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Anotace 

Bakalářská práce „Plantární fascitida, patogeneze a terapeutické ovlivnění konzervativními 

metodami“ se zabývá problematikou muskuloskeletálního systému, což je oblast, která je 

předmětem zájmu mnoha medicínských oborů. Velice důležité je vlastní klinické vyšetření, 

které vychází ze znalosti anatomie, biomechaniky a v neposlední řadě i kineziologie. 

Plantární fascitida se řadí k revmatickým onemocněním extraartikulárního původu. Příčiny 

bývají různé, k nejčastějším patří lokální přetížení, akutní nebo opakovaná traumata               

a mikrotraumata. Vyskytuje se u běžné populace jedinců mezi 40 až 60 lety věku, kteří jsou 

často mírně obézní a v dekondici, u běžců  či lidí, jejichž zaměstnání vyžaduje dlouhodobé 

stání či chůzi. Samotné vyšetření se opírá o anamnestické údaje a fyzikální vyšetření, které je 

důležité v otázce diferenciální diagnostiky. Nepodaří-li se stanovit diagnózu pomocí 

klinického vyšetření, přistupujeme k vyšetření zobrazovacími metodami. V terapii plantární 

fascitidy přistupujeme nejprve ke konzervativním metodám, mezi něž patří klidový režim, 

fyzikální terapie a rehabilitační cvičení. Svou nezastupitelnou roli při terapii hraje i vhodná 

volba ortotických pomůcek a taktéž obuvi, zejména u sportovně aktivních jedinců. Léčba 

zahrnuje   i farmakoterapii, která se kombinuje s předchozími terapeutickými přístupy. 

Chirurgické řešení by mělo být poslední možností v případě, kdy pacient nereaguje na 

konzervativní terapii. 
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Annotation 

The Bachelor´s Thesis „Plantar fasciitis, pathogenesis and conservative treatment“ deals with 

musculoskeletary problems, which is the sphere of attention of several medical disciplines. 

Very important is clinical examination, which is the result of anatomical, biomechanical and 

kineziological knowledge.  The plantar fasciitis is part of revmatological diseases, especially 

those with extraarticulary origin. The origin of this disease are various, the most frequent is 

repetitive strain or excessive load on the fascia, acute or repetitive traumas or microtraumas. 

The Plantar fasciitis is a clinical diagnosis that is most commonly seen in younger runners 

and patiens of age between 40 and 60 years who are often slightly overweight and may be 

deconditioned and people whose occupation require prolonged standing or walking. Self 

examination consist of personal health anamnesis and physical examination which is 

important for differential diagnosis. If diagnostic conclusion is unclear, imaging methods can 

be helpful. The conservative treatment of plantar fasciitis includes rest, physical therapy and 

rehabilitation. Proper choice of orthotics and footwear, especially by athletes, is essential. 

Conservative treatment is often combined with pharmacotherapy. Surgery shoul be the last 

posibility for case resistant to the conservative treatment. 
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1 ÚVOD 

 Je známo více než 250 druhů primátů, ale jen jeden se pohybuje po dvou končetinách. 

Bipedie je ojedinělý druh pohybu a je jedním ze základních určujících rysů člověka. Všechna 

tíha lidského vzpřímeného těla spočívá na dvou malých ploškách, chodidlech. Lidské 

chodidlo jako úzce specifický orgán splňuje v podstatě dvě funkce: posouvá tělo směrem 

vpřed a absorbuje nárazy, které vznikají během chůze. Noha pozbyla své chápavé funkce, 

která slouží primátům k manipulaci stejně tak jako ruka. 

 Tato práce se zabývá problematikou vazivové struktury umístěné na plantární ploše 

chodidla, plantární fascii či také plantární aponeuróze. Tato anatomická struktura je při takové 

zátěži, jakou je biomechanika vzpřímené chůze, velice náchylná  k mikrotraumatizaci. 

Plantární fascitida (zánět plantární fascie) není ojedinělým jevem. Objevuje se u 10% běžců   

a v podobné míře i u běžné populace. 

 Znalost patogeneze plantární fascitidy a diferenciální diagnostiky jsou důležitými 

články, ze kterých následně vychází i terapie. Ve své práci podávám ucelený přehled              

o možnostech konzervativního přístupu při léčbě plantární fascitidy, které zahrnují nejen 

fyzioterapeutické postupy, ale i fyzikální terapii a medikamentózní léčbu. Operační řešení 

zmiňuji okrajově k vytvoření komplexní obrazu o této problematice. 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

 Tato rešeršní práce podává ucelený přehled o problematice plantární fascitidy. Cílem 

mé práce bylo vyhledat informace týkající se patogeneze, diagnostiky a terapie plantární 

fascitidy. Při vyhledávání dostupných zdrojů, které se týkají tohoto tématu, jsem očekávala 

širší zastoupení české literatury. Ve své práci jsem chtěla zjistit, do jaké míry se jedná               

o zánětlivý proces. Zda odpovídá termín fascitida patofyziologickým změnám, které se 

v plantární aponeuróze odehrávají a jak se k tomuto nomenklaturnímu problému staví 

literatura. Očekávala jsem, že se mi podaří objasnit, jaká je souvislost mezi plantární 

fascitidou a ostruhami patními. Předpokládala jsem, že v oblasti léčby je možné využít 

široké škály terapeutických postupů, které pozitivně ovlivní pacientův stav natolik, že 

nebude nutné přistoupit k invazivnímu řešení. Co se ortotických pomůcek a obuvi týká, lze 

do budoucna očekávat masivní vývoj vzhledem ke stále se zdokonalujícím technologiím            

a možnostem v oblasti protetiky.  
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3 ANATOMIE SVALOVÉHO A ŠLACHOVÉHO APARÁTU NOHY 

3. 1 Svaly kloubů nohy 

 Svaly pro funkci nohy se dají rozdělit do dvou zcela odlišných skupin na dlouhé zevní 

svaly (extrinsic muscles) a krátké vnitřní svaly (intrinsic muscles). Dlouhé svaly jsou v oblasti 

lýtka a bérce a krátké svaly jsou v oblasti vlastní nohy (Véle, 1997, 220). 

Jedná se o svaly vykonávající pohyby nohy a prstů. Nejsou početné a lze je rozdělit do 

tří skupin oddělených septy. Jsou to dlouhé svaly uložené na ventrální, dorzální a laterální 

straně bérce. Svaly ventrální skupiny  jsou funkčně extensory prstů nohy a supinátory nohy –        

m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus a m. extensor hallucis longus. Laterální 

skupinu tvoří musculi fibulares. Jsou pronátory a pomocnými flexory nohy. Dorzální skupina 

svalů se dělí na povrchovou a hlubokou vrstvu. Funkčně se jedná o flexory nohy a prstů. 

Vrstvy jsou odděleny mezisvalovým septem. Hluboká vrstva dorzální skupiny svalů obsahuje 

m. popliteus, který svou funkcí spadá ke kloubu kolennímu, dále m. tibialis posterior,            

m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus. Šlachy svalů hluboké vrstvy lýtka 

přecházejí do planty spolu s nervově-cévním svazkem za vnitřním kotníkem 

v charakteristickém pořadí, které se někdy nazývá canalis malleolaris  (Čihák, Grim, 2001, 

444-452). 

3. 2 Svaly prstů nohy 

 Svaly prstů nohy jsou uloženy částečně na  bérci a částečně na hřbetu a v plosce nohy. 

Dělí se na krátké a dlouhé svaly (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000, 266). Mezi svaly na 

hřbetu nohy se řadí m. extensor hallucis brevis a m. extensor digitorum brevis. Zastávají 

funkci extensorů palce a prstů. V plantě vytvářejí svaly čtyři skupiny a to svaly palce, svaly 

malíku, svaly střední skupiny a interosseální svaly. Svaly palce jsou tři:      m. abductor 

hallucis, m. flexor hallucis brevis a m. adductor hallucis. Svaly malíku vedou podél 

laterálního okraje nohy. Do této skupiny řadíme m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti 

minimi brevis a m. opponens digiti minimi. Svaly střední skupiny zahrnují m. flexor 

digitorum brevis, pod nímž jsou uloženy  čtyři svaly lumbrikální a m. quadratus plantae. 

Interosseální svaly tvoří čtvrtou skupinu svalů a jsou uloženy v intermetatarsálních 

prostorech. Dohromady tvoří sedm svalů, tři plantární a čtyři dorsální (Čihák, Grim, 2001, 

453-460). 
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3. 3 Šlachové pochvy nohy, plantární aponeuróza 

 Dle Čiháka šlachové pochvy můžeme rozdělit do čtyř skupin v závislosti na jejich 

lokalizaci. Šlachové pochvy na hřbetu nohy obalují šlachy, které prochází pod retinaculum 

musculorum extensorum. Jsou to zesílené pruhy bércové fascie jdoucí šikmo a napříč od tibie 

a fibuly. Oba pruhy se kříží před talokrurálním skloubením. Další skupina jsou pochvy šlach 

svalů jdoucí za vnitřním a zevním kotníkem. Poslední skupinou jsou šlachové pochvy na 

plantární straně prstů, které jsou samostatné a sahají od úrovně metatarsofalangových kloubů 

k úponu šlachy na distální článek prstu. Kromě šlachových pochev jsou na noze i synoviální 

váčky a v podkoží dvě burzy, každá na povrchu obou kotníků. 

 Plantární aponeuróza je vazivová vrstva šlašitého charakteru. Aponeuróza je srostlá 

s povrchem m. flexor digitorum brevis a pevně zabudovaná do podkoží chodidla. Rozbíhá se 

v podélných snopcích od tuber calcanei ke všem pěti prstům nohy. Každý pruh se rozděluje 

na dvě raménka a připojí se po stranách metatarsofalangových kloubů na prsty, odkud dále 

pokračuje na hřbetní stranu (Čihák, Grim, 2001, 462-463). Obvyklé je dělení na centrální, 

mediální a laterální část. Nejrozsáhlejší centrální část běží od hrbolu patní kosti až do úrovně 

metatarzofalangeálních kloubů, kde se dělí na povrchovou a hlubokou porci. Mediální                    

a laterální část aponeurózy je tenčí a slabší než silná část centrální, tvoří intermuskulární 

septum (Dungl, 1989, 22). 

3. 3. 1 Fasciae plantares 

 Fascie planty jsou dvě: povrchová a hluboká. Fascia plantaris superficialis, povrchová 

fascie chodidla po stranách kryje svaly palce a malíku a uprostřed je srostlá s aponeurosis 

plantaris. Fascia plantaris interossea spojuje metatarsální kosti a kryje mm. interossei. Fascie 

planty nepřecházejí na prsty, plantární fascie se vytrácí na ligamentum transversum 

superficiale a na vaginae fibrosae flexorových šlach na prstech. Fascia plantaris interossea se 

vytrácí v úrovni hlavic metatarsálních kostí (Čihák, Grim, 2001, 467-468). 

 

3. 3. 2 Kůže nohy 

Kůže nohy se od jiných míst na těle liší větší tloušťkou jednotlivých vrstev kůže a 

rozmístěním kožních žláz. Kůže je připojena ke kostním strukturám nohy důmyslnou sítí 

vaziva, které přenáší mechanické nároky kladené hmotností těla a umožňuje přitom 

bezproblémový prostup nervů, cév i šlach. Značné množství tukových lalůčků zajišťuje 
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ochranu chodidla proti špičatým a ostrým předmětům i proti tlakům kostních prominencí 

skeletu nohy, stejně jako ochranu proti teplotním výkyvům (Dungl, 1989, 28). 

4 KINEZIOLOGIE A BIOMECHANIKA NOHY 

 Noha zprostředkuje styk těla s terénem, po kterém se pohybujeme, umožňuje 

lokomoci vestoje. Je přizpůsobena uchopování terénu. Ale tím, že její funkce slouží 

především stabilnímu stoji a lokomoci, se stala relativně rigidním a podpůrným orgánem,        

i když má potenciální schopnost vývinu uchopovacích funkcí ruky (Véle, 1997, 219). 

4. 1 Funkční anatomie hlezenního kloubu a nohy 

Noha je složena z 26 kostí, z toho 7 tarzálních kostí – talus, calcaneus, os naviculare, 

os cuboideum, ossa cuneiformia (I., II., III.), 5 metatarzů a 14 falang. Velmi četné artikulace 

mezi segmenty jsou zpevněny jednak kloubními pouzdry a jednak mohutným ligamentózním 

aparátem (Véle, 1997, 219).  

Kloubů nohy je mnoho a jejich struktura je složitá. Lze je rozdělit do dvou hlavních 

skupin na klouby intertarsální a tarsometatarsální. Mezi nejdůležitější patří: 

- talokalkaneální neboli subtalární kloub; 

- střední tarsální neboli transverzální tarsální kloub, též Chopartův kloub; 

- tarsometatarsální kloub; 

- cubonavikulární a cuneonavikulární kloub.  

Metatarsofalangeální a interfalangeální klouby nedosahují takové důležitosti jako 

jejich protějšek na ruce, s výjimkou metatarsofalangeálního kloubu palce, jehož funkce je 

rozhodující při chůzi (Kapandji, 2007, 166). „Strukturální integrita chodidla je závislá na 

propojení geometrie kloubních ploch a podpoře měkkých tkání. Všechny klouby nohy jsou 

synoviální“ (Gross, Fetto, Rosen, 2005, 493). 

4. 1. 1 Hlezenní kloub 

 Jedná se o kloub složený, tvořený třemi kostmi: tibií, fibulou a talem. Obecně kloub 

představuje mimořádně stabilní spojení těla a jeho opěrné báze, nohy. Při chůzi hraje 

dominantní roli při přenosu hmotnosti těla na podložku. Současně musí odolávat působení 

reakčních sil při kontaktu paty s podložkou. Úlohu má i při udržování rovnováhy těla. Mluví 

se o kloubu kladkovém, protože hlavici představuje kladka talu zasazená do vidlice vytvořené 

distálním koncem tibie a fibuly. Pevná a intaktní tibiofibulární vidlice dovoluje za normálních 
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okolností jednoduchý pohyb talu v jedné rovině (flexe-extenze). Ten je doplněn pouze 

umírněným množstvím předozadního skluzu. Tímto způsobem je zajištěna zvýšená stabilita 

hlezna během dorziflexe, která umožňuje oddělit a stanovit integritu mediálních-laterálních 

vazů a subtalární pohyblivost, tj. everzi a inverzi. Aby se kotník dokázal přizpůsobit běžné 

denní zátěži a nerovnostem terénu při chůzi, je důležitá fungující spolupráce s dalšími 

nožními klouby, zejména se skloubením subtalárním (Gross et al., 2005, 490-491). 

4. 1. 2 Noha 

 Střední část nohy zabírá asi 1/6 celkové délky nohy a skládá se z kosti loďkovité (os 

naviculare), kostí klínovitých (ossa cuneiformia) a kosti krychlové (os cuboideum). Kloubní 

spojení mezi těmito kostmi jsou málo pohyblivá a dovolují nepatrný skluzný pohyb.  

 Přední část nohy představuje zbývající jednu polovinu celkové délky chodidla. Na její 

skladbě se podílí pět kostí nártních (ossa metatarsi) a 14 kostí prstů nohy. Prsty lze rozdělit do 

tří sloupců. Palec bývá v průměru 2x větší než ostatní prsty, protože hraje důležitou roli při 

zatížení nohy a při odrazové fázi končetiny. Malíček je nejvíce mobilní ze všech prstů (Gross 

et al., 2005, 493-495). 

* Heterokinetický univerzální kloub zadního tarsu, Henkeho osa 

„Podle Kapandjiho lze jednotlivé osy dolního zánártního kloubu (subtalární                          

a transverzotalární) nahradit společnou Henkeho osou. Ta pak spolu s osou talokrurálního 

kloubu vytváří heterokinetický univerzální kloub“ (Vařeka, Vařeková, 2003, 96-97). 
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Obr. 2 Model heterokinetického univerzálního kloubu dle Kapandjiho (Kapandji, 2007)  

Univerzální kloub se skládá ze dvou vidlic, které mohou rotovat jedna kolem druhé 

pod jakýmkoliv úhlem. Osy univerzálního kloubu nejsou pravoúhlé,  ale šikmé. Část, která 

nemá žádný kostní ekvivalent, reprezentuje pomyslný čtyřstěn se dvěma osami univerzálního 

kloubu běžícího skrze dva jeho rohy. Relativní sešikmení těchto dvou nerovnoběžně jdoucích 

os dává vzniknout směrové tendenci v pohybech zadního tarsu. Svaly rozdělené mezi těmito 

dvěma osami, mohou vytvářet pouze dva typy pohybů: 

- inverze, která extenduje nohu a stáčí plantárním povrchem mediálně, 

- everze, která flektuje nohu a stáčí ji plantárním povrchem laterálně. 

 Stavba heterokinetického univerzálního kloubu je základem k porozumění svalové 

aktivity nohy, orientaci plantárního povrchu nohy, právě tak jako statické a dynamické funkci 

nohy (Kapandji, 2007, 188). 

4. 2 Pohyby nohy 

 „Flexe a extenze jsou obecně popisovány jako pohyby v sagitální rovině, v oblasti 

nohy je ovšem jejich používání nejednotné. Zatímco někteří autoři označují pohyb 

v hlezenním kloubu, kdy se dorzum nohy pohybuje dopředu a vzhůru k bérci jako extenzí, jiní 

jej označují jako flexi, protože tím dochází ke zkrácení délky celé dolní končetiny oproti 

výchozímu postavení“ (Vařeka, Vařeková, 2003, 95). 

- dorzální flexe (flexe) -  je pohyb planty ze středního postavení směrem k bérci, má rozsah 

asi 20 – 30 o.  

 - plantární flexe (extenze) - je pohyb planty opačným směrem, má rozsah asi 30 – 50o (Véle, 

1997, 222).  

Abdukce a addukce nohy a jejich částí probíhá v transverzální rovině; 

- addukce je pohyb nohy kolem vertikální osy dovnitř, 

- abdukce je pohyb kolem vertikální osy ven. Rozsah mezi abdukcí a addukcí je asi 35 – 45o 

při extenzi v koleni, při flektovaném koleni vzrůstá a zvýší se ještě při současné rotaci v kyčli 

(Vařeka, Vařeková, 2003, 95; Véle, 1997, 222). 

Největší problémy přinášejí rozdíly v používání pojmů supinace a pronace, inverze      

a everze. Někteří autoři (např. Čihák, Kapandji) považují supinaci a pronaci za jednoduché 

pohyby ve frontální rovině kolem dlouhé osy nohy. Řada dalších autorů (Magee, Lipscomb    



 18  

a Ibrahim, Williams a Warwick, Reynolds, Valmassy) však tyto pojmy používá opačně 

(supinace a pronace jako komplexní pohyby pouze kolem dlouhé osy nohy), jiní autoři je 

používají jako synonyma (Vařeka, Vařeková, 2003, 95).  

Véle popisuje tyto pohyby následovně: 

- pronace je rotační pohyb planty kolem podélné osy nohy (asi 15o) a pohyb probíhá tak, že se 

od podložky zvedá malíková strana nohy a palcová zůstává na podložce.  

- supinace je rotační pohyb planty kolem podélné osy nohy (asi 35o) a pohyb probíhá tak, že 

se od podložky zvedá palcová strana a malíková zůstává na zemi.  

- inverze -  je addukce spojená se supinací, 

- everze -  je abdukce spojená s pronací (Véle, 1997, 222). 

 Důsledné rozlišování pojmů supinace a inverze či pronace a everze nemá zřejmě 

zásadní význam. Z pohledu kineziologie je velmi důležitý fakt, že pohyby v kloubech nohy 

probíhají často v uzavřeném řetězci, ve kterém není možné provádět pohyby pouze v jednom 

kloubu. Příkladem je zatížená noha v opěrné fázi krokového cyklu. Naopak v otevřeném 

řetězci je možné provést pohyby pouze v jednom kloubu (Vařeka, Vařeková, 2003, 96). 

4. 3 Klenba nožní 

 Klenba nožní je architektonická struktura, na které participují všechny elementy nohy 

-  klouby, vazy a svaly – a tvoří tak jednotný systém. Změny zakřivení klenby a elasticita 

struktur umožňují klenbě přizpůsobovat se nerovnostem terénu a  přenášet sílu váhy těla 

vzniklou během pohybu. Klenba nožní se chová jako tlumič nárazů nezbytný pro flexibilní 

chůzi (Kapandji, 2007, 216).                                

modře – působící zatížení nohy 

červeně – výslednice tahů svalů bérce 

zeleně – ligamenta nohy pomáhající udržovat klenby 

černě – směry tahů svalů 

1. m. tibialis anterior 

2. m. tibialis posterior  

3. m. flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus 

4. m. fibularis longus 

5. m. fibularis brevis 
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Obr. 3 Mechanismy udržující klenbu nohy (Čihák, 2001) 

4. 3. 1 Obecná stavba klenby nožní 

 Kostra nohy je sklenuta podélně a příčně. Podélná klenba je dána vyšším mediálním 

obloukem, který tvoří tři mediální paprsky s vrcholem v os naviculare. Příčná klenba je 

podmíněná tvarem a uspořádáním klínovitých kostí. Nejvyšším místem chodidlové strany 

skeletu nohy je talus v místě fibrocartilago navicularis. Klenba nožní chrání měkké části 

chodidla a podmiňuje pružnost nohy (Dungl, 1989, 28; Čihák, 2001, 317-318). 

Klenbu tvoří tři oblouky; přední, laterální a mediální. Hlavička prvního metatarsu, 

hlavička pátého metatarsu a posteromediální a laterální hrbolek calcaneu tvoří tři podpory, 

které leží podél zóny kontaktu s povrchem jako otisk nohy (Kapandji, 2007, 218). 

* Mediální oblouk 

 Mezi přední a zadní podporou mediálního oblouku se nachází pět kůstek, které za 

sebou následují předozadně (první metatars, os cuneiforme mediale, os naviculare, která je 

klíčovým bodem oblouku, talus, na který je přenášena všechna zátěž z dolní končetiny, 

calcaneus, který je v kontaktu s povrchem pouze svojí zadní částí (Kapandji, 2007, 220). 

* Laterální oblouk 

Laterální oblouk obsahuje tři kůstky (pátý metatarsus, os cuboideum, calcaneus). Ve 

srovnání s mediálním obloukem je tento oblouk nízký a utváří kontakt s povrchem 

prostřednictvím měkkých tkání. Přenos mechanických sil se děje skrze talus. Zatímco 

mediální oblouk je oproti laterálnímu flexibilní strukturou. Rigidita laterálního oblouku je  

způsobena přenosem velkého tlaku z m. triceps surae a závisí na stabilitě dlouhého 

plantárního vazu. Jeho hluboká a povrchová vlákna totiž zamezují v rozvírání 

calcaneocuboideálního a cubometatarsálního skloubení pod vahou těla (Kapandji, 2007, 222). 

* Přední oblouk a příčné zakřivení nohy 

 Přední oblouk běží od hlavičky prvního metatarsu k hlavičce pátého metatarsu. 

Oblouk je relativně plochý a stýká se s povrchem skrze měkké tkáně, je často nazýván jako 

přední pata. Příčné zakřivení nohy udržuje šlacha m. peroneus longus. Zakřivení tohoto 

oblouku závisí na plantární expanzi m. tibialis posterior (Kapandji, 2007, 224). 
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4. 3. 2 Distribuce zátěže a statické zakřivení nožní klenby 

 Váha těla je přenášena skrze hlezenní kloub na zadní část nohy v úrovni trochlea tali. 

Odtud jsou distribuovány síly do tří směrů  směrem k podpoře klenby nožní: 

- směrem k přední a mediální podpoře, přes krček talu a předního pilíře mediálního oblouku, 

- směrem k přední a laterální podpoře, skrze hlavičku talu, sustentaculum tali calcaneu            

a  přední pilíř laterálního oblouku, 

- směrem k zadní opoře, skrze tělo talu, subtalární kloub a tělo calcaneu, skrze společný zadní 

pilíř mediálního a laterálního oblouku (Kapandji, 2007, 226). 

4. 3. 3 Architektonika nohy 

 Noha je triangulární struktura se: 

- spodní stranou, tj. báze nebo klenba nožní, ležící proti plantárním svalům a ligamentům, 

- svrchní stranou, zahrnující flexory hlezenního kloubu a extenzory prstů, 

- zadní stranou, obsahující extenzory hlezenního kloubu a flexory prstů. 

Normální obrys klenby nožní, který umožňuje noze přesně kopírovat terén, je 

výsledek rovnovážného stavu mezi silami působícími mezi  těmito třemi stranami 

trojúhelníku. Tyto strany sestávají ze série kostí sloučených dohromady v hlezenní kloub         

a kloubní komplex zadního tarsu (Kapandji, 2007, 228). 

4. 4 Adaptace klenby nožní na povrch 

 Obyvatelé města obvykle chodí po rovném a pevném terénu v obuvi, která jim 

poskytuje ochranu. Proto nejsou kladeny takové nároky na klenbu nožní. Klenba se tudíž 

nemusí adaptovat na nový terén a nepotřebuje takovou podporu svalů. Ty tímto mohou 

atrofovat. Dochází ke vzniku ploché nohy, což je cena, kterou platíme za vývoj. Někteří 

antropologové tvrdí, že se noha bude v budoucnu redukovat na pouhý pahýl (Kapandji, 2007, 

234). 
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5 CHŮZE 

 Chůze je dopředný pohyb vzpřímeného těla vykonávaný rytmickým střídáním obou 

dolních končetin. Při vzpřímeném stoji s nohama pevně položenýma na podložce několik cm 

od sebe a horními končetinami podél těla se těžiště nachází ve střední čáře 1 cm ventrálně od 

těla S1 (Gross et al., 2005, 556). 

5. 1 Fyziologický stereotyp chůze 

 Chůze je účinný pohyb těla směrem dopředu, což znamená, že pohyb probíhá              

s minimálním energetickým výdejem. Normální stereotyp chůze lze definovat jako způsob 

lokomoce umožňující dopředný pohyb těla prostorem. Při tomto pohybu opisuje těžiště těla, 

umístěné ventrálně před obratel S1, sinusoidu ve vertikální i horizontální rovině minimální 

amplitudou. Jedná se o cyklickou činnost, která se skládá z neustálého opakování kroků. 

Délka kroku je vzdálenost mezi dotykem levé paty až po dotyk pravé paty. 

5. 1. 1 Fáze chůzového mechanismu 

Jeden cyklus chůze je rozdělen na dvě fáze: opěrnou (stojnou) a švihovou (kročnou). 

Opěrnou fázi kroku rozdělujeme na pět částí: 

1. Heel strike – počáteční dotyk paty s podložkou 

2. Foot flat – plný kontakt a zatížení celé nohy 

3. Mid stance – střední stojná fáze 

4. Heel off – konečná fáze stoje, odlepení paty od podložky 

5. Toe off – odrazová fáze, odtržení prstů od podložky 

Stojná fáze zaujímá přibližně 60% jednoho cyklu chůze a zbývajících 40% připadá na 

švihovou, která je rozdělena na tři části: 

1. Initial swing (acceleration) – počáteční fáze švihu, zrychlení 

2. Mid swing – střední švihová fáze 

3. Terminal swing (decelerace) – konečná fáze švihu, brždění 

 K minimalizaci amplitudy tělního těžiště slouží určité mechanismy posturální 

adaptace, tj. snížení energetického výdeje a zvýšení výkonnosti při chůzi (Gross et al., 2005, 

556-557). 
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Obr. 4 Znázornění jednotlivých period opěrné a švihové fáze chůze (Gross et al., 2005) 

5. 2 Dynamické změny oblouku nohy během chůze 

 Během chůze si vývoj kroku podmanil tyto oblouky k zátěži, která zvýrazňuje funkci 

těchto tří oblouků jako elastický tlumič nárazů. Odvinutí kroku dělíme na čtyři fáze: 

Fáze I: Ustálený kontakt s povrchem 

Při došlapu přední části nohy je hlezenní kloub lehce flektován aktivitou flexorů 

hlezna. Noha se dotýká povrchu patou a pod náporem dolní končetiny se okamžitě oploští, 

zatímco hlezno je pasivně extendováno. 

Fáze II: Maximální kontakt 

Ploska nohy je v plném kontaktu s povrchem, tvoří se otisk nohy. Tělo, poháněné 

pohybem druhé nohy,  pomine zprvu opornou končetinu a pak se pohybuje před ní (perioda 

stejnostranné opory). Takto hlezenní kloub mění pasivně svou polohu z extenze do flexe.      

V tom samém okamžiku je váha těla plně přenášena na nožní klenbu, která je oploštělá. Toto 

oploštění nožní klenby je simultánně kontrolováno kontrakcí plantárních napínačů – první 

stádium absorpce nárazů. 

Fáze III: První stádium aktivní propulze 

Váha těla je posunuta do přední části opěrné nohy kontrakcí plantárních flexorů, 

hlavně m. triceps surae, zdvihajícího patu. Jakmile je hlezenní kloub takto extendován, klenba 

nožní je rotována kolem přední podpory. Tělo se pohybuje vpřed; toto je první fáze propulze. 

Závisí na stavu svalů.  
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Fáze IV. Druhé stádium aktivní propulze 

Síla zprostředkovaná m. triceps surae je následována další propulzivní silou zajištěnou 

kontrakcí flexorů prstů, hlavně aktivitou m. flexor hallucis brevis, adductor hallucis, abductor 

hallucis a m. flexor hallucis longus (Kapandji, 2007, 230). 

5. 3 Dynamické změny související s mediálním a laterálním sklonem dolní končetiny 

 Doposud jsme studovali změny vyskytující se u klenby nožní během chůze, tj. změny 

úhlu mezi dolní končetinou a nohou v sagitální rovině. Během chůze a běhu na zvlněném 

terénu nebo nerovné ploše je podstatné, že dolní končetina by měla být schopná měnit 

zakřivení utvářené nohou ve frontální rovině, tj. mediálně a laterálně k otisku nohy. Tyto 

pohyby ze strany na stranu se dějí v subtalární a transverzálním talárním kloubu a vedou ke 

změnám tvaru nožní klenby (Kapandji, 2007, 232). 

5. 4 Biomechanika sportovních aktivit – běh 

Mezi chůzí a během existují podstatné rozdíly.  Při chůzi je možné zaznamenat fázi 

dvojí opory, u běhu nikoliv. Váha těla při běhu spočívá střídavě na dolních končetinách          

a mezi dvěma skoky není žádná opora. Rovněž je tomu při poskocích a skocích (Haladová, 

2003, 94).  

Během chůze je zahájena plantární flexe hlezna při iniciálním kontaktu s povrchem, 

zatímco při běhu dochází k rapidní dorziflexi. Pronace se při běhu objevuje mnohem dříve 

než při chůzi. Množství přenesených sil tvoří v počáteční fázi kontaktu s povrchem 80% váhy 

těla při chůzi, při běhu tato síla dosahuje 250% tělesné váhy. Z toho vyplývá, že běh klade 

mnohem větší nároky na nohu než chůze (Janisse, 1994, 99). 
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6 NEUROFYZIOLOGICKÉ POZNÁMKY 

 „Schopnost pohybu provází člověka prakticky po celý život. Celý pohybový projev 

člověka je vysoce organizovaná funkce, ať již zajišťuje vzpřímenou polohu nebo umožňuje 

určitý jednoduchý nebo složitý pohyb“ (Trojan, 2005, 29). 

 

6. 1 Hierarchie řídícího procesu 

 

Řídící úrovně lze u člověka rozlišit na čtyři hlavní hierarchicky uspořádané řídící 

úrovně: 

1. autonomní úroveň řídící základní biologické funkce, 

2. spinální úroveň pro základní ovládání svalů – zdrojů fyzikální síly, 

3. subkortikální úroveň pro posturální a lokomoční motoriku, 

4. kortikální úroveň pro účelovou ideokinetickou motoriku. 

Jednotlivé řídící úrovně nelze od sebe izolovat, protože se všechny při každém pohybu na 

procesu řízení hierarchicky podílejí (Véle, 2006, 75). 

 „Propojení biomechanického principu s principem neurofyziologickým je 

nejzřetelnější z pohledu posturální, resp. morfologické ontogeneze. Anatomický vývoj 

neprobíhá izolovaně, ale v lokálních i regionálních biomechanických parametrech a je do 

značné míry závislý na programech CNS“ (Kolář, 2006, 161-162). 

 

6. 2 Senzomotorika 

 

Každý organismus je neustále vystaven vlivům prostředí – aferentaci. V CNS jsou tyto 

podněty analyzovány, a pokud je nutné reagovat, pak jsou po eferentních drahách impulzy 

vedeny k periferním výkonným orgánům. Těmi jsou především svaly. Senzomotorika je tedy 

souhrnný název pro příjem informací významných pro hybnost, jejich zpracování a integrace 

v CNS až po výstup projevující se svalovou činností (Trojan, 2005, 32). 

Nejvýznamnějšími proprioceptory jsou svalová vřeténka a šlachová tělíska.  

- svalová vřeténka - jsou uložena v podélné ose svalu mezi vlastními svalovými vlákny. 

Reagují na pasivní protažení svalu a informují CNS jak o rychlých (fázických) změnách délky 

svalu při pohybu, tak i o změnách dlouhodobých (tonických) při udržování určité polohy. 

Dráždivost svalových vřetének při zkrácení svalu naopak klesá. 

- šlachová tělíska - jsou umístěna na rozhraní svalu a šlachy. Reagují jak na pasivní protažení, 

daleko citlivěji však na svalovou kontrakci. Jsou aktivovány při napnutí šlachy a se svalovými 
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vlákny jsou zapojena v sérii. Informace ze šlachových tělísek působí útlum alfa motoneuronů. 

Takto chrání sval i šlachu před přetížením (Trojan, 2005, 33-37). 

- alfa-systém - spouští volní pohyb a řídí jeho průběh. 

- gama-systém - připravuje a nastavuje podmínky pro realizaci pohybu. Předchází aktivitu 

alfa-systému, který pohyb spouští. Dráhy gama-systému vystupují z formatio reticularis 

v mozkovém kmeni a jdou ke gama-motoneuronům v míše, ovlivňují činnost míšní 

neuronové sítě a působením svalových vřetének nastavují dráždivost motoneuronů (Véle, 

2006, 59). 

 

6. 3 Vliv proprioceptivní a taktilní stimulace 

 

Změna polohy segmentu nebo celého těla vyvolá specifické pohybové reakce místní 

nebo celého osového orgánu a končetin ve smyslu korekce polohy nebo zaujetí nové polohy. 

Taktilní podněty z definovaného místa pokožky vysílají specifické podněty do CNS, které 

mají vliv na průběh pohybu. Taktilní podněty se sčítají s proprioceptivními podněty 

vznikajícími při udržování určité polohy nebo při určitém pohybu. Tím se jejich účinek 

akcentuje a vytváří se speciální aferentní soubor signálů působící specificky na CNS, který 

může ovlivnit ty pohybové programy, které se staly z různých důvodů zdrojem potíží (Véle, 

2006, 83). 
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7 PATOGENEZE A PŘÍČINY VZNIKU PLANTÁRNÍ FASCITIDY 

7. 1 Klasifikace, definice, epidemiologie 

Plantární fascitida je onemocnění, které se svým původem zařazuje k revmatickým 

onemocněním. Hovoříme o tzv. mimokloubním nebo také extraartikulárním revmatismu 

(EAR), z jehož názvu je patrné, že se jedná o bolestivý syndrom pohybové soustavy 

postihující měkké tkáně, lokalizovaný převážně mimo vlastní klouby a kosti. I při většinou 

nezávažném průběhu a sklonu ke spontánnímu ústupu představují EAR závažný problém, 

protože jsou nejčastější příčinou ztráty pracovní produktivity a vysoké morbidity. 

Epidemiologické studie odhadují, že každý třetí člověk v celkové populaci má obtíže typu 

EAR (Pavelka, Rovenský, 2003, 674). 

* Etiologie a patogeneze 

Většina onemocnění EAR se definuje jako syndromy s přesným klinickým obrazem, 

často však chybí patologicko anatomický podklad onemocnění. Příčiny EAR bývají různé, 

k nejčastějším patří lokální přetížení, akutní nebo opakovaná traumata a mikrotraumata 

vznikající například jako následek špatné koordinace pohybů, nesprávného postavení nebo 

opakování stereotypních pohybů, nejčastěji v souvislosti s pracovním zařazením (repetitive 

strain injury). Často však vyvolávající příčina není známa. Zánětlivé složky onemocnění jsou 

relativně řídké, ale mohou se vyskytovat v důsledku mechanicko-traumatického poškození 

tkání. V konečném důsledku je často těžké rozhodnout, jaký podíl mají v patogenezi 

jednotlivých symptomů zánětlivé nebo degenerativní procesy (Pavelka, Rovenský, 2003, 

659). 

 

7. 2 Mimokloubní onemocnění v oblasti hlezna a nohy - Plantární fascitida 

Plantární fascitida se řadí k běžným muskuloskeletálním problémům. Jedná se             

o klinický stav, který se objevuje odhadem u 10% běžců v určitém období a v podobné míře 

se vyskytuje u běžné populace jedinců mezi 40 až 60 lety věku, kteří jsou často mírně obézní                  

a v dekondici. Muži a ženy jsou postiženi stejně, i když v tomto bodě se názory liší. Irving et 

al. (2007, 1) ve své studii uvádí častější výskyt tohoto onemocnění u žen. Symptomy mohou 

být oboustranné v 10% případů. Etiologie plantární fascitidy je nejasná a pravděpodobně 

multifaktoriální. Ačkoliv slovo fascitida obsahuje zánět, nedávné studie poukázaly na 

pravděpodobnost, že se jedná o nezánětlivý, degenerativní proces, kterému by příslušel spíše 
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termín fascióza (Pavelka, Rovenský, 2003, 674; Aldridge., 2004, 333; Buchbinder et al., 

2002, 1364; Ayub et al., 2005, 117). 

 

7. 2. 1 Patogeneze plantární fascitidy 

Plantární fascitida může být zapříčiněna přetížením či jinými biomechanickými 

faktory. Patofyziologický mechanismus, obzvláště u běžců, je náležitě přisuzován opakované 

mikrotraumatizaci plantární fascie. Pacienti s biomechanickými abnormalitami postihující 

dolní končetinu a stehno (nadměrná femorální anteverze, laterální tibiální torze či diskrepance 

v délce končetin), hlezenní kloub (equinózní postavení), klenbu (pes planus, pes cavus) či pes 

excavatus mají vyšší pravděpodobnost vzniku plantární fascitidy. Výsledkem 

mikrotraumatizace plantární fascie je stav vedoucí k degeneraci kolagenu. Konečným 

výsledkem je patologický nález, úbytek kolagenních vláken, zvýšená vaskularizace a pojivové 

tkáně s chronickými zánětlivými změnami (Pavelka, Rovenský, 674; Aldridge, 2004, 333; 

Buchbinder et al., 2002, 1364; Ayub et al., 2005, 117).   

 

7. 2. 2 Příčiny vzniku plantární fascitidy 

Plantární fascitida se projevuje při přetížení dlouhou chůzí nebo stáním.  

Přispívajícími faktory jsou obezita, nedávný přírůstek váhy a povolání, které vyžaduje 

dlouhodobé stání. Jen v 10% případů není příčina mechanická, ale může jít o eozinofilní nebo 

uratickou fascitidu, objevuje se též při léčbě osteoporózy fluoridy (Pavelka, Rovenský, 674; 

Aldridge, 2004, 333; Buchbinder et al., 2002, 1364; Ayub et al., 2005, 117).   

Ke vzniku plantární fascitidy může vést i řetězení spasmů z vyšších pohybových etáží, 

které se reflexní cestou mohou přenést na oblast plantární fascie. „Podle Véleho (2006, 314) 

vzniká svalový řetězec vzájemnou fyzikální i funkční vazbou několika svalů nebo smyček 

propojených mezi sebou fasciálními, šlachovými i kostními strukturami do řetězce tvořícího 

samostatný složitý útvar, jehož funkce je programově řízena z CNS.“ Zvýšené napětí se např. 

může přenášet z flexorů prstů a chodidla, m. triceps surae, ischiokrurálních a gluteálních 

svalů, m. piriformis, m. levator ani a z lumbálního m. erector spinae (Lewit, 2003, 148). 

 

7. 2. 3 Projevy plantární fascitidy 

Typická prezentace je pozvolný začátek bolestivosti pat. Bolest nohy spojená 

s plantární fascitidou se pak objevuje ihned po postavení či při chůzi, zvláště pokud 

předcházelo dlouhodobé sezení (startovací bolesti), charakteristicky se zhoršuje při ranním 

vstávání. Bolest se může vyprovokovat i při extenzi prstů a palce. Palpačně je citlivá celá 
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ploska nohy. Maximální bolestivost je v místě úponu fascie na mediální výběžek 

kalkaneárního hrbolku, bolest se zvyšuje s pasivním natažením plantární fascie. Bolest 

vyzařuje od paty do prstů a je výrazná, protože fascie vysílá svá vlákna až do kůže k prstům 

(Pavelka, Rovenský, 674; Aldridge, 2004, 333; Buchbinder et al., 2002, 1364; Ayub et al., 

2005, 117).   

 

7. 3 Diagnostika 

 Stanovení diagnózy je založeno především na pečlivém odebrání anamnestických 

údajů a výsledcích klinického vyšetření. Přímá palpace mediálního kalkaneárního hrbolku 

často zapříčiňuje prudkou bolest. Může se jednat o bolest pulzujícího a pronikavého 

charakteru. Dorziflexe hlezna může být omezena sekundárně z důvodu bolesti a může být též 

provokována pasivní dorziflexí prstů. Jak již bylo uvedeno, bolest se objevuje s prvními 

ranními kroky a snižuje se v průběhu aktivity. Pocit diskomfortu se obvykle zlepšuje po 

následné chůzi, ale zhoršuje se při kontinuální aktivitě a často limituje běžné denní činnosti. 

Chození na boso, po špičkách či do schodů může bolest zhoršovat. 

 K potvrzení klinické diagnózy nám slouží vyšetření zátěžovou radiografií. Jedná se      

o pomocné vyšetření, které se provádí ve dvou na sebe kolmých projekcích a demonstruje 

biomechanický charakter zadní a přední části nohy (Barrett, 1999, 2201; Cole et al., 2005, 

2237; Glatter, 2007). 

Mikroskopické studie plantární fascie u pacientů s bolestmi pat obvykle odhalí 

přestavbu kolagenních vláken, zmnožení fibroblastů a mukoidní substanci s minimální 

zánětlivou složkou plantární fascie. Mikrovlákna kolagenu jsou považována za příčinu 

mikroskopických změn (Glatter, 2007). 

* Diferenciální diagnostika 

 Pečlivé klinické vyšetření obvykle postačí k určení diagnózy plantární fascitidy. U 

pacientů s atypickou anamnézou či odlišným palpačním nálezem, než je bolestivost mediální 

části kosti patní, zvažujeme možnost jiné diagnózy. K tomu nám může sloužit již zmíněné 

radiografické vyšetření. Toto vyšetření hlezna a nohy může být užitečné k vyloučení jiných 

etiologií jako je např. únavová zlomenina, artróza, skeletální abnormality, osteomyelitida či 

podezřelé cizí těleso. Radiografie může odhalit kalcifikace proximální plantární fascie, které 

jsou známy pod názvem patní ostruha.  
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Plantární fascitida patří do širokého spektra stavů postihujících patu. Mnoho z nich se od 

plantární fascitidy odlišuje svými projevy, jako např. charakterem bolesti či její lokalizací 

(Algridge, 2004, 2201; Glatter, 2007). 

 

Diferenciální diagnostika plantární fascitidy *) 

Diagnózy Charakteristika 

Neurologické 

Útlak nervu pro m. abductor 

digiti quinti 

Pálení paty 

Onemocnění Lp Bolest vyzařující do dolní končetiny až do paty, 

slabost, abnormální reflexologie 

Syndrom tarsálního tunelu Bolest, pocity pálení, mravenčení v plosce nohy 

Postižení v oblasti měkkých tkání 

Tendinitida Achillovy šlachy Bolest v retrokalkaneální části 

Atrofie tukového polštářku Bolest v oblasti atrofie 

Kontuze paty Patogeneze traumatu 

Ruptura plantární fascie Intenzivní pocit natržení spodní části nohy 

Posteriorní tibiální tendinitida Bolest uvnitř hlezenního kloubu a nohy 

Retrokalaneární burzitida Bolest v retrokalkaneární části 

Skeletální 

Nezařazené/Smíšené /Ostatní  

 

Tab1 Diferenciální diagnostika plantární fascitidy (Cole, 2005, 2239) 
*) Kompletní tabulka viz Příloha č. 28  

 

7. 4 Prognóza 

V jedné dlouhotrvající následné studii bylo zjištěno, že 80% pacientů, kteří podstoupili 

konzervativní terapii, dosáhlo kompletní úzdravy po čtyřech letech terapie (Cole, 2005, 

2237). 
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 8 KLINICKÉ VYŠETŘENÍ NOHY 

Vyšetřovací postup slouží ke shromáždění informací potřebných pro analýzu postury    

i pohybu, která je podkladem pro návrh terapeutického postupu (Véle, 2006, 129). 

Popisujeme charakter a velikost obtíží a definujeme jejich vztah k pohybu a funkci (Gross et 

al., 2005, 35). 

 

8. 1 Anamnéza 

Pohovor nám slouží k navázání osobního kontaktu s nemocným, k získání informací      

o jeho osobnosti, o prostředí, ve kterém se pohybuje, o tom, jak se nemocný vyvíjel od dětství 

až do současné doby včetně pohybu v zaměstnání i ve volném čase. Dále která onemocnění 

prodělal a jak se léčil, jak vznikaly současné potíže a jak se vyvíjely, zda se léčil a jakým 

způsobem. 

Anamnézu zahájíme dotazem na základní symptomy onemocnění. Zajímáme se          

o bolest, její charakter, závislost na pohybu a změně polohy. Nociceptivní aference je 

vnímána individuálně. Může být pociťována jako bolest, nebo jenom jako tlak a nebo nemusí 

být vnímána vůbec. Pátráme v anamnéze po důvodech, které mohly vést k přetížení nebo 

traumatizaci, neboť nocicepce má úzký vztah k motorice. Zajímá nás, zda je bolest konstantní 

či intermitentní. Ptáme se na délku trvání bolesti, co ji provokuje a zda pacient zaujímá 

úlevové polohy a pokud ano, jaké. Pro určení diagnózy je rovněž důležité stanovení 

lokalizace a průběh bolesti (Véle, 2006, 159; Gross et al., 2005, 34-35). 

 

8. 2 Hodnocení postavy a držení těla 

8. 2. 1 Vyšetření statické 

Pohledem hodnotíme držení a osové postavení hlavy, tvar a symetrii hrudníku, výši     

a postavení lopatek. Hodnotíme reliéf, osu a konfiguraci horních a dolních končetin. 

Sledujeme symetrii či asymetrii torakobrachiálních trojúhelníků. V oblasti pánve si všímáme 

postavení spin a gluteální rýhy (Haladová, 2003, 86-87). 

„Při normálním vzpřímeném stoji pozorujeme opěrnou bázi a zatížení dolních končetin, 

patelly by neměly být napjaté a nemá být patrná „hra šlach“ prozrazující zvýšenou svalovou 

činnost“ (Véle, 2006, 184). 

V oblasti hlezenního kloubu a nohy hodnotíme její reliéf, osu a konfiguraci. Sledujeme 

obrysy kotníků, linie dalších kostí i měkkých tkání a postavení chodidla. Vyloučíme všechny 
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deformity nohy. Všímáme si barvy kůže, hematomů, jizev, otoku měkkých tkání, otlaku, 

bradavic, ganglion a vždy srovnáváme obě strany. Pozorujeme nehty u nohou a hledáme 

svalové atrofie v oblasti bérce a nohy. Podrobně se zabýváme trofikou kůže, zda je přítomno 

ochlupení či lesklá kůže. Pozorujeme zatížení nohy ve stoje a vyšetříme obě klenby nožní. Ve 

stoje porovnáme při pohledu zezadu rovněž postavení kostí patních a popíšeme zvětšení 

subtalární everze nebo inverze (Gross et al., 2005, 495-496). 

 

8. 2. 2 Vyšetření dynamické, vyšetření chůze 

 Vyšetření chůze provádíme nejlépe na delší vzdálenost. Důležité je, aby pacient chodil 

přirozeně a uvolněně. Proto je vhodné, aby testování probíhalo, aniž by o tom pacient věděl.    

Vyšetřujeme chůzi vpřed, vzad, stranou, po schodech, chůzi po špičkách, po patách,  

eventuelně při překračování překážek. Sledujeme plynulost, symetrii a rytmus chůze. 

Zaznamenáme délku kroku a synkinezu horních končetin, hlavy a trupu. Zároveň analyzujeme 

došlap a odvíjení plosek, funkci hlezenního, kolenního a kyčelního kloubu, pohyby pánve       

a pohyby tělního těžiště (Gross et al., 2005, 560). Důležitým momentem pozorování je 

povšimnout si způsobu, jakým pacient našlapuje a zatěžuje nohu během stojné fáze chůze, 

zaznamenáme okamžité postavení kotníku a nohy během švihové fáze chůze (Gross et al., 

2005, 495).  

 „Dle Lewita je obzvláště důležité sledovat podélnou klenbu během chůze. 

Z funkčního hlediska není rozhodující stupeň plochosti, nýbrž pevnost, tj. zda se klenba 

během chůze propadá, nebo drží. I relativně plochá noha může držet, zatímco zdánlivě 

normální se může propadat.“ (Lewit, 2003, 125) 

Zajímá nás typ obuvi a sledujeme, jakým způsobem pacient sešlapává podrážku bot, 

které právě nosí. Zaznamenáváme používání pomůcek; hůl, berle, chodítko, dlaha, ortéza, 

protéza, ortopedická obuv (Haladová, 2003, 95; Gross et al., 2005, 495). Při stoji na jedné 

dolní končetině věnujeme pozornost zejména svalům a kloubům stojné dolní končetiny, 

postavení těžiště a pánve. Sledujeme stabilitu hlezenních kloubů (Lewit, 2003, 140). 

 Pro vyšetření podélné klenby používáme Véleova testu, kdy pacient přenáší váhu ke 

špičce nohy, aniž zvedá paty. Při tomto testu má docházet k automatické flexi prstů jako 

zábraně pádu. Při oslabení flexorů, často u příčně ploché nohy, tato funkce chybí (Lewit, 

2003, 274). 

* Varianty a modifikace chůze 

-  výpady vpřed, vzad, 



 32  

- alternativně lze výstup a sestup na stupínek (Valouchová, ústní sdělení, 17. 3. 2008). 

  

8. 2. 3 Vyšetření palpací 

 Palpace měkkých tkání nám dává informaci o hmatových vjemech získávaných 

taktilní citlivostí, o reakcích organismu na palpační kontakt nebo o reakci na průběh pasivního 

či aktivního pohybu. Taktilní i proprioceptivní informace rozšiřují spektrum získaných 

informací (Véle, 2006, 131). 

* Palpace na plantární ploše 

- tuberculum plantare mediale tuberis calcanei – Při palpaci vyzveme pacienta, aby provedl 

abdukci palce a palpujeme úpon m. abductor hallucis na vnitřním hrbolku, pokračujeme 

mediálně a palpujeme úpon m. flexor digitorum brevis a úpon plantární aponeurózy. Jestliže 

nacházíme palpační bolestivost při úponu krátkých svalů nohy a plantární aponeurózy, může 

být příčina ostruha kosti patní. 

- hlavice metatarsálních kostí -  jsou uloženy na jejich distálním konci. Nejdříve vyhmatáme 

první hlavici a při palpaci dalších hlavic pokračujeme laterálním směrem.  

- aponeurosis plantaris – bolest lokalizovaná do plosky paty může znamenat plantární 

fascitidu způsobenou fibrotickými změnami plantární fascie (Gross et al., 2005, 511-513). 

 

 

Obr. 5 Palpace aponeurosis plantaris (Gross et al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 3 Vyšetření aktivní a pasivní pohyblivosti 

8. 3. 1 Aktivní pohyblivost 

 Vyšetření aktivních pohybů v kloubu by mělo být rychlým funkčním testem, který 

nám ozřejmí hybnost v kloubu. Při vyšetření vždy srovnáváme obě strany. Testování aktivní 
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pohyblivosti hlezenního a nožních kloubů provádíme nejdříve při zatížení dolní končetiny       

a posléze v poloze s vyloučením této zátěže. 

Vyšetřujeme: 

- chůzi po špičkách, stoj a chůzi po patách, sledujeme plantární flexi nohy a flexi prstů, 

- stoj a chůzi po patách, sledujeme dorzální flexi nohy a extenzi prstů, 

- stoj na laterální a mediální hraně nohy, testujeme inverzi a everzi nohy, 

- vsedě nebo vleže na zádech testujeme aktivní izolované pohyby nohy, 

- pozorujeme pohyby prstů a testujeme aktivní extenzi, flexi, abdukci a addukci (Gross et al., 

2005, 515). 

 

8. 3. 2 Vyšetření pasivní pohyblivosti 

 K vyšetření pasivního pohybu v kloubu patří jak hodnocení „kloubní vůle“, tak            

i goniometrické měření rozsahu pohybu v určených rovinách (Véle, 2006, 141). 

Pomocí těchto testů je možno rozlišit, jestli jsou příčinou bolestí nekontraktilní struktury. 

Tyto struktury (ligamenta, kloubní pouzdra, fascie, burzy) jsou protaženy nebo napínány 

v krajních polohách kloubu, kdy je vyčerpán dosažitelný rozsah pohybu v kloubu (Gross et 

al., 2005, 515). 

Vyšetřujeme zejména: 

- dorzální flexi nohy, která může být sekundárně omezená z důvodu bolesti, 

- extenzi palce a prstů. 

 

8. 4 Zobrazovací metody 

Nepodaří-li se stanovit diagnózu pomocí klinického vyšetření, přistupujeme 

k vyšetření zobrazovacími metodami: 

- radiografie, 

- magnetická rezonance, 

- ultrazvuk, 

- radionuklidové vyšetření, 

- počítačová tomografie. 

Radiografické vyšetření hlezna a nohy může být užitečné k vyloučení jiných etiologií 

jako je např. osteomyelitida či podezřelé cizí těleso. MRI a ultrazvuk mohou odhalit 

patologické ztluštění fascie a okolní edém. Radionuklidové snímky či CT se též používají 

k rozpoznání přetrvávající bolesti paty (Glatter, 2007). 
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9 KONZERVATIVNÍ TERAPIE  

Léčba probíhá postupně a to v konzervativních, neinvazivních krocích, které jsou 

zaměřeny na ovlivnění zánětlivých komponent a na biomechanické faktory, které jsou 

příčinou tohoto onemocnění (Ayub, 2005, 118; Barrett, 1999, 2202). Plantární fascitida je 

sama o sobě limitujícím stavem a trvá 6 až 18 měsíců, než je dosaženo úplného vyléčení 

(Young, 2001, 468). 

Počáteční péče by měla zahrnovat ochranu postižené oblasti, klid a ledování (Mascaro, 

Swanson, 1994, 148). Klidový režim může být užitečný, nicméně medicína založená na 

důkazech se minimálně přiklání k tomuto tvrzení (Glatter, 2007). Young (2001, 468) ve své 

práci uvádí, že u 25% pacientů bylo dosaženo zlepšení dodržováním klidového režimu. 

Ovšem pro sportovce a aktivní dospělé jedince, jejichž zaměstnání obnáší dlouhodobou chůzi 

není zcela vhodné zastavit úplně jejich činnost. 

V akutní fázi onemocnění využíváme fyzikální terapie a provádíme ledování. Pacient 

by si měl každou noc v průběhu 10 až 14 dní přikládat ledový sáček na plantární část paty 

přibližně po dobu 15-20 minut předtím, než jde spát. Také je možné provádět masáž plantární 

fascie kostkou ledu přibližně po dobu 15 minut (Barrett, 1999, 2202). Alternativně lze nohu 

ponořit do studené vody o teplotě přibližně 12, 7o C. Noha a hlezno mohou být takto chlazeny 

asi tak 20 minut každé dvě až tři hodiny. Po ledování je možné začít s prováděním pohybů ke 

zvýšení rozsahu pohybu a asistovanou lymfatickou drenáží (Wolfe, 2001, 99-101). 

 

9. 1 Techniky ovlivňující napětí měkkých tkání 

9. 1. 1 Techniky měkkých tkání 

* Léčba hlubokých fascií 

Bolesti v oblasti paty 

 Při bolestech v oblasti paty nalézáme zvýšené odpory při posouvání ochranného 

polštáře tvořeného tukovou a pojivovou tkání proti patní kosti nejčastěji ve směru latero-

laterálním. „Lewit (2003, 217) říká, že nejdůležitější funkcí, kterou normalizujeme pomocí 

měkkých technik, je posuvnost a protažitelnost hlubokých fascií. Po dosažení předpětí 

vyčkáváme až se dostaví fenomén uvolnění a tím normalizace funkce.“ 

* Hluboká transverzální masáž  
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 Hluboká transverzální masáž (Deep Transverse Friction Massage - DTFM) je jedním 

z fyzioterapeutických přístupů k ošetření tendinopatií a bolestivých stavů. Ve tkáni způsobuje 

hyperemii, která zajistí lepší látkovou výměnu v postižené tkáni. DTFM redukuje abnormální 

fibrózní adheze a přispívá k lepší posunlivosti vaziva. Využívá se zejména u subakutních       

a chronických stavů za účelem normalizace poměrů v měkkých tkáních (Schwellnus, 1992; 

Walker, 1984 in Brosseau et al., 2008). 

* Muscle Energy Techniques (MET)    

 Tyto techniky jsou používány při léčbě somatických dysfunkcí, které se projevují 

zmenšením rozsahu pohybu sekundárně ke svalové inhibici. Jsou to techniky aktivní, přímé, 

založené na principu svalové relaxace aktivací Golgiho napínacího reflexu 

(www.wikipedia.org).    

* Strečink 

Dále korigujeme biomechanické faktory pomocí strečinkového programu zaměřeného 

na protahování gastrosoleárního komplexu a plantární fascie (Young, 2001, 474). 

Strečink je často zaměřen na oblast lýtkových svalů, Achillovu šlachu či na plantární fascii 

jako takovou (Cole, 2005, 2238-2239). 

Obvykle se při strečinku využívá: 

- protažení s opřením o zeď, obrubník či o schod, 

- strečink s využitím šikmé plošiny, 

- dynamické protahování pomocí rolování, 

- masáž, kterou lze provádět předtím, než pacient vstane z postele a udělá první kroky 

(Young, 2001, 469-470). Protahování Achillovy šlachy je zpravidla zahrnováno do léčby 

plantární fascitidy a může být užitečné, nicméně existuje nemnoho studií, které by 

podporovaly toto samotné provádění (Glatter, 2007). 

* Postizometrická svalová relaxace (PIR) 

 Tento léčebný postup spojuje manuální terapii s vlastní rehabilitací. Je určen hlavně 

pro ošetření svalových spazmů, zejména na spoušťové body ve svalech – tzv. Trigger Points 

(TrP´s). Tyto techniky vyžadují vždy aktivní spolupráci nemocného. Jsou použitelné               

i v autoterapii. Techniky PIR je možné využít pro ošetření TrP´s m. soleus a plantární 

aponeurózy (Lewit, 2003, 230). Před samotným prováděním PIR je podle Lewita (2003, 260) 
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vhodné nejprve odstranit blokády tarzálních kůstek a TrP´s svalů, které se do aponeurózy 

upínají. 

* Agisticko – excentrické kontrakční postupy (AEK) 

AEK jsou jedním z terapeutických postupů Brüggerova konceptu. Jejich cílem je 

zlepšit schopnost excentrické kontrakční schopnosti příslušných svalových skupin a tím tzv. 

funkční svalový synergismus agonistických a antagonistických svalových skupin (Pavlů, 

2003, 179). 

 

9. 1. 2 Proprioceptivní a balanční trénink – Metoda senzomotorické stimulace 

„Pojem propriocepce poprvé zavedl Sherrington (1906) jako označení smyslu, 

vnímání polohy a pohybu. Časem však tento termín začali používat mnozí autoři v mnohem 

širším významu a dnes zahrnuje – jakkoliv nepřesně – téměř celý aferentní systém“ (Janda, 

Vávrová, 1992, 15). 

Tato metoda využívá facilitace proprioceptorů a aktivuje především m. quadratus 

plantae s vytvořením zvýrazněné klenby nohy. Změna konfigurace vede ke změně postavení 

prakticky všech kloubů nohy a změněnému rozložení tlaků v kloubech, čímž je příznivě 

ovlivněna proprioceptivní signalizace. Vedle koordinace hraje nezastupitelnou roli i rychlost 

aktivace a svalové kontrakce a tudíž i reaktibilita potřebná pro svalovou ochranu kloubů 

(Janda, Vávrová, 1992, 15-16). Do vlastní terapie lze zahrnout např. nácvik tzv. malé nohy. 

Postupujeme však opatrně a nacvičujeme malou nohu pouze krátkou dobu, abychom 

nepodporovali zvýšené napětí v plantární fascii a m. quadratus plantae. U deformity pes cavus 

toto cvičení neprovádíme vůbec (Ježková, ústní sdělení, 27. 3.  2008). Cílem senzomotorické 

stimulace je odstranit a přesunout odpovědnost za řízení pohybu na podkorová centra 

(Ježková, ústní sdělení, 23. 3.  2007). 

 

9. 1. 3 Ovlivnění svalového napětí dle Hermachové 

 „Kožní vnímání hraje podstatnou roli ve vnímání okolního světa. Intenzita vnímání má 

úzký vztah k napětí měkkých tkání, od kůže ke svalům a k fasciím. Kožní taktilní čití je 

možné vnějším zásahem ovlivnit, do jisté míry změnit“ (Hermachová, 2001, 182-183). 

* Terapie hlazením 

 Hlazení lze jemně či důrazněji měnit ve třech faktorech: ve směru, v rychlosti              

a v kontaktu. Hermachová doporučuje pacientům, aby si svá chodidla sami masírovali či 
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hladili. Pacienti mohou dále v rámci autoterapie chodit po písku, po trávě, po plochých nebo 

kulatých oblázcích, mohou nohou koulet ježatý míček (Hermachová, 2001, 184). 

9. 1. 4 Vojtův princip: Reflexní lokomoce 

„Vojtova metoda představuje neurofyziologicky a vývojově orientovaný systém 

s cílem znovuobnovení vrozených fyziologických pohybových vzorů. Vojtova metoda 

využívá a pracuje s reflexními vzory, typickými pro časný dětský věk, a pomocí těchto se 

snaží aktivovat motorické funkce“ (Pavlů, 2003, 71). 

 Manuální stimuly se aplikují ve standardních výchozích pozicích na přesně definované 

tělesné zóny (na trupu a končetinách). Tímto způsobem dochází k vyvolání změny držení 

nebo pohybu. Rozlišujeme dva základní vzory: reflexní plazení a reflexní otáčení. Aktivují se 

svaly ve fyziologických pohybových vzorech či řetězcích, které dosud pracovaly 

v patologických, náhradních vzorech nebo nepracovaly vůbec. Nastává globální změna 

v držení těla prostřednictvím vyvolání obou komplexních pohybových vzorů. Vedle léčby 

poruch motorického vývoje u pacientů dětského věku nachází Vojtova metoda v posledních 

letech uplatnění u řady  pacientů tzv. ortopedických (Pavlů, 2003, 72-73). 

 

9. 2 Ortotika 

Ortotické pomůcky jsou běžně používány jako jedny z možných pomůcek, které se 

vkládají dovnitř obuvi, aby zajistily podporu, zvýšily absorpci nárazů a určitým způsobem 

ovlivnily pozici nohy. Jedná se o: 

- vložky a stélky do bot,  

- podporu klenby,  

- vlepovací patičky, 

- podušky/polštářky (Janisse, 1994, 100). 

Výroba ortotických pomůcek často trvá několik týdnů, proto se užívá podpůrného funkčního 

tapingu, tzv. low – dye taping. Jedná se o krátkodobé řešení, které v iniciální fázi léčby zmírní 

symptomy onemocnění (Radford et al., 2006, 2). 

 

Obr. 5 Low-Dye Taping (Radford et al., 2006) 
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Tyto pomůcky  jsou základem trvalé léčby, neboť zajistí dlouhodobou úlevu redukcí 

abnormální zátěže na plantární fascii. Musí být korigovány biomechanické faktory, které jsou 

příčinou abnormální pronační síly zatěžující mediální pruh fascie. Ortotické pomůcky 

vyrobené pacientovi na míru jsou efektivnější než preformovaná ortotika (Barrett, 1999, 

2202; Glatter, 2007). 

Není-li porucha funkce v oblasti nohy včas léčena, může vést až ke vzniku trvalých 

deformit, které se bez korekce postavení stávají rigidními. Navíc dochází k fixaci změněného 

postavení ve vyšších etážích pohybového aparátu s jejich následným přetížením, což postupně 

vede k upevnění změněných pohybových stereotypů v CNS. Toto však částečně vyvrací 

Nester (in Maršálková, 2007, 32), který uvádí, že použití ortotických vložek, ať už s podporou 

vnější či vnitřní klenby, má minimální vliv na kinematiku kolenního, kyčelního kloubu                   

a pánve. Bus a spol. (in Maršáková, 2007, 32) uvádějí, že speciálně tvarované vložky 

s vyztuženou příčnou i podélnou klenbou jsou mnohem efektivnější v odlehčení hlavičky       

I. metatarzu a ve většině případů i v oblasti paty. 

V poslední době jsou na trhu dostupné kromě běžných ortopedických vložek také 

speciální účelové vložky, určené zejména pro použití do sportovní obuvi, které jsou vyztužené 

v místě podélné a příčné klenby a mohou být individuálně upravené (Maršáková, 2007, 32). 

U pacientů s plantární fascitidou je nejběžnější předpis semirigidní ortotiky s podélnou 

podporou klenby. Zde je kontrolována hyperpronace a pohyb metatarsálních hlaviček, 

obzvláště 1. metatarzu. Patní vycpávky jsou používány, aby snížily nárazy na kost patní                      

a teoreticky snížily tenzi plantární fascie (Young, 2001, 471). Pacienti s deformitou pes cavus 

mohou používat flexibilní ortotické pomůcky s přídatnou podporou klenby (Barrett, 1999, 

2202). 

 

9. 2. 1 Noční dlahování 

Noční dlahování se používá jako podpůrná terapie při léčbě plantární fascitidy. 

Zajišťuje dorzální flexi hlezenního kloubu, který je udržován v 90ti stupňovém postavení        

a extenzi prstů. Mnoho jedinců přirozeně spí s nohou v plantární flexi, což je pozice, která 

zapříčiňuje deformaci plantární fascie. Ortéza zabraňuje napětí plantární fascie během 

pacientova spánku tím, že vytváří konstantní jemné protažení plantární fascie, které umožňuje 

dosažení její funkční délky. Nevýhodou nočního dlahování může být mírný diskomfort (Cole, 

2005, 2238; Barret, 1999, 2202; Young, 2001, 472). 



 39  

 

 

9. 2. 2 Taping 

Jedná se o metodu obvazování tělesné partie pomocí pevných a pružných lepicích 

pásek o různé šířce podle velikosti a umístění tapingové aplikace na tělesné části. Dalo by se 

říci, že je obdobou zpevňovacích nebo funkčních bandáží jako ochranné nebo rehabilitační 

pomůcky. Vzhledem k zachování volného krevního oběhu je metodou šetrnější, která patří 

mezi funkční techniky prevence, případně léčby pohybového aparátu (Flandera, 2006, 11-13).  

Taping nohy může často přinést nečekaně rychlou úlevu od bolesti. Noha je při tapingu 

držena v neutrální pozici a tapingová náplast je umístěna vzadu za hlavičkami metatarsů. Tři 

proužky tapingu (mediální, laterální a centrální) jsou připevněny přes patu ke stabilizaci zadní 

části kosti patní. Fixační pruh ve tvaru koňské podkovy chrání tape v místě za patou. Přídatné 

proužky mohou být umístěny napříč skrze nohu od hlaviček metatarsů až ke kalkaneárnímu 

hrbolku (Norris, 1998, 322). 

Flandera (2006, 13) ve své knize srovnává dříve používaný fixní sádrový obvaz či 

ortézu s tapingem, který umožňuje aktivitu funkčního celku pohybového aparátu a zachovává 

nervosvalové funkce. V neposlední řadě zlepšuje subjektivní pocit ošetření osoby tím, že 

zkracuje dobu nutného léčebného zásahu, neobtěžuje a zvyšuje pocit jistoty. Aplikace tapingu 

jako léčebné indikace je nejvhodnější v kombinaci s další odpovídající místní nebo celkovou 

léčbou. 

Taping zajišťuje pouze dočasnou podporu a může být užitečný v akutní fázi plantární 

fascitidy, zatímco ortotika je využita spíše v chronických či rekurentních případech a jako 

úrazová prevence. V případě atletiky musí být taping obnovován minimálně před každým 

dalším výkonem (Young, 2001, 471). 

 

9. 2. 3 Obuv 

Změna obuvi může být pro některé pacienty velice prospěšná. Pacienti často 

shledávají, že nošení obuvi se silnější podrážkou a dobře klenutým přednožím, obvykle 

vyrobenou z lehkého materiálu, snižuje bolest asociovanou s dlouhodobou chůzí či stáním 

(Young, 2001, 471). Zejména u sportovně aktivních jedinců a vrcholových sportovců hraje 

sportovní obuv důležitou roli (Norris, 1998, 322). Sportovní obuv je navrhována pro 

specifické aktivity, je klíčové vybrat takový typ obuvi, který bude specifický pro daný sport 

(Janisse, D., 1994, 95).  
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Asi 80% běžců má bod iniciálního kontaktu na patě (Frederick et al., 1984 in Norris, 

2000, 329). Ostatní běžci mají centrum tlaku okolo střední či zadní části nohy. Velikost síly 

působící na  nohu může být trojnásobně větší než je váha těla. Běžci s centrem tlaku v zadní 

části nohy (rearfoot runners) mají ve fázi dotyku s povrchem koleno uzamčené a tudíž jejich 

sportovní obuv bude vyžadovat větší odlumení nárazů. Běžci zatěžující střední či přední část 

nohy (mid-foot, forefoot runners) budou mít koleno v mírné flexi a tudíž bude část nárazů 

absorbována elasticitou kolenních struktur. V některých případech se pata nedotýká povrchu 

vůbec a stojná fáze je ponechána kontrole svalům zadní části nohy (Norris, 1998, 329). 

* Komponenty běžecké obuvi 

- podrážka - je obvykle z gumového materiálu, rozdělená spáry. Měla by splňovat tato 

kritéria: odolnost, flexibilita a lehká váha. Hřeby zajistí lepší přilnavost k terénu, zatímco 

mřížky jsou odolnější ke tvrdému povrchu a jsou vhodnější pro užití při silničním běhu. 

Silnější hřeby či lišty přidávají terénní obuvi na váze, rychlejší silniční obuv vyžaduje tenčí      

a hladší povrch. 

- střední část a klín -  zajišťují odpružení, poskytují dobrý elastický zpětný odraz, ale musí též 

udržovat kvalitní kontrolu nohy.  

-  tzv. insole board – nachází se na vrcholu střední části. Tato polotuhá destička zabraňuje 

stáčení nohy a zajišťuje stabilitu.  

- tzv. heel counter -  zajišťuje stabilitu zadní části nohy. Bandáž klenby je situována do 

nejvyššího bodu podélné klenby nohy. 

- noha se opírá uvnitř boty přímo o vrchol měkkého vyložení boty. Tato část by měla být 

odnímatelná kvůli praní a lze ji dále vypodložit, například gelem či vzdušnými váčky.              

- vypodložení primárně slouží k redukci tření a  absorpci potu. Může být vyjmuto, když je do 

boty umístěna ortotická pomůcka. 

 - hlezenní límec - měl by být silně polstrován, ale přitom by měl být měkký. Mnoho bot má 

variabilní systém šněrování. To zajistí, že botu lze přizpůsobit šířce nohy a bota bude 

pohodlná. Je také důležité, aby si sportovec mohl vybranou botu vyzkoušet při zátěži (Norris, 

1998, 330-331). 

* Funkce obuvi 

Cílem je redukce či zmírnění největších sil na úroveň, kterou lidské tělo lépe snáší,      

a které nebudou mít za následek traumatizaci či zranění z přetížení (Norris, 2000, 331). 
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Frederick (1985 in Norris, 1998, 332) uvádí, že při nošení obuvi o přebytečné váze (o 100 g), 

se zvyšuje energetická spotřeba  celkem o 1% a tvrdí, že to přidává 1 až 2 minuty 

k výslednému času maratónského běžce. Tentýž autor udává snížení energetického výdeje     

o 2, 8% u jedinců, kteří nosí maratónskou obuv s měkčí podrážkou. Ideální kombinace 

vlastností je u běžecké obuvi bohužel nemožná, a proto se jedná vždy o kompromis. 

Odpružení boty se dostává do rozporu s kvalitní stabilitou a flexibilitou. Snížením 

tvrdosti podrážky lze snížit pronaci, proto volíme adekvátní odpružení obuvi. Silnější 

podrážka je schopná pohltit lépe nárazy spíše než podrážka měkčí povahy. 

Robbins a Nanna (1987 in Norris, 1998, 333) argumentují tím, že lidé, kteří nenosí 

obuv, nejsou obvykle náchylní k chronickému přetížení nohy. Robbins a Gouw (1990 in 

Norris, 1998, 333) tvrdí, že při běhu naboso se člověk pokouší minimalizovat diskomfort při 

přenosu zátěže přednoží z metatarsálních falangeálních kloubů k distálním článkům prstů. 

Tento proces má za následek hypertrofii vnitřní muskulatury a relaxaci plantární fascie. 

Běžecká obuv se silnou měkkou podrážkou bude omezovat čití z plantárního povrchu nohy    

a tudíž nebude vnitřní muskulatura využívána v její plné míře. Proto po progresivním období 

adaptace výše uvedení autoři doporučují, aby běžci běhali bosí. Pokud atlet tohoto není 

schopen, Robbins a Gouw doporučují méně poddajnou obuv, která zabezpečuje adekvátní 

senzorickou zpětnou vazbu. Autoři usoudili, že obuv se silnou, měkkou podrážkou působí 

destabilizaci, zatímco tenká obuv s tvrdou podrážkou zajišťuje kvalitnější stabilitu (Norris, 

1998, 333-334). 

 

9. 3 Fyzikální terapie 

9. 3. 1 Extrakorporální terapie rázovou vlnou 

Extrakorporální rázové vlny jsou používány od roku 1990, kdy se po ověření účinnosti 

této metody při drcení ledvinových kamenů, začala používat k ošetření četných 

muskuloskeletálních onemocnění  a má již své místo v oblasti ortopedie, chirurgie, 

revmatologie a rehabilitace (Ogden, 2004, 2216; www.btl.cz). Tato terapie má své místo na 

rozhraní konzervativní léčby, která nepřinesla výrazné zlepšení a invazivní terapie v podobě 

chirurgického zákroku (Bachmann et al., 2001, preface).     

*Fyzikální podstata        

Rázové vlny vznikají na podkladě podélného vlnění charakterizovaného střídavým 

zhušťováním prostředí  (Ibser, Přerovský in Capko, 1998, 350). Jsou to specifické akustické 

vzruchy trvající přibližně jednu mikrosekundu, se stoupajícím opakováním několik 
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nanosekund (www.btl.cz). Abychom předešli přehřátí, je intenzita zvukových vln limitována 

na nejnižší úroveň (3 W/cm3). Rázové vlny jsou mechanické vlny, které se šíří prostorem 

v jakémkoliv skupenství, plynném, kapalném či pevném (Bachmann et al., 2001, 5-7). 

Generování rázových vln je obvykle prováděno skrze fluidní médium (např. voda) a vodící 

gel za účelem kvalitnějšího přenosu do biologických tkání (Buchbinder, 2002, 1365). Ke 

generování rázových vln se využívá tří hlavních technik – elektrohydraulické, 

elektromagnetické a piezoelektrické – a všechny tři byly užívány k ošetření plantární fascitidy 

(Buchbinder, 2002, 1365).      

 * Popis přístroje 

 Přístroj se skládá z kompresoru s ovládacím panelem a rukojeti s aplikátorem. Přístroj 

mění vzduchovou vlnu, která je do něj vháněna pod tlakem 5-6 barů, v akustickou rázovou 

vlnu. Pohybující se projektil v aplikátoru přenáší rázovou vlnu skrz hlavici aplikátoru do 

tkáně.                                                                                                                                                                                                   

* Účinky rázové vlny na tkáň 

- maximální hloubka mechanického účinku vlny je 3,5 cm 

- okamžitá redukce napětí tkáně - postupné zmenšení úponových bolestí (týdny) 

- analgetický efekt (inhibice nociceptivních vláken) 

- zvýšení lokální cirkulace a tím zvýšení metabolismu v místě aplikace 

- zvýšení rezorbce kalciových depozit ve tkáních 

* Terapeutický postup rázovou vlnou 

- počet aplikací je 2-5, průměrný počet je 3 

- průměrná doba mezi jednotlivými aplikacemi je 7 dní 

- frekvence impulzů: 4 - 8 - 12Hz v jedné aplikaci  

- celkový počet impulsů v jedné kůře - 500-2000 

- pracovní tlak - 1,5 - 2,5 bar 

- přítlačná síla -  nastavujeme ji pružinou v aplikátoru (Valouchová, Šafářová, 4. 4. 2008)                                                    

Absolutní počet pulsů a počet terapií je určován terapeutickým konceptem ošetřujícího 

lékaře. Požadovaná úroveň energie může být dosahována postupně, což závisí na senzitivitě 

pacienta k bolesti a reakci na analgetický efekt způsobený terapií rázovou vlnou. Pro ošetření 

plantární fascitidy je vhodný nízko až středněenergetický režim. 
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Obr. 6 Role ESWT (Bachmann et al., 2001)                                  

Nejsou známy žádné údaje o závažných vedlejších účincích. Někdy se mohou objevit 

malé lokální petechie a malé hematomy. Všechny se kompletně zhojí (Bachmann et al., 2001, 

108). 

9. 3. 2 Pulzní ultrazvuk 

- pulzní ultrazvuk lze využít pro ošetření reflexních změn v plantární fascii                               

-   f = 3MHz, PIP = 1 : 8, intenzita 1,0 až 2,0 W/cm2, step 0, 2 W/cm2, aplikace semistatická, 

ERA 1 cm2, max. 3 minuty, denně, celkem 1 až 3x (dle Poděbradského, Vařeky, 1998, 256) 

9. 3. 3 Kombinovaná terapie 

Jedná se o současnou aplikaci ultrazvuku a elektroterapie. Ultrazvuková hlavice 

působí jako diferenční elektroda. Pro ošetření TrP´s ve svalech planty a lýtka používáme 

kombinované terapiie UZ + TENS (Poděbradský, Vařeka, 1998, 190; Valouchová, ústní 

sdělení, 17. 3. 2008). 

9. 3. 4 Jiné možnosti fyzikální terapie                                                                                                                                                                                               

* Iontoforéza 

Iontoforéza využívá elektrických impulsů nízkonapěťové galvanické proudové 

stimulace s místní aplikací kortikosteroidů do měkkotkáňových struktur. Nevýhodou může 

být časová náročnost. Iontoforéza by se měla provádět třikrát za týden. Iontoforézy je 

používána k léčbě plantární fascitidy  především u vrcholových sportovců (Young, 2001, 

473).    
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* Laser 

Laser řadíme do oblasti fototerapie. Jedná se o zařízení, které uvolňuje energii jako 

paprsek elektromagnetického záření s určitými charakteristickými vlastnostmi. Svými 

biostimulačními, protizánětlivými a analgetickými účinky ho lze též využít bodovou 

technikou na spoušťové body anebo plošně nad bolestivou tkání (Poděbradský, Vařeka, 1998, 

142-147). 

9. 4 Farmakoterapie 

Při léčbě plantární fascitidy se využívá účinku nesteroidních antirevmatik a aplikace 

kortikosteroidních injekcí. 

* Nesteroidní antirevmatika (NSAID´s) 

Pokud nejsou známy žádné kontraindikace, je výhodné užívat nesteroidní 

antirevmatika a to po dobu 6-8 týdnů (Barrett, 1999, 2202). Avšak podávání protizánětlivých 

léků při chronickém průběhu plantární fascitidy je poněkud kontroverzní. Výhodou NSAID´s 

je jejich jednoduché užívání a je mnoha pacienty akceptováno. Nevýhodou je pak riziko 

vzniku gastrointestinálního krvácení, žaludečních bolestí a poškození ledvin (Young, 2001, 

473). Ačkoliv je běžně používaná nesteroidní protizánětlivá léčba, neexistuje žádná 

randomizovaná, klinicky kontrolovaná studie, která by potvrdila jejich účinek (Ayub, 2005, 

118). 

* Aplikace kortikosteroidních injekcí 

Young i Barrett (Young, 2001, 473; Barrett, 1999, 2202) ve svých pracích uvádí, že 

ačkoliv jsou kortikosteroidní injekce používány v časném stádiu léčby, neobejde se jejich 

aplikace bez možných rizik a jsou tudíž používány pouze jako suplementární terapie                          

u pacientů trpících rezistentní chronickou plantární fascitidou. Aplikují se do oblasti 

mediálního výběžku kalkaneárního hrbolku. Tyto injekce mohou poskytnout pouze dočasnou 

úlevu. Riziko při jejich aplikaci představuje, a to ve své práci potvrzuje i Glatter (Glatter, 

2007), zvýšená pravděpodobnost ruptury plantární fascie a atrofie tukového tělesa. 
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*Aplikace Botulotoxinu A 

 Za posledních několik let se zvýšil počet léčebných zásahů s použitím Botulotoxinu A 

(BTX-A), který se již využívá u řady onemocnění, např. při léčbě chronických bolestivých 

syndromů jako je myofasciální bolest a neustupující bolesti hlavy. Tato studie podává jako 

první zprávu o aplikaci BTX-A při léčbě plantární fascitidy. Její výsledky demonstrují 

podstatné zlepšení stavu u pacientů, kteří nereagovali na standardní formu terapie  

(Babcock et al., 2005, 650-654). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46  

10 OPERAČNÍ ŘEŠENÍ 

Chirurgický výkon  či radiofrekvenční terapie jsou zvažovány v takovém případě, 

kdy nedošlo ke zlepšení po konzervativní léčbě v průběhu 1 roku (Cole, 2005, 2240-2241). 

Provádí se jak otevřená fasciotomie, tak endoskopie. Davies a kolektiv shledali, že 

méně než 50% pacientů bylo spokojeno s výsledkem výkonu. Téměř 33% pacientů udávalo 

kontinuální bolest středonoží a přednoží, třebaže byli v iniciální pooperační fázi s výsledkem 

spokojeni. Chirurgický výkon může přinést krátkodobou úlevu, ale z dlouhodobého hlediska 

nejsou výhodné, neboť může dojít k oploštění podélní klenby a redistribuci zátěže z paty do 

střední části nohy. Tento přesun sil často vede k bolesti střední a přední části nohy během 

chůze. Pacienti by měly být upozorněni, že dříve podstoupená fasciotomie může sekundárně 

vést k výše zmíněným potížím. Žádná RCT (randomizovaná kontrolovaná studie) dosud 

nevyhodnotila efektivitu chirurgického řešení plantární fascitidy (Glatter, 2007). 

* Možnosti fyzioterapie v pooperační fázi 

- režimová opatření: prevence žilní insuficience, období bez zátěže, cvičení pro zvýšení 

rozsahu pohybu 

- nácvik správného stereotypu chůze 

- péče o jizvu 

- laseroterapie 

- proprioceptivní a balanční trénink 

- trénink specifických aktivit 
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11 DISKUZE 

 Bakalářská práce „Plantární fascitida, patogeneze a terapeutické ovlivnění 

konzervativními metodami“ se zabývá problematikou muskuloskeletálního systému. 

Poruchy hybného systému jsou celosvětovým problémem a v současné době se tato 

onemocnění řadí na druhé místo za nemoci respirační.  

 Plantární fascitida se řadí k revmatickým onemocněním tzv. extraartikulárního 

charakteru. I když toto onemocnění nemá závažný průběh, přesto může být příčinou ztráty 

pracovní produktivity (Pavelka, Rovenský, 2003, 674). Cole et al. (2005, 2237) ve svém 

článku uvádí, že plantární fascitidou trpí až 10% americké populace a více než 600 000 

pacientů každoročně navštíví ambulanci s tímto problémem. Podle mého názoru bude situace 

v České republice ohledně incidence plantární fascitidy obdobná, nicméně po konzultaci 

s MUDr. Vladislavem Mrzenou, CSc. jsem se dozvěděla, že se jedná o diagnózu raritní 

z hlediska návštěvnosti ortopedické ambulance (ústní sdělení, 19. 2. 2008). Je tedy velice 

pravděpodobné, že s touto diagnózou se můžeme setkat pod obecnějším názvem a tím jsou 

bolesti pat. 

 Etiologie plantární fascitidy je nejasná a pravděpodobně multifaktoriální. 

Plantární fascitida může být zapříčiněna přetížením či jinými biomechanickými faktory. 

Patofyziologický mechanismus, obzvláště u běžců, je náležitě přisuzován opakované 

mikrotraumatizaci plantární fascie (Pavelka, Rovenský, 674; Aldridge, 2004, 333; Buchbinder 

et al., 2002, 1364; Ayub et al., 2005, 117).  Nebezpečí mikrotraumatizace spočívá v tom, že je 

postižený často nevnímá a pokračuje v plném tělesném zatížení, přičemž nastupují 

maladaptační mechanismy (Kučera, Dylevský, 1999, 161). Výsledkem mikrotraumatizace 

plantární fascie je stav vedoucí k degeneraci kolagenu. Konečným výsledkem je patologický 

nález, úbytek kolagenních vláken, zvýšená vaskularizace pojivové tkáně s chronickými 

zánětlivými změnami (Pavelka, Rovenský, 674; Aldridge, 2004, 333; Buchbinder et al., 2002, 

1364; Ayub et al., 2005, 117). Název plantární fascitida není v tomto případě zcela výstižný   

a vede k úvaze, že se jedná o zánětlivé onemocnění. Nedávné studie však poukázaly na 

pravděpodobnost, že se jedná o nezánětlivý, degenerativní proces, kterému by příslušel spíše 

termín fascióza (Aldridge et al., 2003, 333). Z tohoto důvodu se domnívám, že změna 

dosavadní terminologie by mohla vést ke zlepšení náhledu na tuto problematiku zejména       

u odborné veřejnosti. 

Téměř v každé studii se můžeme dočíst v souvislosti s plantární fascitidou, že se 

vyskytuje obzvláště u běžců jako následek opakovaného přetěžování a že na vině mohou být   
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i nejrůznější biomechanické abnormality. Mezi další rizikové faktory můžeme zařadit 

dlouhodobé stání či chůzi. Za zásadní problém považuji rizikový faktor, který sebou nese 

nedávný přírůstek váhy a obezitu jako takovou, která se dnes považuje za epidemii třetího 

tisíciletí. Podíl na vzniku plantární fascitidy z důvodu obezity potvrzuje i nedávno provedená 

studie (Irving et al., 2007, 1). 

Při vyhledávání informací spojených zejména s diagnostikou plantární fascitidy jsem 

se v několika případech setkala s konfrontací plantární fascitidy a ostruh patních, tzv. calcar 

calcanei (podle anglosaské literatury heel spurs). Ačkoliv je plantární fascitida často 

v literatuře a v lékařské společnosti označována jako „syndrom patních ostruh“ (heel spur 

syndrom) jedná se o chybné označení. Tento nespecifický termín nesprávně předpokládá, že 

kostní výrůstky jsou příčinou bolesti. Neexistuje žádná korelace mezi bolestí a přítomností či 

absencí exostóz (Barrett, 1999, 2200). Radiografie může zobrazit kalcifikace měkkých tkání 

okolo paty a přítomnost patních ostruh. 50% pacientů s plantární fascitidou a více jak 19% 

osob s absencí tohoto onemocnění má patní ostruhy. Přítomnost či absence patních ostruh 

tedy není vodítkem při diagnostice plantární fascitidy (Cole et al., 2005, 2237). Na chybné 

terminologii se shodují i autoři Ayub (2005) a Young (2001), kteří tvrdí, že u 15-20% 

symptomatické populace, která netrpí plantární fascitidou, se objevují patní ostruhy. Naproti 

tomu u mnoha pacientů se symptomy plantární fascitidy se kostní výrůstky nevyskytují. 

Z toho vyplývá, že neexistuje jasná souvislost mezi výskytem plantární fascitidy a patních 

ostruh. Co je však zřejmé, že na tomto poli existují nejasnosti, které by mohla objasnit studie 

zaměřená cíleně na relaci mezi plantární fascitidou a patními ostruhami. 

Plantární fascitida patří do širokého spektra stavů postihujících patu. Mnoho z nich se 

od plantární fascitidy odlišuje svými projevy, jako např. charakterem bolesti či její lokalizací 

(Algridge, 2004, 2201; Glatter, 2007). Za velice důležitou považuji otázku diferenciální 

diagnostiky, při které bychom měli vyloučit jiná onemocnění, zejména onemocnění 

systémová a neurologického původu. Abychom došli ke správnému závěru a stanovili 

správnou diagnózu, provádíme klinické vyšetření. Klinické vyšetření má několik fází, jejichž 

sled nás postupně informuje o pacientově současném i minulém stavu. Vyšetření bychom 

měli zahajovat náběrem anamnestických dat. Vhodná volba otázek nám může vypovědět 

mnoho. Ptáme se na začátek a původ obtíží, lokalizaci a charakter bolesti, co bolest 

zvýrazňuje a co naopak od bolesti ulevuje. Nezapomínáme se ptát na pacientův životní styl, 

který zahrnuje      i sportovní aktivity atd. Aspekce je též důležitým článkem při vyšetřovacím 

postupu. Zde je ale podstatné si uvědomit, že je s výhodou pozorovat pacienta již při jeho 

pobytu v čekárně    a při vstupu do místnosti. Získáme tak objektivní informace v době, kdy 
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se pacient ještě nesoustředí na samotné vyšetření. Takto lze podle mého názoru nejlépe 

posoudit zejména stereotyp pacientovy chůze. Dále následuje palpační vyšetření. Toto 

vyšetření má nesmírný význam pro diagnostiku v pohybové soustavě. Ačkoliv je považováno 

za vyšetření se subjektivní výpovědní hodnotou, přináší vyšetřujícímu cenné informace o 

stavu měkkých tkání. Palpační vyšetření by mělo být prováděno citlivě, s ohledem na 

pacientův stav, aby vyšetřujícímu přineslo adekvátní informace. Také testujeme pasivní a 

aktivní pohyblivost, ať již izolovaně nebo jako součást hybných stereotypů. 

Pokud ani klinické vyšetření neobjasní, o jaký patologický stav se jedná, jsou metodou 

volby zobrazovací metody. Při volbě zobrazovacích metod existuje několik možností. 

K potvrzení či vyloučení diagnózy plantární fascitidy se jeví jako nejlepší vyšetření pomocí 

ultrazvuku či magnetické rezonance. Obě metody kvalitně zobrazují měkké tkáně, v případě 

plantární fascitidy můžeme vidět ztluštění plantární fascie. Jejich výhodou ve srovnání 

s radiografií je, že se jedná o metody neinvazivní. 

Léčba by měla být stanovena na základě pečlivého vyšetření. K léčbě plantární 

fascitidy přistupujeme podle toho, zda se jedná o nově vzniklé onemocnění nebo jde                

o chronický stav. Podle míry, jakou zasahujeme do lidského organismu, dělíme léčbu na 

invazivní a neinvazivní. Vždy bychom měli postupovat od neinvazivní, tedy konzervativní 

terapie a vyčerpat všechny možnosti, než přistoupíme k invazivnímu řešení, jehož kladný 

výsledek nemusí být u této diagnózy vyjádřen. 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o stav, způsobený zejména nadměrnou zátěží vedoucí 

k traumatizaci plantární aponeurózy. Proto se v počátečním období doporučuje klidový režim. 

Jak už jsem ve své práci uvedla, neztotožňuje se toto obecné doporučení s tzv. EBM 

(Evidence Based Medicine, Medicína založená na důkazech), (Glatter, 2007). Přesto toto 

opatření vychází ze základního ochranného mechanismu, jakým lidský organismus reaguje na 

vznik jakékoliv patologie či bolestivé aference, a proto je dle mého názoru důležité, 

poskytnout postižené oblasti náležité odlehčení, aby mohlo tělo využít plně své regenerační 

schopnosti. U vrcholových sportovců a osob nadměrně sportovně aktivních jsme však 

s volbou klidového režimu opatrnější. Úplný zákaz sportovní činnosti  např. u vrcholového 

sportovce by mohl negativně ovlivnit jeho psychické ladění a tak i jeho tréninkový proces. 

V této oblasti je samozřejmě důležitá týmová spolupráce mezi sportovním lékařem, 

fyzioterapeutem a trenérem, jejichž postup by měl být v souladu s přáním daného sportovce. 

V počáteční fázi je prospěšné využít i ledování a masáže plosky nohy. Protahování 

gastrosoleárního komplexu a plantární fascie by se mělo stát nedílnou součástí terapie. 

Výhodou všech těchto doporučení je finanční dostupnost, ale hlavně aktivní přístup pacienta 
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v autoterapii. V autoterapii lze též využít po pečlivé instruktáži pacienta propriocepční trénink 

a též terapii hlazením dle Hermachové. 

Ortotické pomůcky nám slouží k zajištění pozice nohy, zvyšují absorpci nárazů a jsou 

tedy podpůrnou pomůckou v léčbě plantární fascitidy. Některé jsou k dostání v lékárně či 

v ortotických potřebách jako tzv. prefabrikovaná ortotika. Řada z nich se však vyrábí na míru 

pacientovi. Glatter (2007) tvrdí, že ortotické pomůcky vyrobené pacientovi na míru jsou 

efektivnější než preformovaná ortotika. Avšak výroba ortotických pomůcek často trvá několik 

týdnů, proto se užívá podpůrného funkčního tapingu, tzv. low – dye taping. Jedná se o 

krátkodobé řešení, které prozatím zmírní symptomy v iniciální fázi léčby                            

(Radford et al., 2006, 2). Jako podpůrnou terapii je možné využít dlahy, kterou používá 

pacient na noc. Dlaha zabraňuje kontrakci plantární fascie a naopak umožní její jemné 

protažení. Naopak nevýhodou může být diskomfort, který pacient pociťuje při jejím nošení. 

Volba a výběr ortotických pomůcek by měla být vždy důkladně posouzena s ohledem na 

individuální potřeby pacienta. Měla by mít funkci podpůrnou a rozsah jejího využití by měl 

být součástí komplexní léčby. Podobnou úlohu by měl mít i taping. Jeho výhodu oproti ortéze 

spatřuji hned v několika směrech. Lze ho aplikovat jako „první pomoc“ v podobě funkčního 

tapingu ještě předtím, než je na míru zhotovena ortéza a je finančně nenáročný.  Pacientovi 

může přinést výraznou úlevu od bolesti v počáteční fázi a zároveň chrání postižené místo před 

další traumatizací. Taping je snadno dostupný a pacienta lze zaučit pro autoterapii, pokud je 

sám schopný taping provést. Oproti klasické ortéze je nenápadný, což pro pacienta může 

znamenat výrazné ulehčení v sociální rovině. Má též široké uplatnění ve sportovní 

traumatologii. 

Stejně tak jako na úsloví „šaty dělají člověka“  bychom měli pohlížet na obuv 

pacienta. A to zejména na obuv sportovní. Ve své práci jsem se zaměřila na charakteristiku 

běžecké obuvi. Jednak proto, že běh se řadí mezi sport, který je provozován širokou veřejností 

a jednak pro zvýšenou incidenci plantární fascitidy u samotných běžců. V současnosti 

zaznamenáváme obrovský rozvoj technologií v různých oblastech lidské činnosti. Díky těmto 

technologiím se stále zdokonaluje provedení a vzhled sportovní obuvi. Běžecká obuv má svá 

specifika, kterými jsem se podrobněji zabývala v podkapitole Komponenty běžecké obuvi. 

Dle Norrise (2000, 331) je cílem redukce či zmírnění největších sil na úroveň, kterou lidské 

tělo lépe snáší, a které nebudou mít za následek traumatizaci či zranění z přetížení. Autoři 

Robbins a Gouw (1990 in Norris, 2000, 333) vedou diskusi o tom, jaký typ podrážky má vliv 

na stabilitu nohy a absorpci nárazů při běhu. Autoři usoudili, že obuv se silnou, měkkou 
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podrážkou působí destabilizaci, zatímco tenká obuv s tvrdou podrážkou zajišťuje kvalitnější 

stabilitu (Norris, 2000, 333-334).  

Domnívám se ale, že i přes veškeré vyspělé technologie, není možné vytvořit takovou 

obuv, která by splňovala individuální parametry daného sportovce a zároveň byla v souladu 

s možnostmi, které by sportovci umožnily co nejlepší výkon. 

Extrakorporální terapii rázovou vlnou řadíme do oblasti fyzikální terapie, kde má 

široké uplatnění. Tato terapie má své místo na rozhraní konzervativní léčby, která nepřinesla 

výrazné zlepšení a invazivní terapie v podobě chirurgického zákroku (Bachmann et al., 2001, 

preface). Byla provedena studie, která potvrzuje účinnost při ošetření plantární fascie rázovou 

vlnou u pacientů s chronickou formou plantární fascitidy (Furia, 2005, 691). Aplikace 

extrakorporální rázové vlny může být velice prospěšná u pacientů s chronickými obtížemi,               

u kterých již byly vyčerpány předchozí možnosti konzervativní terapie. Další možností v řadě 

je medikamentózní terapie, ke které by se mělo přistupovat po pečlivém uvážení. Nesteroidní 

antirevmatika lze užívat po dobu 6-8 týdnů v počáteční fázi onemocnění. Jsou sice obecně 

pacienty akceptována, ale nesou sebou při dlouhodobém užívání nežádoucí účinky. Ačkoliv je 

běžně používaná nesteroidní protizánětlivá léčba, neexistuje žádná randomizovaná, klinicky 

kontrolovaná studie, která by potvrdila jejich účinek (Ayub, 2005, 118). Opačným případem 

je aplikace kortikosteroidních injekcí, které využíváme spíše u pacientů s chronickými 

obtížemi. Jejich aplikace by měla následovat po pečlivém uvážení, neboť zde existuje riziko 

ruptury plantární fascie či atrofie tukového tělesa na plantě. Z farmakoterapie lze ještě využít 

účinku Botulotoxinu A též u chronických forem, což potvrzuje studie provedená u pacientů, 

kteří nereagovali na standardní formu terapie (Babcock et al., 2005, 650-654). Jako zastánce 

konzervativní terapie se příliš neztotožňuji s používáním farmakoterapie, pokud to není 

nezbytně nutné. Nicméně užívání analgetických léků  může přinést pacientovi úlevu od 

bolesti a ten pak může snáze relaxovat. Podle mého názoru by medikamentózní léčba neměla 

tvořit dominantní složku terapie, pouze podpůrnou, když zvážíme negativa, která by sebou 

mohla nést. 

 V situaci, kdy byly již vyčerpány veškeré možnosti konzervativní terapie, 

přistupujeme k léčbě invazivní, operační. Chirurgický výkon  či radiofrekvenční terapie jsou 

zvažovány v takovém případě, kdy nedošlo ke zlepšení po konzervativní léčbě v průběhu       

1 roku. (Cole, 2005, 2240-2241). Ovšem provedení chirurgického výkonu nezaručuje, že 

dojde k restituci poměrů v oblasti plantární fascie.  Naopak může vést k oploštění podélní 

klenby a redistribuci zátěže z paty do střední části nohy. Tento přesun sil často vede k bolesti 

střední a přední části nohy během chůze. Glatter (2007) uvádí, že žádná z RCT dosud 
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nevyhodnotila efektivitu chirurgického řešení plantární fascitidy. V takovém případě musíme 

zvážit, co je pro pacienta profitabilní. 

 K pacientovi přistupujeme individuálně. Pokud k nám přichází s bolestmi pat, 

nezaměřujeme se při vyšetření pouze na oblast paty a chodidla, ale vždy nás musí zajímat 

postavení obou hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů a jejich symetrie. To bychom měli 

posoudit i během vyšetření stereotypu chůze, které má obrovskou výpovědní hodnotu. Neměli 

bychom opomenout  zhodnotit konfiguraci pánve a páteře vůči postavení hlavy a končetin. Na 

pacienta pohlížíme jako na celek. Po pečlivě provedeném vyšetření přistupujeme k 

návrhu terapie. Stanovíme, co je pro pacienta prioritou, čeho chceme dosáhnout a co od léčby 

očekává pacient. Její definitivní podoba záleží na mnoha faktorech, může se v průběhu terapie 

měnit. Je velice důležité, navrhovat terapii s ohledem na to, zda např. pacient přichází s nově 

vzniklými potížemi či se jedná o pacienta chronického. Měli bychom se také snažit vyčerpat 

všechny možnosti konzervativní terapie a teprve potom uvažovat o invazivním řešení. Cíl 

terapie spatřuji k návratu pacienta ke kvalitě a způsobu života, jaký vedl před začátkem 

onemocnění. 
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12 ZÁVĚR 

 Jedním z hlavních cílů této práce bylo podat ucelený přehled o problematice plantární 

fascitidy tak, jak bylo popsán v jednotlivých kapitolách. Ze zdrojů, které podávají informace  

o patogenezi, diagnostice a terapii plantární fascitidy, převažuje cizojazyčná literatura, 

zejména anglosaská. Česká literatura se o této problematice zmiňuje pouze okrajově. Ačkoliv 

je toto onemocnění známo v literatuře a u odborné veřejnosti pod názvem plantární fascitida, 

jedná se z hlediska etiopatogeneze o ne zcela vhodný název, což potvrzuje nedávno 

provedená studie. Dále se mi podařilo zjistit, zda existuje vztah mezi plantární fascitidou  

a ostruhami kosti patní. Několik autorů se ve svých pracích shoduje, že neexistuje jasná 

souvislost mezi výskytem plantární fascitidy a patními ostruhami a tyto pojmy by neměly být 

dále zaměňovány. Zjistila jsem, že konzervativních terapeutických postupů je mnoho. Pokud 

jsou vhodně voleny, mohou příznivě ovlivnit pacientův stav a vést k úplné restituci poměrů 

v oblasti paty a chodidla. Také ale může nastat situace, kdy pacient dlouhodobě nereaguje na 

konzervativní léčbu. V tomto případě je zvažována operační léčba, i když její výsledek 

nemusí zaručovat úspěch. 
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13 SOUHRN 

 Tato práce se zabývá problematikou vazivové struktury umístěné na plantární ploše 

chodidla, plantární fascii či také plantární aponeuróze. Tato anatomická struktura je při takové 

zátěži, jakou je biomechanika vzpřímené chůze, velice náchylná  k mikrotraumatizaci. Znalost 

patogeneze plantární fascitidy a diferenciální diagnostiky jsou důležitými články, ze kterých 

následně vychází i terapie. Plantární fascitida je nejčastější příčinou bolesti postihujících patu. 

Mnoho z nich se od plantární fascitidy odlišuje svými projevy, jako např. charakterem bolesti 

či její lokalizací. K léčbě plantární fascitidy přistupujeme podle toho, zda se jedná o nově 

vzniklé onemocnění nebo jde o chronický stav. V situaci, kdy byly již vyčerpány veškeré 

možnosti konzervativní terapie, uvažujeme o léčbě invazivní, operační. 
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14 SUMMARY 

 This work deals with problems of a fibrous band located on the plantar surface of the 

foot, called the plantar fascia or plantar aponeurosis. When this anatomic structure is under 

longterm strain such as biomechanics of gait or running, the fascia is vulnerable to                    

a microtrauma. Understanding of pathogenesis and differential diagnosis is very important for 

following treatment. The plantar fasciitis is the most common cause of heel pain. In the 

treatment of plantar fasciitis we distinguish from recently estabilished symptoms or whether it 

is the case of chronic process. In case of conservative treatment failure the surgical treatment 

could be recommended.   
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16 PŘÍLOHY 
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Příloha 26 Ošetření plantární fascie pomocí ESWT za zpětné vazby pacienta  
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Příloha č. 1 ANATOMICKÁ STRUKTURA PLANTÁRNÍ FASCIE DLE NETTERA 
(Babcock, 2005) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Legenda (zleva doprava): 

superficiale transverse metatarsal ligaments – povrchové transverzální metatarsální ligamentum, lateral plantar 
fascia – laterální část plantární fascie, cutaneous branches of lateral plantar artery and nerve - větvení laterální 
plantární arterie a nervu v kůži, lateral band of plantar aponeurosis (lig. calcaneometatarsale), tuberosity of 
calcaneus with overlying fat pad – mediální kalkaneární hrbol s přilehlým tuk. vazivem, medial calcaneal 
branches of tibial nerve and posterior tibial artery – mediální kalkaneární větve n. tibialis a a. tibialis posterior, 
plantar aponeurosis – plantární aponeuróza, cutaneous branches of medial plantar artery and nerve - větvení 
mediální plantární arterie a nervu v kůži, medial plantar fascia – mediální pruh plantární fascie, digital slips of 
plantar aponeurosis – části plantární aponeurózy upínající se na prsty, transverse fasciculi – transverzální svazky, 
superficial branch of medial plantar artery – povrchová větev a. plantaris medialis, proper plantar digital arteries 
and nerves – vlastní plantární digitální arterie a nervy 

 
 
 
 



   

Příloha č. 2 SVALY BÉRCE – PŘEDNÍ SKUPINA, pravá strana, pohled zepředu (Čihák, 
Grim, 2001) 

 
 

 
 
1. m. tibialis anterior 
2. m. extensor digitorum longus 
3. m. extensor hallucis longus 
4. retinaculum musculorum extensorum superius 
5. retinaculum musculorum extensorum inferius 
6. m. articularis genus 
7-8 svaly zadní strany bérce 
7. m. gastrocnemius 
8. m. soleus 
9. m. fibularis longus (laterální skupina svalů bérce) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Příloha č. 3 SVALY BÉRCE – LATRÁLNÍ SKUPINA, pravý bérec, pohled na laterální stranu 

(Čihák, Grim, 2001) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

  

1. m fibularis longus 

2. m. fibularis brevis   

3. retinaculum musculorum fibularium superius 

4. retinaculum musculorum fibularium inferius                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha č. 4 SVALY BÉRCE – ZADNÍ SKUPINA (SVALY LÝTKA), pravá strana (vpravo 

po odstranění m. gastrocnemius), (Čihák, Grim, 2001)  

 

 
1. m. gastrocnemius, caput mediale                 5. šlachy hlubokých svalů zadní strany bérce za vnitřním kotníkem 

2. m. gastrocnemius, caput laterale                  6. šlachy mm. fibulares za vnějším kotníkem 

3. m. soleus                                                      7. arcus tendineus musculi solei 

4. tendo calcaneus (Achillis)                           8. m. plantaris                                                    

                                                       



   

Příloha č. 5 SVALY BÉRCE – ZADNÍ SKUPINA, HLUBOKÁ VRSTVA, pravá strana 

(Čihák, Grim, 2001) 

 

 

1. m. popliteus 

2. m. tibialis posterior 

3. m. flexor digitorum longus 

4. m. flexor hallucis longus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha č. 6 SVALY PLANTY – POVRCHOVÁ VRSTVA, po odstranění plantární 

aponeurózy, pravá strana 

 

 
1. m. abductor digiti minimi                                                              6. m. flexor hallucis brevis, caput mediale  

2. m. flexor digiti minimi brevis                                                        7. m. flexor hallucis brevis, caput laterale 

3. m. flexor digitorum brevis                                                             8. m. šlacha m. flexor hallucis longus  

4. m. adductor hallucis, caput transversum                                        9. m. adductor hallucis, caput obliquum 

5. m. abductor hallucis                                                                       10. tibiální a fibulární sesamská kůstka palce 

                                                                                                            11. šlachy mm. lumbricales 



   

Příloha č. 7 SVALY PLANTY – DRUHÁ VRSTVA ŠLACH DLOUHÝCH FLEXORŮ, 

pravá strana (Čihák, Grim, 2001) 

 

 
1. m. abductor digiti minimi                                     7. m. flexor hallucis brevis, caput mediale 

2. m. flexor digiti minimi brevis                              8.  m. flexor hallucis brevis, caput laterale 

3. m. quadratus plantae                                            9.  m. šlacha m. flexor hallucis longus 

4. m. šlachy m. flexor digitorum longus                  10. mm. lumbricales, I - IV 

5. mm. interossei                                                      11. m. adductor hallucis, caput obliquum et caput transversum 

6. m. abductor hallucis                                             12. chiasma tendinum 

                                                                                  13. odříznutý začátek plantární aponeurózy 

                                                                                  14. odříznutý začátek m. flexor digitorum brevis 



   

Příloha č. 8 SVALY PLANTY – HLUBOKÁ VRSTVA, pravá strana (Čihák, Grim, 2001) 

 

 
1. začátek plantární aponeurózy (odříznutý)                          9. mm. interossei plantares et dorsales 

2. začátek m. flexor digitorum brevis (odříznutý)                 10. m. adductor hallucis, caput transversum 

3. začátek m. quadratus plantae (odříznutý)                          11. šlacha m. flexor digitorum longus (odříznutá) 

4. šlacha m. fibularis longus                                                  12. šlacha m. flexor hallucis longus (odříznutá) 

5. šlacha m. fibularis brevis                                                   13. m. adductor hallucis, caput obliquum 

6. m. abductor digiti minimi                                                  14. m. abductor hallucis 

7. m. flexor digiti minimi brevis                                            15. m. flexor hallucis brevis, caput mediale et laterale 

8. m. opponens digiti minimi (var.)                                       16. m. interosseus dorsalis I 



   

Příloha č. 9 KOSTI NOHY  (Gross et al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  26 kostí nohy je rozděleno do tří částí 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha č. 10 ARTICULATIONES PEDIS, horizontální řez nohou, pravá strana, pohled shora 

(Čihák, Grim, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch štěrbina Chopartova skloubení 

L štěrbina Lisfrankova skloubení 

1. articulatio talocruralis 

2. malleolus medialis et lateralis 

3. ligamentum talocalcaneare interosseum 

4. art. talocalcaneonavicularis 

5. art. calcaneocuboidea 

6. vazivové spojení mezi os naviculare a os 

cuboideum 

7. art. cuneonavicularis 

8. lig. cuneocuboideum interosseum a ligg. 

intercuneiformia interossea 

9. artt. tarsometatarsales 

10. artt. intermetatarsales 

11. ligg. metatarsalia interossea 

12. postranní vazy metatarsofalangových 

kloubů 

13. artt. metatarsophalangeae 

14. artt. interphalangeae proximales 

15. art. interphalangeae distales 

16. art. interphalangea hallucis 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha č. 11 OSA POHYBŮ V DOLNÍM KLOUBU ZÁNARTNÍM (Čihák, Grim, 2001) 

 

 

 

 
- pravá noha, pohled z mediální strany, spojením talu s kalkaneem v kloubu subtalární (zadním) a v kloubu 

talokalkaneonavikulárním vznikne šikmá osa (A – A´), kolem které probíhají pohyby nohy podle křivky B 

- červeně – geometrická plocha pro pohyby v art. talocalcaneonavicularis 

- zeleně – art. subtalaris 

 

Příloha č. 12 OSY POHYBŮ A SMĚRY POHYBŮ HLEZENNÍHO KLOUBU A 

DOLNÍHO KLOUBU ZÁNÁRTNÍHO (Čihák, Grim, 2001) 

 

- A – A´osa hlezenního kloubu 

- B – B´osa pohybů dolního kloubu zánártního 

- C – C´směry pohybů při inverzi a everzi nohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha č. 13 KLENBA NOŽNÍ, pohled z mediální strany (Kapanji, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hlavička prvního metatarsu 

B hlavička pátého metatarsu 

C posteromediální a laterální 

hrbolek kalkaneu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha č. 14 SNÍMKY Z MAGNETICKÉ REZONANCE – a), b) normální plantární fascie 

(Berkowitz et al., 1991) 

 

 

 

 

 
a)  

 

 

 

 

 

 

 

 
b) 

 



   

Příloha č. 15 SNÍMKY Z MAGNETICKÉ REZONANCE – a), b) ztluštění plantární fascie 

(Berkowitz, 1991) 

 

 

 

 
a) 

 
b) 



   

Příloha č. 16 SNÍMEK Z MAGNETICKÉ REZONANCE (Berkowitz, 1991) 

 

 

 

 

 

 
- podkožní edém a fokální ztluštění plantární fascie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha č. 17 PROTAHOVÁNÍ GASTROSOLEÁRNÍHO KOMPLEXU 

a) – d) protahování plantární fascie a lýtkového svalstva (DiGiovanni et al., 2003) 

e), f) protahování gastrosoleárního komplexu s využitím pomůcek (Young et al., 2001) 

 

                              
a)                                                                                    b) 

                           
c)                                                                                   d) 

                       
e) protažení o hranu schodu                                                         f) protažení na šikmé plošině 

 

 



   

Příloha č. 18 – RŮZNÁ PROVEDENÍ DLAH NA NOC 

a) komerční provedení dlahy – starší typ (Young et al., 2001) 

b) komerční provedení dlahy – ukázka současných typů (www.medmedia.com) 

 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                       
                          b)  

 

c) 

  

 
d) 

- b), c), d) dostupné z www.calibex.com 



   

Příloha č. 19 FOOT SMART ARCH BRACE 

 

 

 

 

- podpora klenby sloužící k eliminaci bolestivého reliéfu, vhodná do jakékoliv obuvi (www.calibex.com) 

 

 

Příloha č. 20 PLANTAR FASCITIIS SOFT BOOT 

 

 

 

- tzv. měkká bota (www.calibex.com) 

 



   

Příloha č. 21 TAPING PLANTÁRNÍ FASCIE (Norris, 1998) 

 

 

                                                  

 
- poloha: noha je v neutrální pozici 

- proužky tejpu jsou umístěny za hlavičky metatarsů 

 -tři proužky tejpu (mediální, laterální a centrální) jsou připevněny přes patu ke stabilizaci zadní části kosti patní  

- fixační pruh ve tvaru koňské podkovy chrání tejp v místě za patou 

- přídatné proužky mohou být umístěny napříč skrze nohu od hlaviček metatarsů až ke kalkaneárnímu hrbolku 

 

 

Příloha č. 22 KOMPONENTY BĚŽECKÉ OBUVI (Norris, 1998) 

 

 



   

Příloha č.  23 LINIE SILOVÉHO VEKTORU U TZV. REARFOOT A MIDFOOT 

RUNNERS (Norris, 1998)                                        

                                                                                                                  

                                                                        

 Příloha č.  24 REAKCE SIL U 

TZV. REARFOOT A MIDFOOT 

RUNNERS (Norris, 1998)         

 

                  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha č.  25 APLIKACE EXTRAKORPORÁLNÍ RÁZOVÉ VLNY NA OBLAST 

PLANTÁRNÍ FASCIE (Bachmann, 2001) 

 

1 Calcaneus 

2 Plantar fascia 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                

 

 

             

 

 

 

                                               

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Příloha č. 26 OŠETŘENÍ PLANTÁRNÍ FASCIE POMOCÍ ESWT ZA ZPĚTNÉ 

VAZBY PACIENTA (Bachmann, 2001) 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 27 OŠETŘENÍ PLANTÁRNÍ FASCIE ESWT POMOCÍ RTG (Bachmann, 2001) 

 

 

 

 

 



   

Příloha č. 28 Tab. 1 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA BOLESTÍ PATY (Cole, 2005) 

Diferenciální diagnostika plantární fascitidy 

Condition Characteristics 

Neurologické 

Útlak nervu pro m. abductor digiti quinti Pálení paty 

Onemocnění Lp Bolest vyzařující do dolní končetiny až do paty, 
slabost, abnormální reflexologie 

Problémy v oblasti mediální kalkaneární  
části n. tibialis posterior 

Bolesti v mediální a plantární části paty 

Neuropatie Běžné u pacientů požívajících dlouhodobě alkohol a 
u diabetiků 

Difúzní bolest pat, noční bolesti 

Syndrom tarsálního tunelu Bolest, pocity pálení, mravenčení v plosce nohy 

Měkké tkáně 

Tendinitida Achillovy šlachy Bolest v retrokalkaneální části 

Atrofie tukového polštářku Bolest v oblasti atrofie 

Kontuze paty Patogeneze traumatu 

Ruptura plantární fascie Intenzivní pocit natržení spodní č. nohy 

Posteriorní tibiální tendinitida Bolest uvnitř hlezenního kloubu a nohy 

Retrokalaneární burzitida Bolest v retrokalkaneární části 

Skeletální 

Calcaneální epiphysitis (Severova choroba) Bolest pat v adolescenci 

Kalkaneální únavová zlomenina Otok kosti patní, zduření a citlivost 

Infekce Osteomyelitida 

Systémové příznaky (např., teplota, noční bolesti) 

Zánětlivé artropatie Více pravděpodobné při bilaterální PF 

Polyartritidy 

Subtalární artritida Bolest paty v suprakalkaneální oblasti 

Nezařazené/Smíšené /Ostatní 

Metabolická onemocnění  

Osteomalacie Difúzní skeletální bolest, svalová slabost 

Pagetova nemoc Šavlovité tibie, kyfóza, bolesti hlavy 

Srpkovité onemocnění buněk Akutní epizody bolesti postihující dlouhé kosti, 
pánev, sternum, žebra 

Daktilie u malých dětí 

Tumory (vzácné) Hluboká bolest kostí, noční bolesti, celkové 
symptomy 

Vaskulární insuficience  

 
 



   

 

 

 

 

 

          

 

                     

 

 

 


