelevantní. 

Pokud se jedná o zdravou nohu, uvádí výšku podpatku asi 1cm. U tvaru dolních 

končetin do X nebo do O doporučuje až o 7 – 10mm více, protože poloha nohy na 

zvýšeném podpatku zabrání supinaci a odlehčí tlak na růstové zóny. (1)  
Přesto Howell u zdravé nohy klade důraz na nulový podpatek, protože v poměru výšky 

dítěte má centimetrový podpatek vliv jako tří centimetrový podpatek u dospělého. 

Podpatek mění těžiště a rovnováhu těla, se zvednutou patou se dostává do protažení 

klenba, která ztrácí v neustále napjaté poloze svůj pružinový efekt. Při každém kroku je 

váha přenášena na přednoží. (8)  
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7.2.5 Opora nožní klenby a nártu 
Opora nožní klenby stabilizuje chodidlo při chůzi, brání pronaci a supinaci nohy a 

podpírá klenební oblouky. Zdravá noha je konstruována tak, že při každém kroku 

přirozeně provádí pronaci a supinaci, ve spolupráci s nožními klenbami absorbuje 
nárazy a odráží tělo k dalšímu kroku. Proto je není vhodné používat opory jako 

prevenci, ale pouze pro nestabilní chodidlo, které má již narušenou funkci kleneb a je 

žádoucí pasivně zabránit dalšímu zborcení kleneb. (8) 
7.2.6 Nazouvací boty 
Nazouvací boty mají negativní vliv na uvolněnou souhru pohybů svalů nohy, protože 

mají tendenci se vyzouvat a při chůzi v takovéto obuvi je nutné svírat prsty a zatínat 

svaly, což má za následek sníženou funkci při roztahování chodidla, tuhnutí a 

zkracování svalů. Dlouhodobým nošením svaly nohy ochabují a může způsobit vadné 

postavení a valgozitu, či varozitu nohy. (2) 
7.2.7 Opatek 
Musí být vhodně tvarovaný a objímat patu s tím souvisí utahování boty kolem nártu, 

které patní kost zasune do opatku. Pokud je bota kolem nártu volná, nemůže sedět pata 

v opatku a patní kost ztrácí svou osu. Opatek by měl být vysoký tak, aby neutlačoval 

Achillovu šlachu při stoji na špičkách a při lezení. (14) 
Tvrdost a výška opatku je podle Baehlera také individuálně doporučována podle stavu 
svalové opory skeletu dítěte a míry zapojení aktivní terapie. Pokud je potřeba nohu 

podepřít pasivně, doporučuje Baehler vyšší obuv s křidélkovým opatkem pro stabilizaci 

patní kosti a hlezenního kloubu. (1) 

8 Ortopedická obuv  
8.1 Definice ortopedické obuvi 

Individuální ortopedická obuv spadá do kategorie kalceotika. Jedná se o zakázkovou 

individuální výrobu přesně podle potřeb pacienta. Poukaz pro pojišťovnu předepisuje 

ortopedický nebo rehabilitační lékař. Ortopedická obuv kompenzuje nebo koriguje vady 

a zároveň je možné esteticky skrýt odlišnosti. Materiály musí odpovídat zdravotním 

atestům. Konstrukční prvky, materiály i typ individuální obuvi je určen podle vady 

pacienta směřuje k funkčnímu využívání obuvi. Pokud přání pacienta neodporují 
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s léčbou, snažíme se vyhovět jeho požadavkům, aby obuv nosil rád a obuv tak mohla 

dokonale plnit svůj účel. (21) 
8.2 Indikace pro dětskou ortopedickou obuv 

Následující text není výčet všech indikací pro ortopedickou obuv, nýbrž příklady 

diagnóz, které jsou indikací pro ortopedickou u dětských pacientů. (3) 
Všechny deformity nohy ať už vrozené či získané mají společné vadné postavení nohy. 

A právě vadné postavení nohy je nejčastější indikací pro ortopedickou obuv. Existuje 
pravidlo, které říká, že korekce vadného postavení je možné pouze do té míry, do které 

lze vadné postavení zkorigovat rukou vyšetřujícího pasivně, bez použití násilí. Pokud 

manuální korekce není možná, je nutné respektovat postavení nohy a obuv konstruovat 

tak, aby byla odlehčená nejvíce zatěžovaná místa. (3) 
8.2.1 Pes valgus 
Pes valgus neboli noha vbočená se řadí k vadám získaným. Jednou z příčin může být 

ochablé svalstvo, konkrétně přední sval holenní. Vzniká většinou po dětské mozkové 

obrně. Kostěný skelet nohy včetně paty směřuje dovnitř a přednoží se stáčí ven. Snížená 

podélná klenba doprovází tuto vadu. (3) 
Oboustranně prodloužený opatek tzv. vykrojený opatek zpevňuje patu a polohuje ji do 

správné pozice. Prodloužený podpatek na mediální straně tzv. křidélkový podpatek 

fixuje nohu do směru, ve kterém je zabudován, což je v případě laterálně vychýleného 

přednoží žádoucí. (3,1) 
 
8.2.2 Pes varus 
Vybočená noha neboli pes varus bývá často označována jako tvar nohou do O. Výrazný 

je nášlap na malíkovou stranu chodidla, špička při pohybu směřuje dovnitř a pata má 

laterální sklon, její horní část směřuje k vnějšímu kotníku. (3) 
Ortopedická obuv by měla korigovat vadné postavení zabudovaným klínem na laterální 

straně v oblasti paty, aby vybočená noha při zatížení zaujala správné postavení. (3,1) 
8.2.3 Pes planovalgus 
Podélně plochá noha v dětství vzniká oslabením svalstva a vazů. Pata zaujímá valgózní 

postavení, dochází k výraznému propadnutí podélné klenby a talus se sesouvá plantárně 

a mediálně. Pokud se v dětském věku nedošlo k prevenci v podobě správného obouvání, 

volné práci nohy v terénu a došlo k propadu nožní klenby, podle stupně indikujeme buď 
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cvičení pro posílení svalů ovlivňujících plochonoží nebo ortopedické vložky, popřípadě 

ortopedickou obuv. Úhel svírající patní kost s horizontálou dosahuje u ploché nohy 

maximálně 20°. (3,1) 

 
Obrázek 4 pes planovalgus A – zdravá noha má podélné osy talu, loďkové kosti, mediální klínové kosti a I. metatarzu v jedné přímce B – pokles v talonavikulárním kloubu C – pokles v navikulokuneiformním kloubu D 

– pokles v kloubu talonavikulárním i navikuneiformním Osveta, M. Ortopedická protetika: učebnica pre stredné 

zdravotnícke školy. ISBN 80-217-0133-1 
8.2.4 Pes calcaneus 
U nohy hákovité je nejširší místo pata. Přednoží je v dorziflexi a míří směrem nahoru. 

Vada může být vrozená nebo získaná po dětské mozkové obrně či neošetřeném 

přetržení Achillovy šlachy. Většinou se přistoupí k operaci, pouze v případě lehčího 

stupně postižení se indikuje ortopedická obuv. (3) 
 
8.2.5 Noha kosá 
Na rozdíl od dospělých trpících touto vadou u dětí můžeme předvídat zlepšení stavu, 

nebo alespoň zabránění progresu a dalšímu zhoršení stavu. Úkolem ortopedické obuvi 

je zpevnit patní část a zajistit dostatečnou pružnost v oblasti přednoží. Ortopedická obuv 

je pouze součástí terapie a podílí se na nápravě vadného postavení nohy. U dětí se na 

korekci nohy bere větší zřetel než u ortopedické obuvi u dospělých. Výška podpatku se 

volí individuálně podle rozsahu vady. (3) 
8.2.6 Noha svislá chabá 
Noha zaujímá polohu v plantoflexi (špičkou dolů), ale je možné ji pasivně korigovat na 
rozdíl od svislé nohy fixované. Prsty visí do plosky nohy a mezi nohou a bércem je tupý 

úhel. Úkolem ortopedické obuvi je udržet nezkrácenou nohu ve správné poloze, zamezit 

přepadávání špičky, umožnit a ulehčit odval nohy a zlepšit chůzi, tudíž je vhodná 

pružná podrážka v přední části obuvi, na rozdíl od zadní části, kde musí být noha 

perfektně fixovaná. Pokud je svislá noha zároveň zkrácená zabudovaný klín vyrovná 
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rozdíl v délce dolních končetin. Zejména v případě dětské ortopedické obuvi je výhodné 

použít přídatné zařízení, které zabraňuje přepadu špičky jako je například pryžový tah, 

nebo tah z ocelového drátu. Tato varianta je jednodušší a účinnější než peroneální 

opatek nebo korekční ocelové planžety. (3,1) 
8.2.7 Noha svislá fixovaná 
Noha s touto vadou zaujímá stejnou polohu jako noha svislá chabá, ale většinou má 

kontrahovaný trojhlavý sval, tudíž nelze pasivně korigovat. Správně zkonstruovaná 

ortopedická obuv nabízí šanci na léčbu kososvislé nohy, nebo alespoň zabraňuje 

dalšímu zhoršení. Korigování směřující k správné poloze nohy je možné pouze u dětí, 
jejichž růst ještě nebyl dokončen. Ortopedická obuv navazuje na léčbu polohovacích 

dlah, pokud je vada vrozená a léčí se ještě předtím, než začne dítě samo chodit. (3) 
8.2.8 Zkrat dolní končetiny 
Zvýšením obuvi se řeší zkrat nebo přerůst dolní končetiny do 2cm. U dětí se rozdíl 

v délce končetin v rozmezí 2 – 5cm řeší chirurgicky zkrácením delší končetiny 

s přesným načasováním s ohledem na epifýzeodézy v oblasti kolenního kloubu. Pro 

úspěšné vyrovnání deformity záleží na přesném stanovení růstového zbytku z konkrétní 

růstové epifýzy. U zkratů delších než je 4 – 6cm připadá v úvahu prodloužení kosti. 
Ortopedická obuv má odpovídající hodnotu zkratu zakomponovanou do spodní nebo 

vnitřní části obuvi. (3) 
8.3 Vyšetřovací metody a braní měrných podkladů 
8.3.1 Vývojová goniometrie – vyšetřovací postupy  

Pokud potřebujeme zjistit rozsah pohybu v kloubu, akutní postavení artikulujících 

segmentů, porovnat aktivní a pasivní pohyblivost a nepřímo zhodnotit stav měkkých 

tkání, které se nachází bezprostředně v okolí kloubu, využíváme vývojovou goniometrii 

jako analytický vyšetřovací postup, který je užitečný při určování diagnózy a zjištění 

svalových disfunkcí, slouží jako kontrola léčebných terapií a procedur i chirurgických 

výkonů. Vyšetřovací metody a jejich výsledky motivují pacienty v průběhů léčení a 

terapií. (5) 
Při pohybu v kloubu rozlišujeme pohyby kloubních povrchů (atrokinematika) a 

vzájemný pohyb artikulujících kostí (osteokinematika). Goniometrický popis pohybu 

popisuje právě osteokinematiku. (5) 
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Faktory, které ovlivňují rozsah měřeného pohybu (range of motion, ROM) jsou: věk, 

pohlaví a jestli se jedná o pohyb pasivní, tedy vykonávaný vyšetřující osobou, při 

maximální relaxaci svalů, nebo pohyb aktivní, který aktivně vykonává sám vyšetřovaný. 

(5) 
Končetinové klouby v rámci postnatální ontogeneze mají tendenci k zmenšování 

rozsahu pasivního pohybu. Tendence k zmenšování rozsahu mírně akceleruje po 

druhém roku věku dítěte. Je nutné brát ohled na pohlavní rozdíly, projevující se 

v rozsahu pohyblivosti jednotlivých kloubů. (5) 
8.3.2 Získávání měrných podkladů  
Získávání měrných podkladů pro všechny typy ortopedických pomůcek se také nazývá 

protetometrie. Kromě délkových a obvodových mír, nákresů a obkresů a zhotovení 

sádrových negativů k těmto informacím patří i základní údaje o pacientovi (jméno, 

adresa, zdravotní pojišťovna, kontaktní telefon, e-mail), diagnózy s lékařskou zprávou a 

protože digitalizace proniká i do oborů jako je kalceotika, kartu pacienta na protetickém 

pracovišti by měly doplňovat i výsledky z měření na speciálních zařízeních jako jsou 

podoskop nebo tenzometrická deska nebo-li baropodometrie. (15, 19) 
Některé z měrných metod nelze u dětských pacientů aplikovat, například LASER 

POSTURE (laser, který prochází těžištěm a znázorňuje zátěžovou linii), protože je 
náročné pacienta správně polohovat a většina dětských pacientů tuto správnou polohu 

nezvládne zaujmout. To však neznamená, že se o toto měření nemůžeme pokusit. (17) 
8.3.2.1 Délkové a obvodové míry 
Na měření délkových a obvodových mír se v ortotice – protetice používají látkové 

páskové metry, popřípadě ocelové páskové metry. Dále se v tomto oboru používají 

úhloměry pro braní úhlových měr vzájemném postavení různých segmentů. (3) 
8.3.2.2 Laser posture a olovnice 
Laser posture se používá na určení vertikální linie. Pokud je použití laseru z různých 

důvodů nemožné (například špatná spolupráce s pacientem), alternativou je olovnice. 
(13) 
8.3.2.3 Měření rozdílných délek končetin 
Při zjišťování rozdílné délky končetiny se používá souprava destiček s různou 
hloubkou, kterými se podkládá zkrácená končetina. (3,7) 
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Základní orientační body při měření dolní končetiny: 
- Hrbol sedací kosti. 
- Úpon adduktorů stehna v rozkroku. 
- Mechanická osa kolenního kloubu. 
- Dolní okraj vnitřního kotníku. 
- Zadní okraj paty. 
- Vrchol nejdelšího prstu. (3,7) 

 
Obrázek 5 i - úpon adduktorů stehna v rozkroku, ch - hrbol sedací kosti (tuber ossis ischii), j - mechanická osa 

kolenního kloubu, k- dolní okraj vnitřního kotníku, l - zadní okraj paty, m - vrchol nejdelšího prstu  Osveta, M. Ortopedická protetika: učebnica pre stredné zdravotnícke školy, str. 11.  ISBN 80-217-0133-1 
8.3.2.4 Plantogram 
Jedná se o otisk chodidla pořizovaným pomocí inkoustu. Je to přístupná metoda, u které 

je hlavní nevýhoda znečištění chodidla vyšetřovaného. Plantogram se hodnotí podle 

Godunova. (3) 
8.3.2.5 Podoskop 
Podoskop je průhledná osvětlená deska podložená nakloněným zrcadlem tak, aby při 

stoji na této desce byly zřejmé zatížené části chodidla. Nevýhodou je, že nelze 

zaznamenat grafický záznam aktuálního stavu, pro detailnější výstup z vyšetření se 

používá tenzomentrická deska nebo baropodometrické chodníky. (3) 
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U dětí do 3 let může být zatížení chodidla a funkce kleneb schována pod tukový polštář, 

který růstem postupně vymizí. Proto je nutné vyšetřovat děti komplexně (postavení 

přednoží, hlezenních kloubů, kolenních kloubů, postavení pánve, práce chodidla při 

dřepu, rotaci v páteři, zhodnotit chůzi a celkové držení těla) a neřídit se pouze otiskem 

chodidla. (1) 
8.3.2.6 Tenzometrická deska (chodník) a baropodometrický software 
Tenzometrická deska dokáže digitálně zpracovat a zobrazit silové působení chodidla 

v reálném čase ve statické poloze i dynamicky při pohybu. Záznam umožňuje 

zhodnocení stavu chodidla a porovnání po čase s předchozím vyšetření. Při konstrukci 
individuálního obuvnického kopyta a navrhování střihu svršku při výrobě obuvi se 

v kalceotice využívá digitální technika, která ovšem není dostupná všem pracovištím. 

Výjimkou jsou právě tenzometrické desky a baropodometrické chodníky, které jsou 

rozšířené a využívají se běžně na pedologických a kalceotických pracovištích. 

Dynamické vyšetření je vhodné několikrát opakovat, pro objektivní výstup z vyšetření. 

Tenzometrická deska snímá silové působení chodidla a baropodometrický software 
skládá konečný tlakový obrazec. Datový soubor je přenesen v digitální podobě přímo do 

frézky, která sama vybrousí vhodný pár ortopedických vložek. Tenzometrická deska 

nebo chodník lze využívat v kombinaci s baropodometrickým softwarem, ale i bez něj a 

podle záznamu z vyšetření individuálně ručně vybrousit vložky a zvolit vhodné 

kompenzační techniky jako jsou například MTT peloty, supinační nebo pronační klíny a 

další. (27, 19) 
8.3.2.7 Sádrové negativy 
Při sádrování je vhodné izolovat kůži od sádry například průhlednou fólií, aby nedošlo 
k zašpinění pacienta. Na fólii si vyznačíme orientační body a nastavíme dolní končetinu 

do polohy, ve které budeme sádrovat. V různých polohách mají měkké tkáně různý tvar, 

proto je výběr polohy důležitý. Nejčastěji se používají sádrové obinadla. Negativ z těla 

pacienta snímáme před konečnou fázi schnutí tak, aby se nedrolil ani nelámal. Po 

sejmutí rozstřižený negativ spojíme podle předem vyznačených vodorovných čar dalším 

sádrovým obinadlem. (3) 
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8.4 Konstrukční prvky ortopedické obuvi ovlivňující postavení dolních 

končetin 
Ortopedická obuv se zhotovuje podle individuálně upraveného kopyta, nebo podle 

kopyta, které je individuálně zhotovené, pokud má pacient velmi složitou vadu 

chodidla. Individuální kopyta se ukládají do archivů, kvůli budoucí výrobě dalších páru 

obuvi za předpokladu, že tvar nohy se pacienta nezmění.  Je nutné si uvědomit, že již 

samotný tvar kopyta musí být uzpůsoben výšce podpatku. (3) 
Ovlivnit deformovanou nebo jinak postiženou nohu můžeme ovlivnit následujícími 

způsoby: 
- Odlehčení. 
- Korekce vadného postavení. 
- Znehybnění. (3) 

Na rozdíl od ortopedických vložek lze při stavbě ortopedické obuvi dosáhnout i 

odlehčení palce a dorzální části nohy. Ortopedická obuv nabízí více prostoru pro 

rozložení váhy a navíc lze přesněji určit odlehčující místa. Rozložení váhy v první řadě 

ovlivňuje už výška podpatku. Nízký podpatek odlehčuje přední část chodidla a naopak 

vysoký podpatek odlehčuje patu. Při konstruování ortopedické obuvi je důležité řídit se 

zásadou, že korekce vadného postavení ortopedickou obuví je vhodné pouze tehdy, 

pokud lze správného postavení pasivně docílit rukou vyšetřujícího bez použití násilí. 

Pokud korekce postavení není možná, konstrukci ortopedické obuvi přizpůsobíme 

postavení nohy a pouze odhlučníme nejvíce zatěžovaná místa. Pokud je manuální 

korekce možná jen částečně, do stejné míry korigujeme postavení nohy i v ortopedické 

obuvi v kombinaci opět s odlehčenými zatěžovanými částmi chodidla. Znehybnění se 

používá zejména jako úleva pro pacienta, který trpí bolestmi při pohybu kloubů nohy. 
(3) 
8.4.1 Svršek obuvi 
Střihem a volbou materiálu pro svršek obuvi také ovlivňujeme jejich funkci. Tužinku, 

tedy přední část svršku obuvi, která tvoří prostor pro prsty, můžeme ještě vyztužit 
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například při ztrátě přednoží. Tužinka může mít různé tvary, které mají svůj specifický 

účel. Normální tvar tužinky udržuje tvar boty a zajišťuje prostor pro palce, chrání před 

úrazem. Tužinka s mediálním nebo laterálním křidélkem má mediální nebo laterální 

část protáhnutou do délky a působí korekční silou z vnější nebo vnitřní strany. 
Křidélková tužinka má oboustranné prodloužení. Takovýto tvar tužinky omezuje 

pružnost boty a zvyšuje její tuhost, což je nutné kompenzovat ve spodní části obuvi. 

Křidélková tužinka se používá například při ztrátě palců. Vykrojená tužinka má délku 

stejnou jako normální tužinka, ale je vykrojená do podkovy a zajišťuje odlehčení pro 

kladívkové prsty. Prodloužená tužinka je po celé šířce prodloužená dozadu a používá se 

při ztrátě prstů nebo přednoží. (3) 
Opatek slouží k udržení paty ve správné pozici. Vyztužuje svršek obuvi v oblasti paty. 
Opět se používají různé střihy opatků, které mají svůj specifický účel. Vlastností 

oboustranně prodlouženého opatku je maximální stabilizace paty. Tento typ se používá 

u paretických končetin a jeho prodloužení dosahuje maximálně k metatarzofalangovým 

kloubům. Pokud je pata vychýlená mediálně nebo laterálně, používá se střih 

s jednostranným prodloužením. Členkový opatek má za úkol fixovat členkový kloub 

z laterální nebo mediální strany. Zabraňuje pronaci nebo supinaci nohy a tím pádem 

předchází podvrknutí v případě, že jsou svaly nohy oslabené. Rozštěpený opatek fixuje 

členkový kloub z obou stran. Peroneální opatek sahá až nad patu a přes členkový kloub 

vede až k předkolenní. Aplikován je u pacientů s parézou n. fibularis, která znemožňuje 

zvednutí špičky. Funkcí peroneálního opatku je zabránění plantární flexe nohy (padání 

nohy). (3) 
Jazyk podkládá šněrování. Jazyk může být všitý po celé délce šněrování. Může být 

podložený měkkým materiálem, pokud je nárt citlivý. Vyztužený jazyk fixuje členkový 

kloub, nebo částečně omezuje pohyb v kloubu. Aplikuje se v kombinaci s peroneálním 

opatkem nebo při ztrátě prstů nebo přednoží. Vyztužení ve svršku obuji je vždy nutné 

kompenzovat v zařízení spodní části obuvi (val). Vnitřní šněrování upevňuje tarzální 

část nohy směrem k opatku a osmičkový řemínek vychází z patní části svršku obuvi a 

fixuje patu stejným principem jako vnitřní šněrování. (3) 
8.4.2 Zařízení ve spodní části obuvi  
Podpatek ovlivňuje rozložení váhy na chodidle, směřuje ji do přední části nohy. 

Zvýšený podpatek je vyšší než 45mm, odlehčuje plantární flexory, šlachy a patu. 
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Negativní vliv má na ostatní svaly nohy, dolní končetiny, pánve i trupu. Zvýšená flexe 

v bederních kloubech vede k zvětšení bederní lordózy. Vyšší podpatek se používá 

například při omezené dorzální flexi nohy, což může vadu částečně kompenzovat. 

Tlumivý podpatek absorbuje nárazy díky poddajnému zadnímu okraji a zkracuje 

rameno síly, čímž ulehčuje odval stejně jako podsunutý podpatek, který má zadní okraj 
zaoblený a mírně předsunutý před kolmici, která se spouští ze zadní strany opatku. 

Vzadu prodloužený podpatek naopak přesahuje tuto kolmici. Používá se při lukovité 

noze. Křidélkový podpatek je nejčastěji aplikován do dětské ortopedické obuvi a fixuje 
nohu ve stejném směru, v kterém je zabudovaný. Dopředu prodloužený podpatek v 

jedné linii plynule přechází v podešev. Zvyšuje kontakt nohy s podložkou a je vhodný 

při všech stavech propadání klenby. Jednostranně rozšířený podpatek vytáčí nohu do 

pronace nebo supinace. Zvyšuje kontakt s podložkou. Oboustranně rozšířený podpatek 

působí stabilizačně, brání podvrknutí nohy a je vhodný při částečných ochrnutí nohy. 

Vystavěný podpatek má navíc od rozšířeného podpatku podsazení na protilehlé straně a 

je vhodný například při vrozené deformitě pes equinovarus. Zaoblený podpatek vede 

nohu při odvalu do supinace. Je to méně často používaný prvek a aplikuje se u dětí 

s planovalgózní nohou. Aplikovat se také může vnitřní nebo vnější náklon paty, nebo 

oboustranné zaoblení patní plochy pro zmenšení bočních pákových sil. (1, 3) 
Ortopedický val má zaoblený tvar a vyvyšuje obuv. Podle místa jeho působení buď 

usnadňuje odval, nebo odlehčuje některou z částí nohy, ale může ovlivnit i směr nohy. 
Podle místa zabudování dělíme valy na vnitřní (zapracovaný pod stélkou v obuvi), 
vnější (pod podešví) nebo vrchní val (nad podešví). Funkčně dělíme valy na 

odlehčovací val, metatarzální, bříškový, prstový, motýlkový, úhlový, valy směřující 

odval nohy, předsunuté a podsunuté valy a trojúhelníkový val. Při aplikaci 

ortopedického valu musíme brát od začátku výšku podpatku, kterou si určujeme již při 

výrobě individuální kopyta, podle kterého je ortopedická obuv zhotovována. Podpatky 
by měly být stejně vysoké jako výše valu, aby se zabránilo pocitu „lezení“.(1, 3) 
Při omezení pohybu prstů a nestabilitě v koleni nebo při ztrátě přednoží se celá 

podrážka vyztužuje, čímž se prodlužuje rameno břemena. Jako kompenzace velmi 
omezené flexibility musí být perfektně vymodelovaný zdvih špice pro plynulý odval 
nohy. (1, 3) 
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Pokud je noha nestabilní, lze podrážku vysunout mediálně nebo laterálně (dovnitř nebo 

ven). Toto opatření funguje na stejném principu jako rozšířený podpatek, ale s tím 

rozdílem, že působí po celé délce. Pro zvýšení požadovaného efektu, lze rozšíření 

podrážky navíc vyklínovat. (3) 
8.5 Funkční terapie  
Redresní: nevyléčíme, ale srovnáváme polohy kostí a vedeme k funkčnímu postavení, 
které je u dětí jiné než u dospělých! (17) 
Podpůrné – podporují určitou funkci 
Fixační – vnější fixace nohy 
Sádrujeme ve funkční pozici - stoj 90° chůze – menší úhel než 90°, malý podpatek → 

protáhnutí kroku. (17) 
U dětských pacientů bychom měli začínat s měkkými nevyztuženými materiály, pokud 

to indikace umožňuje a v pozdější léčbě v případě potřeby vyztužovat, protože pevnou 

fixací ochabuje svalstvo a snižuje se šance na aktivní zapojení svalů. Pomůcka musí 

umožňovat správný vývoj s ohledem na indikaci, která v určitých směrech může vývoj 

omezovat. Svalovou slabost posílit → přiměřená kompenzace → příliš velká 

kompenzace by oslabila jiný segment. Je nutné vnímat propojení segmentů a 

kompletnost člověka. (Vyrovnání chodidla a působením opačným směrem na kyčel → 

nadměrná zátěž kolene.) Cílem je zlepšit držení těla, získat nezávislost, motivovat 

pacienta třeba dalšími pacienty z praxe. Na operaci se okamžitě musí 

navázatrehabilitace a terapie, jinak se může stav pacienta zhoršit v porovnání se stavem 

před operací. (17) 
8.6 Individuální stélky do ortopedické obuvi 
8.6.1 Proprioceptivní vložky 
 Proprioceptivní vložky mají okamžitou zpětnou vazbu a aktivují stabilizační funkci 

nohy. Pokud je narušena stabilita nohy a její opěrná funkce není možné zajistit 

napřímení páteře. (18) 
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„Opěrné body společně se svalovým předpětím a tvarem nožní klenby vysílají aferentní 

informace do centrální nervové soustavy. Tyto aferentní impulsy aktivují vzpřímení těla. 

Na aktivitu svalstva nohy reaguje i bránice a hrudník změnou postavení a dýchání.“(18) 
 
Cílem terapie s vložkami PROPRIO je odpovídající reakce svalů nohy. Záměrná 

stimulace šlach dlouhých a krátkých svalů dochází ke změnám v receptorových 

signálech proprioreceptorů, které jsou umístěny ve svalovém bříšku a v místě přechodu, 

kde se sval mění ve šlachu. (18) 
Odpovědí centrálního nervového systému na takovou stimulaci je napínání a uvolnění 

svalů, které má za následek změny v postavení kloubů i statiky. Proprioceptivní vložky 

mění aktivační vzorce svalů m. peronaeus longus, m. tibialis anterior a m. 

gastrocnemius. (18) 
Povrchové reliéfy se zhotovují vždy na individuální anatomii, fyziologii a diagnózy 

pacienta. Frézování na nejmodernějších strojích s CNC technologií umožňuje přesné 

zpracování do nejmenšího detailu a její reprodukce v různých tloušťkách pro různé typy 

obuvi. (18) 
Vložky jsou vhodné zejména pro dětské i dospělé neurologické pacienty, ale dá se 

aplikovat i při terapii dětského plochonoží a dobře fungují i jako prevence bolesti. 
Senzomotorika nohy je v dnešní době velmi aktuální, správnou stimulaci zajišťuje i 

bosá chůze, nebo chůze s tenčí ohebnou podrážkou, ale protože tento komfort 
ortopedická obuv nenabízí s ohledem na její funkci, jsou proprioceptivní vložky 

vhodnou alternativou. (18) 
8.6.2 Ortopedické vložky s podpůrným stabilizačním segmentem  

Individuální ortopedické vložky s podpůrným stabilizačním segmentem plní své funkce 

zejména při korekci složitých vad nohou. (13) 
Stabilizační segment je umístěn v ¾ délce stélky a je vyroben z pevného a pružného 

materiálu. Vložky zajišťují podporu celého těla a napřímení kostry, fyziologicky 

rozkládají tlak, který je na nohy vyvíjen, a v neposlední řadě zvyšují mechanické funkce 

nohy. Individuálně podle rozsahu a typu vady lze stabilizační segment vrstvit a 

s ohledem na požadované vlastnosti vložky volit různé materiály, podle kterých vložky 

dělíme na měkké a pevné. (13) 
Měkké vložky jsou vyrobeny z elasticky stlačitelných pěnových materiálů. Síla pěny se 

v délce vložky liší v závislosti na individuálních parametrech nohy zákazníka. Jednou 
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z nejdůležitějších funkcí ortopedických vložek je kontrola a řízení pohybů v noze. 
Působíme tak biomechanicky na střední segment nohy, kde se odemykají a zamykají 

struktury kloubů a tyto pohyby ortopedická vložka směřuje a kontroluje. Tuto funkci u 

měkkých pěnových vložek kompenzujeme výztužnými a podpůrnými prvky (peloty, 

klínky apod.). Přesto tento typ volíme u diagnóz, kde není kontrola nad pohyby v noze 
zásadní a odpružení je naopak žádoucí (např. apofýza patní kosti apod.). (13) 
Pevné ortopedické vložky jsou v porovnání s měkkými tenčí, nabízí zvýšenou kontrolu 

nad správným pohybem nohy, přičemž se eliminují poruchy celého pohybového ústrojí. 

I u pevných vložek je nutná určitá míra flexibility a zároveň odolnosti, s ohledem na 
pružné pohyby nohy a ohýbání podešvi. (13) 
Vložky vyrobené ze sklolaminátové pryskyřice a grafitové pryskyřice disponují 

následující kombinací vlastností; lehkostí, pevností a odolností. Jednou z nevýhod jsou 

vysoké výrobní náklady. (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42  

9 Závěr 
Výsledkem této práce je rešerše z českých i zahraničních zdrojů, která se zabývá vlivy 

běžné a ortopedické obuvi působícími na postavení dolních končetin u dětí. Rešerše 

poskytuje podrobný přehled informací o konstrukčních prvcích běžné i ortopedické 

obuvi  a vlivů konstrukčních prvků obuvi na postavení dolních končetin u dětí.  
Z práce vyplývá, že problematikou dětského obouvání se zabývají především zahraniční 

autoři. Výsledkem sběru informací je podrobný popis konstrukčních prvků běžné i 

ortopedické obuvi a jejich vlivů, které repetitivně působí na svalové struktury, 

posturální systém a v neposlední řadě ovlivňují postavení pánve, všech kloubů dolní 

končetiny včetně kloubů nohy. U zdravé nohy autoři kladou důraz na fyziologický 

vývoj končetin a propriocepci. Kritizují obuv, která pasivně zasahuje do přirozených 

svalových stereotypů. Pro upřesnění problematiky v úvodu zmiňuji funkční i dětskou 

anatomii.  Pokud dochází k výrazným odchylkám ve vývoji, jsou pasivní zásahy nejen 

výhodou, ale i nutností ke korekci vadného postavení a kompenzaci chybějících nebo 

narušených funkcí chodidla při individuálním konstruování ortopedické obuvi. Zdroje 
odkazují na ortopedické stélky do bot, které doplňují funkce ortopedické obuvi a 

konkretizují působení přímo na chodidle. Kontrolují a řídí pohyby v noze nebo působí 

proprioceptivně, podle typu, který zvolíme. 
Vzniklá rešerše může být přínosem studentům oboru ortotik – protetik, ortotikům a  

podologům pracujícím v odvětví kalceotika a dětská podologie.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 



43  

10 Seznam literatury 
1. BAEHLER, A. Ortopädie – technische indikationen. Bern: Verlag Hans Huber, 

1996. ISBN 3-456-82784-9  
2. BOWMAN, K., a spol. Dynamické stárnutí: jednoduchá cvičení pro pohyblivost 

celého těla. Přeložil Karel MARTINEC. Praha: Dobrovský, 2018. Knihy 

Omega. ISBN 978-80-7390-847-8. 
3. BROZMANOVÁ, B., a kol. Ortopedická protetika. Vydavatelstvo Osveta, 

1990. ISBN 80-217-0133-1  
4. ČERNEKOVÁ M., KOLEČKOVÁ P., KREJČIŘÍKOVÁ M. Vliv výšky 

podpatků na rozložení tlaku na plantární části nohou. Odborný časopis Federace 

ortopedických protetiků technických oborů: Ortopedická protetika, č.13, 2010, 

s. 32 – 33 
5. DYLEVSKÝ, I. Dětský pohybový systém. Olomouc: Poznání, 2012. ISBN 978-

80-87419-18-2 
6. DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-

3240-4 
7. HOHMANN, U. Ortopädische Technik. Stuttgart: George Thieme Verlag KG, 

2005. ISBN 3-13-135929-3 
8. HOWELL, D. Na boso. Praha: Mladá fronta a.s., 2012. ISBN 978-80-204-2637-

6 
9. KLEMENTA, J. Somatometrie nohy: frekvence některých ortopedických vad z 

hlediska praktického využití v lékařství, školství a ergonomii. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1987. ISBN (brož.), 228s 
10. KOLÁŘ, P. Posturální funkce a jejich význam ve sportu. In: Youtube [online]. 

Zveřejněno 30.4.2017 [vid. 2018-15-9].  
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Ziz_CdqbEvg&t=627s 

11. MAŘÍK, I. Deformity dolních končetin u dětí: diagnostika, monitorování a 

léčení. Vox pediatrie, 2010, č.7,  s. 16 – 20 



44  

12. NOVOTNÁ, H. Děti s diagnózou plochá noha, I. vyd., Olympia, Praha 2001. 
ISBN 80-70-33-699-4 

13. BORSKÝ, M. Ortopedické vložky s podpůrným stabilizačním segmentem. 
Odborný časopis Federace ortopedických protetiků technických oborů: 

Ortopedická protetika, č.16, 2009, s. 10 - 12. 
14. PICEK, F. Dětské obouvání, online chat na webu České televize, 5.4.2012 
15. PŮLPÁN, R. Základy protetiky. Praha: Epimedia, 2011. ISBN 978-80-260-

0027-3. 
16. SOSNA, A. Základy ortopedie. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 175 s. ISBN 80- 

7254-202-8 
17. ŠNYTR, J. Dětská ortotika, odlišnosti v braní měr u dětských pacientů, Fakulta 

tělesné výchovy a sportu, José Martího 31, Praha 6 Veleslavín, 24. 3. 2018 
18. ŠNYTR, J. Proprioceptivní vložky. Odborný časopis Federace ortopedických 

protetiků technických oborů: Ortopedická protetika, č.20, 2017, s. 60 – 61 
19. TÁBORSKÝ, J. Digitální baropodometrie v kalceotice. Odborný časopis 

Federace ortopedických protetiků technických oborů: Ortopedická protetika, 

č.15, 2012, s. 13 – 14 
20. VLČEK, V. Emoční inteligence a práce s klienty v ortotice – protetice. Odborný 

časopis Federace ortopedických protetiků technických oborů: Ortopedická 

protetika, č.16, 2009, s. 8 – 9 
 

Internetové zdroje: 
21. Kolektiv autorů – ERGON a.s. Praha. Co vše dokáže ortopedická individuální 

obuv [online]. c1999, [cit. 2018-9-25]. Dostupné z: 

http://www.ortotikaprotetika.cz/oldweb/Wc797838456096.htm 
22. FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o. Klinická typologie nohy podle Mertona L.Roota 

aneb máte dobré postavení hlezenních kloubů? [online]. c2011, [cit. 2018-9-8]. 
Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/klinicka-typologie-
nohy-podle-mertona-l-roota 



45  

23. KUČERA. Ortopedické vady nohy a možnosti terapie. [online]. c2008, [cit. 
2018-7-8]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-
medicina/ortopedicke-vady-nohy-a-moznosti-terapie-388275 

24. Novinky.cz. Náchylnost ke křivým nohám lze u dítěte odhalit již krátce po 

narození [online]. c2016, [cit.2018-7-5]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zena/deti/405057-nachylnost-ke-krivym-noham-lze-u-
ditete-odhalit-jiz-kratce-po-narozeni.html 

25. HLAVÁČEK, P. Možnosti stanovení minimálních požadavků pro ortopedickou 

obuv [online]. c1999 [cit. 2018-9-5]. Dostupné z: 

http://www.ortotikaprotetika.cz/oldweb/Wcc57aa5a3feee.htm 
26. Kolektiv autorů – ERGON a.s. Praha. Příklady indikace ortopedické obuvi 

složitější a velmi složité [online]. c1999 [cit. 2018 9-5]. Dostupné z: 

http://www.ortotikaprotetika.cz/oldweb/Wc283bdc3bc569.htm 
27. Josh fyzio s.r.o. Vysšetření na tenzometrické desce [online]. c2018  

[cit. 2018-10-8]. Dostupné z: http://podiatrie.joshfrana.cz/sluzby/tenzometricke-
vysetreni/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46  

 
 

Seznam zdrojů obrázků 
1.  https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/klinicka-typologie-nohy-podle-
mertona-l-roota 
2. https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/klinicka-typologie-nohy-podle-mertona-
l-roota 
3. https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/klinicka-typologie-nohy-podle-mertona-
l-roota 
4. Osveta, M. Ortopedická protetika: učebnica pre stredné zdravotnícke školy, ISBN 
80-217-0133-1 
5. Osveta, M. Ortopedická protetika: učebnica pre stredné zdravotnícke školy, str. 11.  
ISBN 80-217-0133-1 
 
 
 
 


