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SOUHRN 

 

Název: Ortotické pomůcky a jejich vliv na distribuci tlaku v interak čním rozhraní 

noha - podložka 

 

Vymezení problému: Ortézy kolenního kloubu jsou lékaři i laiky hojně užívanou 

metodou. Výrobci i řešitelé studií týkajících se kolenních ortéz zkoumají jejich vlivy 

výhradně na oblast kolenního kloubu, ovšem nezabývají se šířením jejich vlivu do 

vzdálenějších regionů těla. Tato diplomová práce se zabývá studiem vlivů kolenních 

ortéz na změnu rozložení tlaku na plosce nohy a na změnu průběhu COP (centre of 

pressure) při chůzi u zdravých jedinců. 

Cíl práce: V teoretických východiscích rozbor dostupné literatury a hlubší vhled do 

problému, v experimentální části ověření změn plantární distribuce tlaku a průběhu 

COP při stojné fázi chůze v závislosti na použití tří typů kolenních ortéz. 

Metodologie: Výzkumný soubor byl tvořen 6 dobrovolníky bez omezení pohlaví, ve 

věkovém rozmezí 23-33 let, u kterých byla pomocí systémů Footscan a Kistler měřena 

plantární distribuce tlaku a průběh COP ve stavu bez ortézy a následně s použitím tří 

typů kolenních ortéz. Analýza dat probíhala s využitím softwaru systémů Footscan, 

Kistler a Microsoft Excel. Na některá získaná data byl aplikován statistický test 

ANOVA. 

Výsledky: Plantární distribuce tlaku vykazuje určitou změnu v závislosti na použití 

různých typů ortéz. U jednotlivých probandů je však tato tendence individuální a nebyla 

nalezena stejná tendence mezi jednotlivými subjekty. Výsledky korespondují také 

s individuálními nálezy na pohybovém aparátu probandů, zjištěnými předchozím 

klinickým vyšetřením. Výsledky hodnocení změny průběhu COP naznačují mediální 

posun křivky při použití kolenních ortéz, nejvíce při použití proprioceptivní ortézy. 

Závěr: V získaných výsledcích se projevila značná variabilita, odrážející individualitu 

každého sledovaného subjektu při tak komplexním pohybu, jako je lidská chůze. 

 

Klí čová slova: Kolenní ortéza, distribuce plantárního tlaku, průběh COP, Footscan, 

Kistler 
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ABSTRACT 

 

Title: Effect of prophylactic and functional knee brace and knee sleeve on plantar 

pressure distribution during stance phase of gait in healthy individuals 

 

Summary: Knee bracing is a very commonly used method by both doctors and 

patients. Brace producers and also most of the studies focus the effect of the brace 

directly on the knee joint, but do not study, how it influences other regions of human 

body. This work studied the influence of knee bracing on plantar pressure distribution 

changes and also changes of the progression of the centre of pressure (COP).  

 This study rewiewed the literature for the theoretical background in 

biomechanics and kinesiology of gait, description of structural, functional and 

methodological factors influencing the dynamic interaction of the foot contacting the 

ground and a review of knee brace questions. The experimental part concerns a study of 

the gait of 6 healthy subjects using a Footscan platform and the effects of three types of 

knee braces on the dynamic interaction of the foot contacting the ground. 

Methods: We used the Footscan modular measuring system (RSscan International, 

Belgium) and the force platform Kistler to detect both relative and absolute values of 

forces and plantar pressures under particular regions of the foot using three types of 

knee braces. Plantar pressure distribution and COP progression were analyzed using the 

Footscan and Kistler software and the Microsoft Excel program. Some results were 

analysed statistically using ANOVA. 

Results: The plantar pressure distribution shows that modifications depend on the 

wearing of particular knee braces. However, the results are very dependent on the 

particular individual and are correspond with previous clinical inspection. The results of 

COP progression changes indicate some increasing of the lateral amplitude of the trace 

with the wearing of the knee brace.  

Conclusions: The results revealed large variability reflecting the individual responses 

of each subject observed revealing the complexity of movement patterns in human 

locomotion. 

 

Keywords: Knee brace, plantar pressure distribution, COP progression, Footscan, 

Kistler 
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1 ÚVOD 
 

 Ortotické pomůcky, zejména ortézy kolenního kloubu, jsou lékaři i laiky velmi 

hojně využívanou metodou. Současný technologický pokrok se příznivě projevuje i 

v ortotice kolenního kloubu a počet uživatelů kolenních ortéz v posledních 20 letech 

stále roste. Tento trend souvisí nejen se změnou životního stylu, ale i se zlepšením 

technologických postupů a v neposlední řadě i se širokou nabídkou kolenních ortéz 

nejen individuální, ale především sériové výroby (Tvrdíková, H., Chalupová, M., 2000). 

 Výrobci i řešitelé studií týkajících se kolenních ortéz ve většině případů 

zkoumají jejich vlivy výhradně na oblast kolenního kloubu a jejich efektivity z hlediska 

léčby či prevence úrazů či onemocnění této oblasti, ovšem nezabývají se šířením jejich 

vlivu do vzdálenějších regionů těla. Znalost vlivu kolenní ortézy na aktivitu nohy a 

charakter jejího kontaktu s podložkou, jako např. na změnu distribuce plantárního tlaku, 

dynamiku zátěžových a interakčních sil a jejich případnou ovlivnitelnost řízením 

pohybu CNS je však rovněž důležitá v otázce její individuální indikace pacientovi, 

jelikož změna těchto aspektů má velký vliv na poměry v nosných kloubech, osovém 

orgánu a na celou posturu cestou dlouhých funkčních řetězců, probíhajících od oblasti 

nohy a dolních končetin přes záda až po horní končetiny (Véle, 2006). 

 Cílem této diplomové práce by měl být hlubší vhled do problému pomocí 

rozboru dostupné literatury, která se zabývá biomechanikou a kineziologií chůze, 

obecnými aspekty ovlivňujícími distribuci tlaku na plosce nohy a problematikou 

kolenních ortéz. Následně bude provedena experimentální studie, která bude analyzovat 

vlivy různých typů kolenních ortéz na plantární distribuci tlaku a změnu průběhu COP 

při stojné fázi chůze u zdravých jedinců.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

2.1 Kineziologické a biomechanické souvislosti 
 

2.1.1 Střední část dolní končetiny (kolenní kloub) 

 

 Kolenní kloub umožňuje přizpůsobovat délku dolní končetiny potřebám 

lokomoce, měnit vzdálenost trupu od terénu, po kterém se pohybujeme. Pohyb 

v kolenním kloubu zajišťují skupiny flexorů a extenzorů kolena společně s m. popliteus 

(Véle, 2006). 

 Jako nosný kloub má dvě hlavní funkce: umožňuje potřebný rozsah pohybů 

mezi stehnem a bércem a současně zajišťuje i optimální přenos tlakových sil vzniklých 

činností svalů a hmotností těla (Čech et al., 1986). 

 

2.1.1.1 Svaly v oblasti kolenního kloubu 

Skupina m. quadriceps femoris  

 Tato skupina se skládá ze čtyř svalů, tři jsou jednokloubové (mm. vasti) a jeden 

je dvoukloubový (m. rectus femoris). Mm. vasti (m. vastus medialis, lateralis, 

intermedius) spojují ventrálně femur s tibií. M. rectus femoris je dvoukloubový a 

spojuje pánev s tibií. Všechny svaly mají společnou šlachu s vmezeřenou patelou a 

upínají se společně na tibii (Véle, 2006).  

 Mm. vasti extendují bérec. Laterální vastus má ještě malou rotační 

komponentu. M. rectus femoris podle svého průběhu flektuje kyčel a extenduje kolenní 

kloub. M. quadriceps femoris jako celek vyvine moment síly přes 40 kg, což je cca 

dvojnásobek skupiny flexorové (22 kg). Z toho jen asi 1/5 síly (přes 8 kg) připadá na m. 

rectus femoris. Mm. vasti jsou důležité pro stabilizaci kolenního kloubu. Největší 

tendenci k poruchám má m. vastus medialis (velmi snadno atrofuje např. při bolestech 

kolene u poškození menisků). Účinnost m. rectus femoris je závislá na postavení 

kyčelního kloubu. Při flexi je jeho extenční účinek na bérec menší než při extenzi kyčle. 

M. quadriceps femoris jako celek je důležitý pro chůzi. Postupuje-li švihová noha 

dopředu, provádí (spolu s m. rectus femoris) flexi v kyčli s návaznou extenzí v koleni. 

Mm. vasti zajišťují stabilitu oporné nohy při přenášení zátěže. Je-li funkce m. 

quadriceps femoris oslabena, je chůze možná, jsou-li zachovány flexory kolena. Je ale 
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ohrožena stabilita oporné nohy, která musí být nouzově uzamčena skupinou flexorů 

kolen (funkční zámek kolenního kloubu) pracujících v rekurvačním postavení (genu 

recurvatum). Síla m. quadriceps femoris zajišťuje stabilizaci kolena pro udržení 

vzpřímeného držení proti zevním vlivům. Při jeho absenci může nouzově zajistit 

stabilitu kolena v extenzi kolenní zámek realizovaný flexory kolena při rekurvaci 

kolene. Uvolnění zámku kolenního kloubu působí m. popliteus. Při nezatíženém 

pohodleném stoji se stabilizační funkce m. quadriceps femoris téměř vůbec nepoužívá, 

takže patela je volně pohyblivá. Teprve při posturální nejistotě stoupá aktivita m. 

quadriceps femoris a nebo tam, kde je třeba vyvinout stav připravenosti k rychlé změně 

polohy (Véle, 2006). 

Skupina flexorů kolenního kloubu (hamstrings) 

 Do této skupiny patří m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus. Jsou to dvoukloubové svaly a jejich flekční funkce je závislá na 

postavení pánve. Celková síla flexorů je cca 15 kg, tedy asi 1/3 síly extenzorové. 

Účinnost flexorů kolene stoupá se zvyšující se flexí pánve. Tyto svaly jeví výraznou 

tendenci ke zkrácení. Flexe se účastní do jisté míry i m. sartorius a m. gracilis. M. 

gastrocnemius pracuje sice též jako flexor kolene, ale má v této funkci jen malou 

účinnost (Véle, 2006). 

Skupina rotátorů 

 Laterální rotátory jsou m. biceps femoris, m. tensor fasciae latae, mediální 

rotátory m. sartorius, semisvaly, m. gracilis. Samostatný mediální rotátor je m. 

popliteus, který působí při odemknutí kolenního zámku. Rozsah rotace je závislý na 

stupni flexe kolena. Maximální rotace v koleni je možná při jeho flexi v úhlu cca 80°, 

kdy může dosáhnout úhlu až 60°. Při extenzi v koleni je rotace nulová. Síla laterálních 

rotátorů je asi 2 kg a mediálních cca 1,8 kg. Extenze kolena je sdružena automaticky 

s laterální rotací v terminální fázi pohybu. Na počátku flexe kolene se vždy projevuje 

automaticky i mediální rotace (Véle, 2006). 
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2.1.1.2 Pohyby v kolenním kloubu 

 

 Kolenní kloub plní dva protichůdné požadavky: umožňuje stabilitu při 

současné mobilitě a proto je složitý a komplikovaný (Véle, 2006). 

 Aktivní pohyby jsou: Flexe – je možná do 120° a pasivní flexe do 140° podle 

stavu m. rectus femoris a objemu stehna a lýtka. Extenze je opačný pohyb do nulového 

postavení. Za toto postavení se pohyb označuje jako hyperextenze (až do 10°, max. 15°) 

(Véle, 2006). Extenze je limitována napětím zadní části pouzdra, lig. popliteum 

obliquum arcuatum, ligg. cruciata genus a ligg. colateralia genus (Janda, Pavlů, 1993).  

 Flexe – extenze probíhá převážně v sagitální rovině a není zdaleka 

jednoduchým pohybem, jak by se mohlo na první pohled zdát. Během flexe – extenze 

se kombinují tři pohyby: 

iniciální rotace na začátku flexe a terminální rotace na konci extenze, 

valivý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató, 

klouzavý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató (Bartoníček et al., 1991; Čech et al., 

1986). 

 Příčinou různých pohybů je tvar kloubních ploch a průběh uspořádání hlavních 

vazů kloubu. Největší význam z tvaru kloubních ploch má nesoustředné zakřivení 

kondylů v sagitální rovině. Při pohledu z boku mají jednotlivé části kloubní plochy 

různý poloměr křivosti, který se dorzálně postupně zmenšuje a tím narůstá zakřivení 

kondylu. Z těchto důvodů neexistuje stálá osa pohybu, ale mění se v závislosti na stupni 

flexe (tzv. instantní centrum rotace) (Bartoníček et al., 1991; Čech et al., 1986). 

 Průběh flexe v sagitální rovině zajišťují zejména postranní vazy společně 

s interkondylickou eminencí tibie. Hlavní význam mají zkřížené vazy, které zajišťují 

vzájemnou koordinaci všech tří pohybů (hlavně valivého a klouzavého). Tato 

koordinace je při rozdílné velikosti kloubních ploch kondylů femuru a tibie pro pohyb 

v koleni nezbytná (Bartoníček et al., 1991; Čech et al., 1986). 

 Rotace v koleni (podél osy tibie) je možná zevní (15-30°) a vnitřní (max. do 

40°) (Véle, 2006). Vlastní rotační děj je závislý hlavně na uspořádání vazivového 

aparátu a jeho vztahu ke kostním strukturám. Díky napětí téměř všech vazů jsou rotační 

pohyby v plné extenzi kolena nemožné. Rozsah rotací se zvětšuje s postupnou flexí a to 

hlavně během prvních 30°. Největší rozsah rotačních pohybů je zhruba mezi 45° a 90°. 

Rozsah vnitřní rotace je zhruba 17° a zevní 21° (Bartoníček et al., 1991; Čech et al., 

1986). Velký vliv na rozsah rotačních pohybů má působení axiálního tlaku. Jeho 
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působením klesá rozsah rotačních pohybů na polovinu oproti kloubu nezatíženému 

(Čech et al., 1986). Rotační pohyb je poměrně málo ovlivněn tvarem kloubních ploch, 

ale rozhodující vliv má uspořádání vazů. Vnitřní kondyl je z mediální strany 

stabilizován vnitřním postranním vazem a z laterální strany zadním zkříženým vazem. 

Zevní kondyl je pak z mediální strany stabilizován předním zkříženým vazem a 

z laterální zevním postranním vazem (Bartoníček et al., 1991; Čech et al., 1986). 

Rozsah zevní rotace bérce je určen zejména napětím mediálního postranního vazu, kdy 

po jeho protětí se rozsah zevní rotace zvětší na dvojnásobek. Ostatní struktury 

nedosahují stabilizačního významu vnitřního postranního vazu. Při vnitřní rotaci bérce 

má kromě laterálních kapsulárních stabilizátorů velký význam přední zkřížený vaz. 

Dále se na omezení vnitřní rotace podílejí zevní postranní vaz, iliotibiální trakt, 

posterolaterální část pouzdra a zevní meniskus (Čech et al., 1986). 

 Ostatní pohyby jsou pouze pasivní a lze je provádět např. při vyšetřování. 

Jejich rozsah je velmi malý (Bartoníček et al., 1991). Tyto drobné pohyby jsou vlastně 

malé posuny na fyziologické hranici pohybové možnosti kloubu, které jsou možné 

v jednotlivých pohybových osách. M. Mc. Mennel je označil jako kloubní vůli (joint 

play). Mají nevelký rozsah, ale jsou základním předpokladem pohybu v kloubu 

(Rychlíková, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vlevo valivý pohyb, vpravo klouzavý pohyb (Engel-Korus, 2005) 
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2.1.1.3 Stabilizace kolenního kloubu 

 

 Femorotibiální kloub je bez podpory měkkých tkání vrozeně nestabilní. Jeho 

stabilita je zajišťována souhrou statických a dynamických stabilizátorů, zobrazených na 

obr. 2 (Gross, Fetto, Rosen, 2005). 

 
 

Nestabilita kolenního kloubu 
ACL = lig. cruciatum anterius, PCL = lig. cruciatum posterius, MCL = lig. collaterale mediale, 

LCL = lig. collaterale laterale, G = m. gracilis, PT = šlacha m. popliteus, ITB = iliotibiální trakt, SM 
= m. semimembranosus, ST = m. semitendinosus, MG = vnitřní hlava m. gastrocnemius, LG = 

zevní hlava m. gastrocnemius, S = m. sartorius (Gross, Fetto, Rosen, 2005). 
 

 Jelikož kloubní pouzdro je značně členité a nemá takovou schopnost zpevňovat 

kloub, jako je tomu např. u kyčle, hlavní zpevňující funkci kolene má především 

ligamentózní aparát. Jsou to jednak postranní kolaterální vazy (lig. collaterale mediale a 

laterale), které se napínají při extenzi a jsou uvolněna při flexi, přičemž výrazně omezují 

extenzi v kloubu. Dále zkřížené vazy (ligamenta cruciata – anterius a posterius). 

Omezují flexi, extenzi, vnitřní rotaci a neomezují zevní rotaci. Ochablá ligamenta 

v důsledku např. zvýšené laxacity vaziva vedou k přílišnému uvolnění kolene a vzniku 

nestabilního kloubu (Véle, 2006). 

 Uvnitř kolenního kloubu existuje rovnováha zajišťující stabilitu a zabraňující 

přednímu posunu tibie proti femuru (přední zásuvka) (Obr. 3). Primárním stabilizátorem 

předozadního posunu je přední zkřížený vaz (ACL). Pomocným dynamickým 
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stabilizátorem jsou ischiokrurální svaly (hamstringy), které „táhnou“ tibii směrem 

dozadu, a zadní roh menisků působící jako opěrný pilíř. Při flexi kolenního kloubu je 

jeho přední stabilita podstatně lepší, protože se zvyšuje efektivita dynamického tahu 

hamstringů a zvětšuje se konvexita femorálních kondylů. Tím se zkvalitní jejich 

„souhra“ s menisky, sníží se inkongruence kloubních ploch a zvýší se stabilita kolena 

(Gross, Fetto, Rosen, 2005). 

 Destabilizaci kolenního kloubu posunem tibie proti femuru dopředu způsobí 

svým přímým tahem m. quadriceps femoris. Destabilizující je rovněž okamžik natažení 

dolní končetiny působící směrem dopředu a poloha kolenního kloubu v extenzi, protože 

je biomechanicky nevýhodná pro ischiokrurální svaly. V této poloze se také snižuje 

konvexita femorálních kondylů a kongruence (shoda) kloubních ploch (Gross, Fetto, 

Rosen, 2005). 

 
Vlevo: rovnováha mezi strukturami, které brání přednímu posunu tibie proti femuru a silami, 

které se snaží přední dislokaci způsobit. Vpravo: funkcí 
patelly je posunutí quadricepsu dopředu, aby se zvýhodnila jeho biomechanika 

při extenzi kolene o 25% (Gross, Fetto, Rosen, 2005). 
 

 

 Dalším důležitým stabilizačním mechanismem v lehké hyperextenzi je kolenní 

zámek, který je dán jednak morfologií kloubních struktur, jednak je podporovaný 

aktivitou flexorů kolene, které zvyšují stabilitu a pevnost mechanického zámku ve stoji 

(Véle, 2006).  

 Jako Lombardův paradox se označuje kokontrakce agonistů a antagonistů 

(dvoukloubových flexorů a extenzorů) kolenního kloubu při vzpřímení, kdy by se jejich 
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funkce měla teoreticky vyrušit, ale přesto se podporují jako synergisté. Tento fenomén 

je důležitým stabilizačním mechanismem řízeným centrálně a při jeho selhání se kolena 

automaticky podlamují (Véle, 2006). 

 

2.1.2 Akrální část dolní končetiny (noha) 

 

 Noha tvoří pevný, ale přitom pružný a variabilní kontakt s terénem, po kterém 

se pohybujeme a o který se opírá. Je přizpůsobena pro lokomoci vestoje a je schopna 

„uchopovat“ aktivně terénní nerovnosti a tím zajišťovat potřebnou oporu pro lokomoci 

po nerovném terénu. Tím vzniká potřebná opora při dostatečném tření mezi terénem a 

plantou, která umožňuje působení reaktivní síly při stoji a chůzi. Noha má velkou 

schopnost adaptace na nerovnosti terénu. Vytváří oporu nejen ve stoji, ale i při 

lokomoci zejména v době periody stoje na jedné noze. Noha tlumí i mechanické nárazy, 

které při lokomoci vznikají a přenášejí se mechanicky na vyšší segmenty, kde jsou dále 

tlumeny pružnou páteří. Při lokomoci je m. triceps surae hlavním motorem chůze. Při 

kontaktu nohy s podložkou je brzděn pád špičky nohy aktivitou mm. peronei, aby dopad 

proběhl na patu, nikoli na špičku. Při odvíjení nohy se zátěž přesouvá přes zevní okraj 

nohy a po příčné klenbě až po metatarz palce, kde odvíjení nohy končí a začíná její 

švihová fáze spojená s mírnou trojflexí, která se při přenesení váhy na opornou 

končetinu změní na extenzi v koleni a kyčli. 

Vnitřní svaly nohy 

 Aktivují se při adaptaci na terén, jehož nerovnosti proprioceptivně i taktilně 

vnímají. Tyto drobné svaly nastavují profil nohy při iniciaci vzpřímeného držení. 

Nošení bot má zabránit poranění planty, ale brání adaptační funkci nohy, protože bota 

funguje spíše jako dlaha. 

Vnější svaly nohy 

  Slouží k udržování stabilní polohy ve vzpřímeném stoji, které je trvale 

provázeno nepatrným kolísáním mezi supinací, pronací, flexí a extenzí nohy. Tyto svaly 

mají vliv i na udržení nožní klenby vestoje, která je ovlivňována i postavením hlavice 

femuru v kyčelním kloubu. Slouží i k odvíjení chodidla při chůzi. Dynamická funkce 

lýtkových a bércových svalů ve stoji je patrná jako „hra šlach“, která se objevuje 

zejména při zhoršení stabilizace stoje při vyloučení zrakové kontroly (Véle, 2006). 
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 Krátké svaly nohy se aktivují při odvíjení nohy. Klenba nožní je držena 

ligamentózně a při dynamické zátěži se připojí činnost svalová. Hlavní zátěž při 

odvíjení nohy spočívá na m. triceps surae, který musí vyvinout sílu odpovídající až 

dvojnásobku tělesné hmotnosti. Dojde-li k přetížení plantárních ligament a krátkých 

svalů nohy při zkrácení m. triceps surae, může dojít k poklesu klenby nožní. Noha 

působí jako pružina tlumící nárazy při dopadu nohy na zem a její klenba podmiňuje 

funkčnost nohy. Noha má značný vliv na stabilitu stoje i na chůzi. Nestačí-li funkce 

delších svalů pro stabilizaci stoje, rozšiřuje se aktivita na skupiny stehenní a na svaly 

trupu a může vést při špatné stabilizaci až k rozšíření oporné baze úkrokem. Funkční 

adaptabilita nohy je značná a v případě nouze může nahradit i úchopovou funkci ruky 

(Véle, 2006).  

 Stabilita opory je udržována i při jednotlivých fázích lokomoce (oporná fáze 

kroku). Na tvar nožní klenby mají vliv nejen svaly, ale i ligamentózní aparát 

s kloubními pouzdry, který zpevňuje nožní klenbu. Její dynamickou adaptaci zajišťují 

smyčky dlouhých lýtkových svalů, které fungují jako třmen, podporující klenbu při 

zátěži. Při poruše ligamentózního nebo svalového aparátu dochází ke změnám tvaru 

nohy – k deformitám (Véle, 2006). 

 

2.1.2.1 Pohyby nohy 

 

 Dorzální flexe je pohyb planty ze středního postavení směrem k bérci, rozsah je 

cca 20-30°, plantární flexe pohyb planty opačným směrem, rozsah je cca 30-50°, 

addukce pohyb nohy kolem vertikální osy dovnitř, abdukce pohyb nohy kolem 

vertikální osy ven, rozsah mezi abdukcí a addukcí je asi 35-45° při extenzi v kolenním 

kloubu, při flektovaném koleně vzrůstá a zvýší se ještě při současné rotaci v kyčli. 

Maximálně může dosáhnout až 90°. Pronace je rotační pohyb planty kolem podélné osy 

nohy laterálně, cca 15°, supinace rotační pohyb planty kolem podélné osy nohy 

mediálně, cca 35°, od podložky se zvedá palcová strana a malíková zůstává na zemi, 

nožní klenba se zvyšuje. Inverze je addukce spojená se supinací, everze abdukce 

spojená s pronací (Véle, 2006). 

   

 

 



                      17 

 

 

2.1.3 Svalové řetězce působící na dolní končetinu 

 

 Noha se nedotýká podložky celou plochou, ale patou, zevním okrajem nohy a 

vpředu spojnicí hlaviček metatarzů. Zatížení směřuje do tří bodů: pata, metatarz palce a 

metatarz malíku. Jejich zátěži odpovídá velikost kostní struktury. Mediální plocha je 

větším dílem bez kontaktu, protože je planta vyklenuta vzhůru a tvoří hlavní část 

podélné nožní klenby. Svorník klenby tvoří sustentaculum tali na kalkaneu (Véle, 

2006). 

 Zátěž nesměřuje na střed paty, ale mediálněji a tím vzniká tendence ke 

sklopení kalkaneu mediálně (pronace patní kosti). Proti tomu působí m. flexor hallucis 

longus spojující fibulu s distální falangou palce. Svojí aktivitou nadzvedává 

sustentaculum tali a tím i podélnou klenbu; je aktivní ve stoji, při odvíjení nohy a ve 

stoji na špičkách. Vestoje je vzdálenost mezi patou a metatarzem palce kratší než vleže, 

protože se aktivují svaly podporující nožní klenbu. Při poklesu klenby při vyšší váze 

těla dochází k pronaci paty a vznikne pes valgus (Véle, 2006). 

 

2.1.3.1 Vliv osového orgánu na dolní končetinu 

 

 Femur s tibií tvoří dlouhou vertikální páku, proti které stojí krátké držadlo talu. 

Rotace femuru ve stoji se přenáší až na postavení nohy a naopak postavení nohy se přes 

lýtko přenáší až na pánev. Podle Kapandjiho ovlivňují pohyby v kyčelním kloubu 

funkci nohy. Je-li ve stoji rotován femur dovnitř, směřuje patela k palci a rotace femuru 

se přes bérec přenáší na nohu, kterou nutí do pronace a tím se snižuje podélná klenba 

nohy. Je-li femur rotován zevně, směřuje patela k malíku a noha má tendenci k supinaci 

a tím se podélná klenba nohy zvyšuje. 

 Pro udržení stability stoje je nutná schopnost fixace poloh kloubů na dolní 

končetině a té se dosahuje ve směru proximodistálním těmito způsoby: 

snižování počtu os v kloubech směrem distálním 

tvarováním kostí (vidlice kotníků) 

zpevněním kloubů mediálními a laterálními vazy (Véle, 2006).  

 Pohyb v horním nožním kloubu působí plantární a dorzální flexi nohy. Pohyb 

v dolním nožním kloubu působí zvednutí nebo snížení vnitřního nebo zevního okraje 

nohy (supinace – pronace), abdukci a addukci nohy. Při sečtení rozsahu horního a 

dolního kloubu se zvětší rozsah pohybu plantární – dorzální flexe na 70-100°, addukce 
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– abdukce na 60-90° a supinace – pronace na 20-40°. Ve stoji lze rotovat nohu proti 

lýtku asi o 40° (Véle, 2006). 

 

2.1.3.2 Dlouhé svaly nohy 

  

 Noha souvisí s femurem přes mm. gastrocnemii, s tibií a fibulou vzadu přes 

flexory a vpředu přes extenzory a mm. peronei. Plantární flexory (fyziologicky 

extendující) převažují nad dorzálními flexory. Plantárně flektující svaly jsou důležité 

pro udržení vertikály a odvíjení nohy při chůzi. M. flexor hallucis longus napíná 

podélnou klenbu, m. peroneus longus napíná příčnou klenbu (Véle, 2006). 

 

 Třmen držící podélnou klenbu nohy se skládá ze dvou smyček: 

 

Smyčka m. tibialis ant. – m. peroneus longus 

fibula – m. peroneus longus – metatarz I – os cuneiforme I – m. tibialis ant. – tibia 

 

M tibialis anterior dorsi flektuje nohu, může ji pronovat i supinovat podle stavu 

peroneu, a proto má tato smyčka podstatný vliv na tvar nožní klenby. 

Smyčka m. tibialis posterior – m. peroneus brevis 

fibula – m. peroneus brevis – calcaneus – os cuboideum – m. tibialis posterior – tibia 

 

 Tato smyčka tvoří funkční celek a působí jako otěže z laterální a mediální 

strany na podélnou nožní klenbu, kterou udržují. Ke svalům působícím na nožní klenbu 

je nutno připočíst i m. quadratus plantae, který spojuje plantu s přednožím a tím se 

rovněž podílí na udržování podélné nožní klenby (Véle, 2006). 

 Dolní končetina tvoří komplexní svalový řetězec, jehož funkci lze ovlivňovat 

jak seshora, tak zezdola. Proto je důležité při vyšetřování poruch na noze uvažovat i o 

vlivech z vyšších oblastí, tj. z postavení pánve, kyčelních i kolenních kloubů. Stejně je 

nutno brát i opačný vliv z postavení planty (Véle, 2006). 
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2.1.4 Chůze a fáze kroku 

 

 Chůze je vysoce automatizovaný projev, jehož charakter závisí na struktuře 

těla, jeho proporcích a hmotnosti právě tak, jako na kvalitě proprioceptivní informace 

z periferie a na kvalitě regulačních centrálně nervových mechanismů, Přesto, že je 

chůze vrozená, každý jedinec se v průběhu svého vývoje učí chodit sám a vytváří si 

osobní charakter chůze související s držením těla (Haladová, 1996).  

 Dle Hněvkovského se jedná o rytmický pohyb dolními končetinami a 

provázený souhyby všech částí těla. Charakteristická pro chůzi je fáze dvojí opory, kdy 

v jeden okamžik spočívají na zemi obě nohy. Mezi dvěma okamžiky dvojí opory 

spočívá tělo na jedné dolní končetině a druhá přitom kmitá (osciluje) vpřed – fáze 

jednostranné opory (Hněvkovský, 1953 in Haladová, 1996). 

 

2.1.4.1 Krokový cyklus 

 

 Krokový cyklus (gait cycle) je časový interval nebo sekvence pohybu od úderu 

paty nohy do úderu paty též nohy (Malanga, De Lisa, 1998). Může být rozdělen na dvě 

fáze – stojnou a švihovou (Obr.1): 

 Fáze stojná (stance phase), která je uváděna jako fáze opory (support stance). 

Fáze stojná zaujímá asi 60 % krokového cyklu a může být dále rozdělena ještě na fázi 

s oporou o jednu končetinu (single – leg stance) a fázi dvojí opory (double – leg stance). 

Při průměrné rychlosti chůze zaujímá fáze dvojí opory asi 10 % krokového cyklu, ale 

snižuje se se vzrůstající rychlostí chůze. Fáze opory o jednu končetinu zaujímá časově 

do 40 % krokového cyklu (Malanga, De Lisa, 1998). 

 Stojnou (opěrnou) fázi kroku rozdělujeme na pět částí: 

Heel strike – počáteční dotyk paty s podložkou 

Foot flat – plný kontakt a zatížení celé nohy 

Mid stance – střední stojná fáze 

Heel off – konečná fáze stoje, odlepení paty od podložky 

Toe off – odrazová fáze, odlepení prstů (palce) od podložky (Gross et al., 2005). 

 Fáze švihu (swing phase) – perioda bez opory (nonsupport). Reprezentuje asi 

40 % krokového cyklu. Je rozdělena ještě do tří fází:  

Initial swing (acceleration) – počáteční fáze švihu, zrychlení 

Mid swing – střední švihová fáze 
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terminal swing – (decelerace) – konečná fáze švihu, brzdění (Gross et al., 2005). 

Akcelerace probíhá, jakmile je noha zvednuta od podložky a během tohoto času švihová 

noha rychle akceleruje kupředu při flexi v kyčelním kloubu a flexi v kloubu kolenním 

současně s dorsiflexí v hlezenním kloubu. Mezišvih nastává, jakmile je akcelerující 

končetina v postavení podél druhostranné končetiny ve stojné fázi. Poté nastává 

koncový švih, jakmile se zpomalující končetina připravuje na kontakt s podložkou 

(Malanga, De Lisa, 1998). 

  

 
Krokový cyklus (Rose and Gamble, 1981 in Malanga, De Lisa, 1998) 

 

 

2.1.4.2 Pohyby nohy při chůzi 

  

 Při chůzi dochází v oblasti nohy k plantární flexi, která je zdrojem propulze, a 

potom následuje mírná dorziflexe. Připojuje se hyperextenze metatarzofalangeálních 

kloubů. Ve fázi opory přilne noha k oporné ploše, kterou uchopuje, aby mohla zajistit 

spolehlivou oporu pro působení reaktivní síly. Dochází při tom ke střídavé pronaci a 

supinaci nohy. Při odvíjení nohy se zátěž přesouvá přes zevní okraj nohy a po příčné 

klenbě až po metatarz palce, kde odvinutí nohy končí (Véle, 2006).  
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 Velmi důležitou roli v přenosu zátěže při „normální“ chůzi hrají palec a první 

metatarsopophalagngeální (MTP) kloub. Největší zátěž v oblasti přednoží při stojné fázi 

chůze přenáší první paprsek (palec a hlavička 1. metatarzu). Plynulost přenosu zatížení 

přes první MTP kloub závisí na funkci plantární fascie a stabilitě prvního MC kloubu 

(metatarsocuneiform joint) (Jacob, 2001 in Kolář, 2007). 

 Pronace subtalárního kloubu snižuje první paprsek k podložce a dochází tak 

k tlumení nárazu po dopadu paty na podložku. S následujícím dopředným pohybem těla 

mechanismus supinace stabilizuje mediální klenbu a noha se tak připravuje na 

propulzivní fázi kroku. Funkce prvního paprsku při chůzi tedy spočívá nejprve 

v tlumení dopadu přednoží na podložku a dále v přenosu zátěže při odrazu nohy, což je 

důležité uvědomit si pro pochopení biomechaniky prvního paprsku (Glasoe, 1999 in 

Kolář, 2007). 

 

2.1.4.3 Průběh centra tlaku (centre of pressure) 

 

 Centre of pressure (COP) neboli centrum tlaku je myšlený bod působení 

dynamických sil na objekt a odpovídá průběhu vektoru výsledné reakční síly působící 

na podložku. Je rovno průměru bodů působení všech normálových sil (McGinnis, 1999 

in Holton, 2003). 

 Při normální chůzi naboso je pata první oblastí, která přebírá celou hmotnost 

těla. Pata přichází na zem posterolaterální částí a maximální vrchol tlaku je přibližně 

25% z krokového cyklu, kdy je pata, středonoží a přednoží v kontaktu se zemí. Během 

dopadu paty centrum tlaku (COP) velmi rapidně zrychluje, zpomaluje po dopadu paty a 

během kontaktu středonoží opět zrychlí. Tlak středonoží je tedy značně proměnlivý, ale 

relativně malý. Doba kontaktu paty a středonoží trvá dohromady přibližně 50% stojné 

fáze chůze. Poté se COP pohybuje z paty pod přednoží přes region střední části nohy. 

Než dosáhne cca 40% zátěže, rapidně zpomalí, což ukazuje na výrazný přenos zátěže na 

hlavičky metatarzů. První metatarz obecně začíná přebírat zátěž později než pátý 

metatarz a také pod ním později tlak končí. Maximální vrchol tlaku pod přednožím se 

pohybuje okolo 80% stojné fáze. Poté COP přechází přes střední linii středonoží na 

mediální stranu přes metatarzy a končí pod regionem palce. Obvykle tedy začíná linie 

COP v proximální části paty, pohybuje se přes mediální stranu nohy a končí na 

laterálním konci palce. Nicméně i při normální funkci nohy se průběh COP liší u 

každého člověka. Někteří jedinci představují laterální posun tlaku v přednoží se třemi 



           22 

 

 

laterálními paprsky, které nesou více zátěže než normálně, zatímco u jiných dochází 

k nadměrnému zatížení střední části nohy jako důsledek poklesu podélné klenby a prsty 

se vůbec na fázi odrazu nepodílí (Nicolopoulos, 2001). 

 Výskyt maximálního vrcholu tlaku pod oblastí metatarzů je velmi variabilní – 

některé studie zabývající se zátěží bosé nohy při chůzi ukazují, že maximální vrchol 

tlaku se vyvíjí pod regionem metatarzů rovnoměrně, jiní, že je jeho distribuce 

nerovnoměrná. Někteří autoři uvádějí maximum tlaku pod třetím metatarzem, někteří 

pod prvním, druhým, či dokonce pod palcem. Naproti tomu maximum tlaku pod patou 

je prezentováno u všech velmi podobně (Nicolopoulos, 2001). 

 Základní úlohu při posouvání center of pressure směrem vpřed během fáze 

odvinutí paty od podložky hraje m. tibialis posterior. Při dysfunkci tohoto svalu naopak 

dochází k nápadnému posunu COP vzad (Imhauser, 2004 in Prchal, 2007). 

 Na průběh centra tlaku má vliv také senzorický input z oblasti nohy. Pokud je 

citlivost nohy v některých oblastech snížena, dochází k přesunu centra tlaku pryč 

z těchto oblastí, do regionů s vyšší senzitivitou (Nurse, Nigg, 2001 in Říčařová, 2005). 
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2.1.5 Pojem stabilita 

 

2.1.5.1 Tvarová stabilita axiálního systému 

 

 Tvarová stabilita axiálního systému je vlastnost, která charakterizuje stálost 

bilaterální symetrie trupu, která je silně atakována v průběhu života různými 

biologickými (genetické faktory, vývojové poruchy, infekční agens, nutriční faktory, 

hormonální vlivy, atd.) a mechanickými vlivy (zátěž a jeho historie, atd.) (Otáhal a kol., 

2003). (Obr. 5) 

 

STABILITA                 INSTABILITA 
stálost, rezistence vůči změně               labilita, nestálost, nenávratnost, katastrofa 

INDIFERENCE 
hazardní stav, neurčitost 

 
chování objektu je podmíněné charakterem podnětu (typ zátěže, 

zátěžová historie, ...) a jeho "systémovými vlastnostmi" (viz kritéria stability) 
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kinematické a reologické charakteristiky,  řízení, faktory neuromuskulární,  
jejich vazby, konstituční strukturální vztahy, ... oběhové, respirační, nutri ční, ... 
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Tvarová stabilita axiálního systému (Otáhal a kol., 2003) 
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2.1.5.2 Vzpřímená poloha a její stabilita 

 

 Vzhledem k tomu, že udržení vzpřímené polohy je značně závislé na svalové 

činnosti, jedná se o proces, který je na základě zpětné vazby neustále korigován. 

Hodnocení vzpřímené pozice může být buď posouzení tvaru a polohy jednotlivých 

segmentů (především optické metody) nebo sledování projevů korekčních mechanismů 

(např. EMG, stabilometrie). Optické metody jsou obvykle založeny na schopnosti 

analyzovat prostorové uspořádání a tvar v daném okamžiku, či v průběhu času. 

Elektromyografie dovoluje sledovat aktivitu svalů, které se podílejí na zajištění 

vzpřímené polohy. Stabilometrické vyšetření, analyzující změny polohy průmětu těžiště 

celého těla v čase do opěrné plochy, vypovídá o schopnosti celého funkčního komplexu 

(řídící i výkonové složky) zajistit požadovanou vzpřímenou polohu (Otáhal a kol., 

2003). 

 Dle Véleho se u živého lidského těla nedá mluvit o tvarové stabilitě z toho 

důvodu, že tělo nemá přesně definované tvarové vlastnosti pevného tělesa, protože jeho 

tvar je proměnlivý. Hovoří proto o aktivní stabilizaci polohy těla na pevné podložce, 

event. o stabilizaci postury, tj. o udržení dané konfigurace pohyblivých částí. Je-li tedy 

zapotřebí zaujmout pevnou stabilní výchozí polohu těla, musí být stabilita polohy 

„polotekutého tělesného obsahu“ udržována činností svalů řízených z CNS (Véle, 

2006). 

 Vzpřímené držené těla řízené CNS lze definovat jako uspořádání pohybových 

segmentů v podélné ose těla probíhající ve vertikále tak, aby vzdálenost od paty, 

opírající se o podložku, na které stojíme, k vrcholu hlavy byla co největší, při zachování 

mírných fyziologických zakřivení páteře (Véle, 2006). 

 Udržování vzpřímeného držení závisí nejen na fyzikálních parametrech 

(gravitaci, hmotnosti, výšce těla, struktuře segmentů, vlastnostech oporné plochy apod.), 

ale především na svalové aktivitě (Véle, 2006).   

 Ovládání stability je vysoce specifická proprioceptivní schopnost při provádění 

denních činností. Je také definováno jako schopnost ovládat centrum gravitace (COG) 

těla zajištěná kontaktem nohou s podložkou (Chuang et al, 2007).  

 Posturální motorika udržuje nastavenou polohu jednotlivých segmentů těla 

neustálým vyvažováním zaujaté polohy (balancováním kolem střední polohy), kterým 

se zajišťuje pohotovost k rychlému přechodu z klidu do pohybu a naopak. Pohotovost 

k akci posturální motoriky chrání tělo před poškozením (Véle, 2006). 
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 Udržování stabilizované výchozí polohy segmentů realizuje osový orgán 

„flexibilní segmentovou stabilizací páteře“ umožňující pružnou stabilizaci pohybových 

segmentů. Kromě ní existuje i sektorová stabilizace zajišťovaná svaly působícími přes 

několik segmentů pro stabilizaci jednotlivých funkčních sektorů páteře (krční, hrudní, 

bederní). Dlouhé svaly působící přes celou páteř (erector trunci) umožňují i celkovou 

stabilizaci integrující funkci osového orgánu jako celku (Véle, 2006). 

 Harison a spol. provedli studii rovnováhy stoje na jedné noze u pacientů 10-12 

měsíců po operaci ACL (17) ve srovnání se zdravými jedinci (78). Hodnoceny byly 

posturální výkyvy a kompenzační pohyby horních končetin, trupu a hlavy během stoje 

na jedné noze. Nezávislí pozorovatelé probandy rozdělili dle těchto indícií do 3 skupin 

– dobrá, ucházející, slabá. Dle výsledků studie autoři neuvádí žádné rozdíly 

v posturálním kyvu mezi dominantní a nedominantní dolní končetinou nebo mezi 

končetinou po LCA plastice kolenního kloubu a druhou, nepostiženou, při stoji na jedné 

dolní končetině. Shrnují, že test stability na jedné noze může být vhodný jen u 

onemocnění, u kterých je stabilita mohutněji postižena (Harison et al, 1994). 

Vliv podnětů na řízení stabilizace 

 Informace je zpracovaný senzorický podnět, který přichází do CNS z receptorů 

podávajících zprávy ze zevního i vnitřního prostředí, zde se porovnává s informacemi 

obsaženými v paměti a společně se používají k řízení stabilizace.  

 Proprioceptivní a exteroceptivní informace (ze svalů, šlach a kloubů osového 

orgánu) mají zpětnovazebnou povahu a jsou podkladem pro řízení jak stabilizace 

polohy, tak korekce pohybu. Pojem propriocepce se používá k označení vnímání 

polohy a pohybu v určitém segmentu. Jako jediná ze všech aferentních informací 

nemůže být popsaná, sdělitelná slovy, má nesémantický charakter (Bendová, 2002).  

 Podpůrná složka pohybového systému neslouží jen k mechanice převodu 

silového momentu na pohybový segment, ale podílí se aktivně na procesu řízení 

pohybu. Na periostu, v kloubních pouzdrech, ligamentech, šlachách, fasciích a v kůži 

jsou uloženy receptory, které informují nervový systém o momentálním stavu 

pohybového aparátu organismu, tj. o svalovém napětí, o poloze jednotlivých tělních 

segmentů (statestézie), o rychlosti směru a rozsahu jejich pohybu v prostoru 

(kinestézie). Tyto informace slouží k průběžné zpětnovazebné kontrole systému, kdy 

proprioceptivní aference přímo řídí zpětnovazebním způsobem průběh pohybu a 
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participuje na servomechanismech nastavujících hranice rozsahu pohybu (Jaklová, 

2001). 

 Propriocepce je tedy multisenzorická činnost smyslů, zprostředkovaná mnoha 

typy senzitivních neuronů. Pohyb způsobuje jejich současnou excitaci a CNS potom na 

základě této informace syntetizuje výsledné senzitivní vjemy (Véle, 1995).  

 Jakákoli proprioceptivní změna je ve svém konečném důsledku 

prostřednictvím supraspinální proprioceptivní integrace vyjádřena náležitě také 

prostřednictvím posturální funkce. Tento aferentní vstup má na míšní úrovni nikoli 

pouze segmentální, ale také polysegmentální zpracování. Odpověď je tak možné 

sledovat např. i v kolenním a kyčelním kloubu na druhé končetině (Kolář, Kerner, 1995 

in Bendová, 2002). 

 Propriocepce hraje důležitou roli při formování hypotéz v této diplomové práci, 

proto jí byl v teoretické části ponechán větší prostor. 

 Vestibulární aparát informuje o směru gravitace jak v klidu, tak při pohybu. 

Zrak informuje o prostoru zevního prostředí a výrazně ovlivňuje stabilizační proces, 

osový orgán informuje rovněž o poloze těla a podílí se na jeho vzpřímeném držení. 

Informace z chodidel nám dávají cenné údaje o rozložení celkové zátěže těla na plantu. 

To ve stoji kolísá v závislosti na faktorech vnitřních (tvaru nožní klenby, směru osy těla 

vůči směru gravitace, průmětu těžiště COP do oporné polohy, postavení hlavice femuru 

v jamce kyčelního kloubu a postavení a konfiguraci osového orgánu) a vnějších (sklonu 

oporné plochy, jejím profilu a frikčních vlastnostech podložky a obuvi). Toto kolísání 

zátěže lze snímat pomocí tlakových desek, posturograficky je možné hodnotit i zřetelné 

výchylky COP způsobené dechovými pohyby či pohyby trupu nebo končetin (Véle, 

2006). 

 Z mechanického hlediska může být noha považována za páku vyvíjející 

hybnost působící proti vlivu gravitace na vzpřímené držení těla. Tato hybnost a 

reaktivní síly bránící pádu se odrazí ve velikosti a lokalizaci tlaku na chodidlo. 

Mechanoreceptory chodidla tuto informaci zachytí a zpřesní. Takže aferentní informace 

z kožních mechanoreceptorů chodidel mají takové vlastnosti, pro které je jim 

přisouzena významná úloha při udržování vzpřímeného držení (Neužilová, 1999 in 

Bendová, 2002). 

 Interoceptivní informace z vnitřních orgánů rovněž ovlivňují stabilizaci, 

nociceptivní informace mění držení těla a ovlivňují tím i stabilizaci polohy (Véle, 

2006).  
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2.2 Strukturální a funk ční vlivy na distribuci plantárního tlaku 
 

 Plantární tlak a jeho velikost jsou ovlivňovány mnoha faktory. Tyto faktory 

mohou být strukturální či funkční. Morag, Cavanagh (1999) uvádí, že podíl vlivu 

struktury a funkce nohy na distribuci plantárního tlaku činí přibližně 50%, ale jejich 

míra vlivu je v jednotlivých regionech nohy různá. Struktura nohy má dominantní vliv 

ve střední oblasti planty a také pod prvním metatarzem, ale v oblasti paty a palce je 

významná struktura i funkce nohy (Morag, Cavanagh, 1999 in Říčařová, 2005). 

 

2.2.1.1 Regiony planty 

 

 Morag, Cavanagh (1999) rozdělují plantu do čtyř oblastí – region paty, střední 

části nohy, přednoží a palce. V těchto oblastech se liší poměr strukturálních a funkčních 

faktorů, které určují velikost plantárního tlaku (Morag, Cavanagh, 1999 in Říčařová, 

2005).  

 Vařeka (2003) dělí nohu na tři funkční oddíly dle linií Chopartova a 

Lisfrancova kloubu: zánoží (tvořené kostí hlezenní a patní), středonoží (tvořené kostí 

krychlovou, loďkovitou a třemi klínovými kostmi) a přednoží (tvořené kostmi nártními 

a články prstů) (Vařeka, 2003). 

Oblast paty 

 Velikost tlaku pod regionem paty je výsledkem působení struktury a funkce 

kalkaneu a také věku. Hodnoty tlaku v tomto regionu jsou závislé na velikosti nožní 

klenby. Čím je klenba vyšší, tím je vyšší i maximální hodnota tlaku (PPP). Velký 

význam má v tomto regionu tloušťka měkkých tkání. Větší množství měkkých tkání 

pod patou vede k redukci tlaku. Měkká tkáň je důležitá při ochraně kostěných struktur a 

při absorbci nárazů (Morag, Cavanagh, 1999 in Říčařová, 2005). 

 Co se týče vlivu věku, autoři uvádí, že se jedná pravděpodobně o souhru více 

faktorů jako např. rychlost chůze, vlastnosti měkkých tkání, velikost tukového polštáře 

pod patou, výška mediálního oblouku nožní klenby (Morag, Cavanagh, 1999 in 

Říčařová, 2005). 

 Na velikosti tlaku pod patou se dále podílejí faktory jako rychlost dopadu paty 

na podložku, doba kontaktu paty na podložce a rychlost chůze.  
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Oblast střední části nohy 

 Velikost tlaku v této oblasti ovlivňuje především struktura nohy, hmotnost 

jedince a věk. Také zde hraje roli velikost nožní klenby. Čím je klenba nižší, tím větší je 

kontaktní plocha a vyšší hodnota maxima tlaku.  

 Dalším faktorem velikosti PPP je pasivní rozsah everze. Její větší rozsah má 

vliv na redukci tlaku pod střední částí nohy. Chodidlo tak pravděpodobně může být 

v období mezistoje ve větší pronaci a tím se zatížení nohy přesune více mediálně 

(Morag, Cavanagh, 1999 in Říčařová, 2005). 

Oblast přednoží 

 Hodnoty tlaku v regionu pod prvním metatarzem mohou být ovlivněny 

strukturálními i funkčními faktory.  

  Morag, Cavanagh (1999) udávají, že větší aktivace m. gastrocnemius ke konci 

stojné fáze může souviset s větším tlakem pod prvním metatarzem. Jako další 

prediktory PPP uvádí autoři sníženou pohyblivost talocalcaneonaviculárního kloub, 

větší úhel Chopartova kloubu a kratší délku druhého metatarzu (Morag, Cavanagh, 1999 

in Říčařová, 2005). 

 Kanatli a spol. zkoumali vzory rozložení tlaku pod hlavičkami metatarzů u 

zdravých jedinců, aby přispěli ke zlepšení managementu v prevenci metatarzalgie. U 

106 zdravých neobézních dobrovolníků prováděli měření plantární zátěže při chůzi přes 

podložku Emed. Otisky nohy rozdělili do tří oblastí na základě tří funkčních podpěr 

tarzometatarzálního klubu (I. a II., III. a IV. a V. hlavička metatarzu). Zaznamenány 

byly nejnižší a nejvyšší hodnoty tlaku získané v těchto oblastech (Kanatli a spol, 2008).  

 Nelišily se výsledky mezi pohlavími a pravou a levou nohou. Nejnižší a 

nejvyšší hodnoty tlaku pod středním obloukem během stojné fáze chůze byly významně 

vyšší, než ty pod laterálním a mediálním obloukem. Mezi těmi nebyl výrazný rozdíl. 

V předšvihové fázi byl tlak výrazně vyšší pod mediální částí než pod laterální (Kanatli a 

spol, 2008).   

 Existují čtyři různé vzorce plantární distribuce, ale největší plantární zatížení se 

odehrává u většiny zdravých jedinců pod střední částí nohy (Kanatli a spol, 2008). 
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Čtyři vzorce plantární distribuce (Kanatli a spol, 2008). 
 

 Rozložení kontaktních charakteristik v regionu přednoží je předurčeno také 

postavením paty. Varózní postavení paty je spojeno s laterálním přetížením, valgózní 

postavení přispívá k nestabilitě mediální klenby a bývá často spojeno s deformitou 

hallux valgus (Waldecker, 2004 in Kolář, 2006). 

Oblast palce 

 Velikost tlaku v této oblasti je dána strukturálními a funkčními faktory palce. 

Především to je pohyblivost prvního MP kloubu. Omezená dorzální flexe kloubu spolu 

s větší rychlostí pohybu je spojená s vyšší hodnotou PPP během odrazu palce na konci 

stojné fáze (Morag, Cavanagh, 1999 in Říčařová, 2005). 

 Dalšími faktory velikosti tlaku pod palcem jsou množství měkkých tkání pod 

sezamskými kůstkami prvního metatarzu, delší hallux a úhel mezi proximálním a 

distálním článkem palce (Morag, Cavanagh, 1999 in Říčařová, 2005). 

 

2.2.1.2 Vliv t ělesné hmotnosti 

 

 Hills a spol. provedli výzkum zabývající se rozdíly v rozložení tlaku na plosce 

u obézních a neobézních jedinců. Studie se zúčastnilo 35 mužů a 35 žen s BMI mezi 

17,1 a 55,8. Jako hranice mezi obézními a neobézními byla určena hodnota BMI 30. U 

každého jedince byla změřena délka a šířka nohy, pro sběr dat byla použita snímací 

podložka Emed (Německo). Měření distribuce tlaku bylo provedeno ve stoji i při chůzi 

(Hills, Henning, McDonald, Bar, 2001). 

Skupina 1 – Mediální < střední > laterální (63,3%) 

 

Skupina 2 – Mediální > střední > laterální (17,8%) 

 

Skupina 3 – Mediální < střední < laterální (17%) 

 

Skupina 4 – Mediální > střední < laterální (1,9%)  
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Analýza vrcholných tlaků přináší informace o nejvyšších tlacích pod jednotlivými body 

plosky nohy (pata, středonoží, hlavičky metatarzů I-V, palec), během jejího kontaktu s 

podložkou. Analyzováno nebylo jen chvilkové zatížení nožních struktur, ale také byl 

zjišťován rozvoj tlaku během času. Regionální podněty se vypočítávaly z určení 

lokálního silo-časového integrálu (síla F = tlak x plocha) pod určitým anatomickým 

regionem. Tyto hodnoty podnětů byly zavzaty do následného výpočtu relativního 

rozložení podnětů pod ploskou nohy. K určení relativního zatížení RL, pro region nohy i 

byla použita následující rovnice: 

 

 

 

 Tento postup poskytuje srovnání vzorce distribuce zátěže jedinců, který je 

nezávislý na jejich tělesné hmotnosti. Proto analýza relativní zátěže může přinést lepší 

porozumění nosné funkci jednotlivých anatomických struktur (Hills, Henning, 

McDonald, Bar, 2001). 

 Byly zjištěny výrazné rozdíly v plantární distribuci – obézní jedinci vykazují 

větší šířku přednoží a vyšší plantární zatížení během stoje a chůze. Nejvyšší vzestup 

zatížení u obézních byl nalezen pod podélnou nožní klenbou a hlavičkami metatarzů. 

Ve srovnání se skupinou neobézních bylo během stoje plantární zatížení pod 

středonožím a středem přednoží vyšší u obézních žen ve srovnání s obézními muži 

(například při stoji měly obézní ženy pod středonožím 7,7x a muži 3,1x vyšší zátěž než 

příslušné kontrolní skupiny). Tento rozdíl může být výsledkem snížené pevnosti 

ligament nohy u obézních žen. Pod většinou anatomických struktur nohy u obézních 

bylo nalezeno při chůzi výrazné zvýšení vrcholné zátěže (Hills, Henning, McDonald, 

Bar, 2001).  

 

2.2.1.3 Vliv změny postavení nohy 

 

 O'Sullivan a spol. se zabýval efektivností low-dye tapu na pohyb zánoží a 

plantární zátěž během stojné fáze chůze. Vycházel z toho, že pronace je normální 

komponenta stojné fáze chůze, nicméně nadměrná pronace, kdy se části zánoží pronují 

po střední stojné fázi chůze, může způsobovat útlak myofsciálních a měkkých tkání. 
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Low dye (LD) tape je běžně používán k redukci pronace zánoží a nadzvednutí podélné 

klenby nožní (O'Sullivan et al., 2008). 

 Existující záznamy vypovídají o snížení pronace zánoží vlivem LD tapu, jak je 

vidět na posunu zátěže z mediální na laterální část nohy. Mnoho předchozích studií ale 

neprovádělo individuální kalibraci pro každého jedince, nenechali probandy chodit 

v jejich běžné obuvi a nevyšetřili běžnou chůzi před vstupem probandů na měřicí 

podložku. Cílem O'Sullivanovy studie bylo zhodnotit efekt LD tapu s použitím 3D 

analýzy pohybu a sledování plantární zátěže. Bylo vybráno 28 zdravých jedinců 

s extrémním navikulárním poklesem 10 mm (určeno podle ND testu – pokles os 

naviculare o více než 10 mm) (O'Sullivan s kol., 2008). 

  K měření plantární zátěže byl použit F-Scan – tenká vložka do obuvi složena 

z 960 senzorických oblastí, se 4 senzory/cm². Noha byla rozdělena do sítě souřadnic se 

6 odlišnými oblastmi k zobrazení změn v distribuci plantárního tlaku: mediální přednoží 

(MFF), laterální přednoží (LFF), mediální středonoží (MMF), laterální středonoží 

(LMF), mediální zánoží (MHF) a laterální zánoží (LHF) (O'Sullivan s kol., 2008). 

 Výsledky této studie ukazují, že taping způsobil významný nárůst tlaku pod 

LM, žádnou změnu pod MM či LF a výrazný pokles tlaku pod LH a MH a pod MF. 

Poté, co jsou zátěže lokalizovány více mediálně u nadměrně pronovaných nohou, tyto 

výsledky naznačují, že může být trend směrem k redukci pronace ve středo- a přednoží, 

ale nikoli v zánoží (O'Sullivan et al., 2008). 

 
Aktuální rozdíly ve vrcholu hodnot plantární zátěže mezi tapovanou a netapovanou nohou pro 
všech 6 oblastí nohy: mediální přednoží (MFF), laterální přednoží (LFF), mediální středonoží 

(MMF), laterální st ředonoží (LMF), mediální zánoží (MHF) a laterální zánoží (LHF). Tyto rozdíly 
byly statisticky významné pro laterální přednoží (p = 0.000), mediální přednoží (p = 0.014), a 

mediální (p = 0.000) a laterální (p = 0.007) zánoží (O'Sullivan s kol., 2008). 
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2.2.1.4 Vliv postavení kolenního kloubu 

 

 Z anatomicko-funkčních vztahů kloubů dolní končetiny vyplývá, že flexe 

v koleni zatížené dolní končetiny (uzavřený kinematický řetězec) by měla být spojena 

s vnitřní rotací bérce a pronací/everzí paty. Při objektivním vyšetření lze proto očekávat 

prokazatelný rozdíl v rozložení tlakových sil pod ploskou nohy při flexi a extenzi 

kolene, tedy že při flexi dojde k přesunu zatížení mediálně oproti stavu při extenzi. 

(Vařeka, 2004).  

 

 
Pronace/everze ze zánoží při flexi kolenního kloubu v CKC. Pantový model funkce subtalárního 

kloubu podle Inamana (Vařeka, 2004). 
 

 Byl proveden výzkum, jehož cílem bylo prokázat vliv postavení v kolenním 

kloubu na postavení v kloubu subtalárním při zatížení dolní končetiny, tedy 

v uzavřeném kinematickém řetězci. Testování se zúčastnilo celkem 43 probandů (35 

žen a 8 mužů, průměrný věk 24,5 roku). K měření byl použit systém Footscan firmy RS 

scan (Belgie) (Vařeka, 2004). 

 Bylo prokázáno, že při stoji na jedné dolní končetině s maximálním zatížením 

paty dojde při flexi v kolenním kloubu k posunu COP v příčné ose, a to většinou 

mediálním směrem. Vzhledem k maximálnímu zatěžování paty a tedy omezené 

možnosti zatížení hlavičky prvního metatarzu, je možné tento posun COP považovat za 

důsledek pronace/everze patní kosti, tedy pohybu v subtalárním kloubu. Zároveň 

dochází většinou i k posunu COP v předozadní ose, ale bez převahy jednoho či druhého 

směru (Vařeka, 2004). 
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Relativní rozložení tlaku pod ploskou a trajektorie COP při stoji na jedné noze a maximálním 

zatížení paty (Vařeka, 2004). 
 

 

2.2.1.5 Vliv rychlosti chůze 

 

 Jacob (2000) měřil síly působící pod přední částí chodidla pomocí silové 

podložky. Obecně se dá říci, že čím je rychlost chůze menší, tím větší je podíl zatížení 

pod oblastí druhého a třetího metatarzu. Rychlá chůze má za následek větší zatížení pod 

oblastí hlavičky prvního metatarzu. Distribuce tlaku je ale u každého jedince velmi 

individuální (Jacob, 2000 in Říčařová, 2005). Podobnou studii provedl Zhu et al. 

(1991), který srovnával plantární distribuci během normální a šouravé chůze. Výsledky 

potvrdily jeho předpoklad, že významně klesnou hodnoty vrcholné zátěže (nejvíce pod 

hlavičnou 1. a 2. metatarzu a pod palcem) a prodlouží se doba plného kontaktu nohy 

s podložkou (Zhu et al., 2001). 

 Kernozek et al. (1996) ve své studii prezentují vzory distribuce plantárních 

tlaků v závislosti na rychlosti chůze. Studie se zúčastnilo 19 zdravých mužů věkové 

kategorie 29 ± 4,7 let. Byl nalezen lineární vztah mezi rychlostí chůze a maximem tlaku 

na patě, mediální části přednoží a prstů nohy. Tlaky v těchto regionech byly zvýšeny o 

91-289% v závislosti na zvyšující se rychlosti od 0,45 do 1,79 m/s. Změna tlaků v čase 

na přednoží a prstech nohy korelovala se změnami svalové aktivity m. gastrocnemius 

(vzájemná korelace ≥ 0,90) (Kernozek et al., 1996 in Říčařová, 2005). 
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2.2.1.6 Vliv změny senzorických informací 

 

 Vstup (input) senzorických informací může být ovlivněn změnou okolních 

podmínek. Následkem toho je pozměněna také motorická odpověď pohybového aparátu 

i distribuce tlaků pod plantou. Senzorický vstup může být tedy změněn jednak 

ovlivněním samotného signálu nebo také působením na receptory, které reagují na 

mechanické podněty.   

 Nurse et al. (2001) zkoumal změny v hodnotách plantárního zatížení při 

omezení senzorického vstupu. Současně sledoval motorickou odpověď měřením změn 

svalové aktivity na EMG. Input byl snížen aplikováním ledu jednotlivě na oblast 

přednoží, zánoží a celé nohy. V ochlazených oblastech došlo ke snížení hodnot maxima 

tlaku (PPP) a časového integrálu tlaku (doba trvání PPP) ve srovnání s oblastmi 

nezměněné citlivosti (Nurse et al., 2001 in Říčařová, 2005).  

 Po ochlazení celé nohy následovalo zvýšení tlaku pod hlavičkami metatarzů a 

snížení tlaků pod prsty nohy. Při ochlazení celé planty byla pozorována zvýšená svalová 

aktivita extenzorů kyčelního kloubu a flexorů kolenního kloubu během stojné fáze 

krokového cyklu. Při snížení senzorického inputu pouze v určité oblasti mělo za 

následek posun centra tlaku (COP) pryč z této oblasti (Nurse et al., 2001 in Říčařová, 

2005). 

 Stejní autoři se také zabývali distribucí plantárních tlaků při změně poměrů 

v obuvi. Aplikací vložky do boty se výrazně zvýšil tlak v oblasti mediálního i 

laterálního oblouku nožní klenby a pod hlavičkou prvního metatarzu. Došlo naopak ke 

snížení tlaku pod palcem a oblastí hlaviček čtvrtého a pátého metatarzu. (Nurse et al., 

2001 in Říčařová, 2005). 

 Problémem senzorických inputů se zabývala i Kavounoudias et al., která 

zkoumala relativní přispění a interakce plantárního kožního a svalového 

proprioceptivního feedbacku na řízený vzpřímený stoj člověka. Devíti zdravým 

dospělým jedincům při stoji aplikovala do předních částí nohou a do šlach m. tibialis 

anterior jednotlivé či kombinované vibrační stimuly s použitím vibrační frekvence od 

20 do 80 Hz. Sledovala a analyzovala přitom změny COP, úhel hlezenního kloubu a 

EMG aktivitu m. soleus a m. tibialis anterior. Jednotlivé stimulace přednoží či m. 

tibialis anterior se vždy odrazily v náklonu celého těla, opačně směrovaného vpřed a 

vzad, v závislosti na amplitudě adekvátní vibrační frekvenci. EMG aktivita svalů 

v okolí hlezenního kloubu se také měnila v závislosti na směru posturálních odpovědí. 
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Nicméně tatáž vibrační frekvence nevyvolala ekvivalentní posturální odpovědi – u 

nízkých frekvencí vyvolala taktilní stimulace silnější posturální odpověď než 

proprioceptivní stimulace, pro kterou musela být použita vyšší frekvence. Z výsledků 

vyplynulo, že výsledný posturální posun vždy korespondoval s teoretickým součtem 

izolovaných efektů pozorovaných na vibracích každého z těchto dvou senzorických 

kanálů. Ze studie je tedy patrné, že taktilní a proprioceptivní informace z plosky nohy a 

flexorů hlezenního kloubu mohou být v CNS zpracovány společně ve smyslu sčítání 

vektorů, což zajistí podporu vzpřímeného stoje (Kavounoudias et al., 2001). 

 
Typická anteriorní a posteriorní posturální odpověď vyvolaná samostatnou stimulací mm. tibiales 

anteriores (nahoře) a obou přednoží (dole) 
Křivky ukazují mírné výchylky (silní linie) a standardní výchylky (tenké linie) COP v anterio-

posteriorní (Y) a latero-laterální (X) rovině po 2,5 sekundové vibraci o flekvenci 80 Hz 
(Kavounoudias et al., 2001). 

 

 

 Na základě získaných poznatků tedy lze shrnout, že mezi determinanty 

ovlivňující plantární tlak patří: věk, výška, délka DK, tělesná hmotnost, konfigurace 

mediálního oblouku nožní klenby, mechanické vlastnosti měkkých tkání a jejich 

množství pod oblastí paty a přednoží, aktivní a pasivní rozsah pohybu v kloubu, délka 

metatarzů (mortonův index), přítomnost strukturálních deformit nohy, rychlost chůze, 

úhel mezi proximálním a distálním článkem palce při odvalu palce a aktivita svalů. 
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2.3 Ortézy kolenního kloubu 
 

 Ortézy jsou protetické pomůcky, jejichž úkolem je náhrada ztracené nebo 

oslabené funkce. Ztráta nebo oslabení funkce tělní části (ať již všech jejích tkání nebo 

jen jedné z nich, např. svalové) se může vyskytnout jako vrozená nebo získaná vada. U 

získané pak poúrazově, během choroby a po ní, po operačním zákroku apod. (Hadraba, 

2006). 

 Kolenní kloub je jednou z nejčastějších oblastí úrazů. Různé a široké možnosti 

léčebných metod zahrnují použití kolenních ortéz. Hlavním cílem použití těchto ortéz je 

podpora, srovnání či imobilizace kolene (Chew et al, 2007). 

 Účinek ortéz lze rozdělit na léčebný, rehabilitační a substituční, samotné ortézy 

dále na statické a dynamické. Oba tyto způsoby se nejčastěji záměrně využívají u ortéz 

léčebných, nejčastější indikace jsou:  

- podpora klidového postavení 

- udržení a zafixování žádaného postavení 

- udržení antalgického postavení 

- cílená pohybová léčba  

- umožnění pohybu (Hadraba, 2006) 

 Základním prvkem, na který je směřováno působení statických nebo 

dynamických ortéz, jsou klouby a je ovlivňující svaly. Základní možností jejich 

mechanického ovlivnění je: 

- vlivem statické ortézy: a) omezení bolestivých pohybů, b) odlehčení 

kloubů 

- vlivem dynamické ortézy: a) řízení pohybů, b) redres nebo mobilizace 

chybného postavení, c) náhrada funkce (Hadraba, 2006) 

 

 Současný technologický pokrok se příznivě projevuje i v ortotice kolenního 

kloubu. Počet uživatelů kolenních ortéz v posledních 20 letech stále roste. Tento trend 

souvisí nejen se změnou životního stylu, ale i se zlepšením technologických postupů a 

v neposlední řadě i se širokou nabídkou kolenních ortéz nejen individuální, ale 

především sériové výroby (Tvrdíková, H., Chalupová, M., 2000). 

 Smyslem aplikace ortéz je obnovit v co možná největším rozsahu původní 

funkci postiženého kloubu, s cílem usnadnit běžné lokomoční pohyby a chránit kloub 

před poškozením (Tvrdíková, H., Chalupová, M., 2000). 
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 Aplikace ortéz může být užitečná u akutních úrazů a také pro chronické stavy a 

jako prevence poranění. Účel ortéz a dlah spočívá ve zlepšení fyzické funkce, 

zpomalení progrese onemocnění a snížení bolesti. Mohou být použity k imobilizaci 

nestabilních kloubů či zlomenin, k odlehčení části kloubu a vylepšení bolesti a funkce, 

k eliminaci rozsahu pohybu v jednom směru nebo k úpravě rozsahu pohybu v jednom či 

více směrech. Nenahrazují kvalitní rehabilitační program a podle potřeby by měla být 

prozkoumána a použita celá škála možností léčby (Jocelyn et al., 2007). 

 K určení, zda je ortéza či dlaha indikována, je třeba znát přesnou diagnózu 

zranění. Dlahy se obvykle užívají ke krátkodobému použití. Nadměrné, neustálé 

používání může vést k chronické bolesti a ztuhlosti kloubů nebo ke svalovému oslabení. 

Přesto dlouhodobá aplikace některých ortéz, jako například kolenní odlehčující ortézy, 

může napomoci prevenci progrese bolesti, kterou lze přičíst osteoartritidě v kolenním 

kloubu (Jocelyn et al., 2007). 

 Kolenní ortézy byly vyvinuty k odlehčení mediální části kolenního kloubu pro 

pacienty s varózní osteoartritidou, k léčbě bolesti přední části kolene a k imobilizaci 

kolenního kloubu. Nejpoužívanější typy ortéz využívané v primární péči o kolenní 

kloub jsou odlehčující (valgotizační) kolenní ortéza, fixační kolenní ortéza a patelární 

ortéza (Jocelyn et al., 2007). Dalšími hojně používanými typy ortéz jsou profylaktická, 

funkční a proprioceptivní ortéza. 

Odlehčující kolenní ortéza 

 Tyto typy ortéz byly navrženy jako jedna z možností léčby pro pacienty 

s osteoartritidou mediální části kolenního kloubu. Jsou navrženy k zevnímu působení do 

valgózního postavení, čímž redukují zatížení mediální části kolene a redukují 

způsobenou bolest. Svou roli v redukci bolesti může také hrát zvýšená propriocepce 

v kloubu. Indikace pro tento typ ortézy zahrnuje radiografické známky jednostranné 

osteoartritidy (mediální části) a varózní deformity (Jocelyn et al., 2007). 

 Osteoartritida (OA) mediální části kolene je spojená často s varózním 

postavením kloubu, které posouvá mechanickou osu a styčnou plochu zatížení více přes 

mediální část, což přispívá k progresi onemocnění. Indikované kolenní ortézy mají 

„odlehčit“ postižené oblasti změnou postavení v kloubu (Chew et al., 2007). 

 Ohledně ortéz bylo publikováno relativně málo studií, a většinou se nejednalo 

o randomizovaně kontrolované studie. Pomocí Cochran review byla vyhledána pouze 

jedna randomizovaná studie: 119 pacientů, kteří měli OA zároveň s varózní deformitou 



           38 

 

 

kolenního kloubu náhodně podstoupilo odlišnou léčbu – aplikaci odlehčující kolenní 

ortézy či neoprenového návleku. Ohodnotit se měl efekt na funkční stav a kvalitu 

života. Ačkoli oba systémy redukovaly bolest a zlepšovaly funkci, větší benefit byl 

přisouzen odlehčující ortéze (Kirkley et al.,1999 in Jocelyn et al., 2007). Použití 

neoprenového návleku mělo horší výsledky, ale lepší než stav bez žádné podpory 

(Chew et al., 2007). Rovněž Americká akademie ortopedů doporučuje odlehčující 

kolenní ortézy pro redukci bolesti u pacientů s osteoartritidou kolenního kloubu 

(American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2006 in Jocelyn et al., 2007). 

 Diagnóza osteoatritidy je spojena s proprioceptivním deficitem, proto se 

Birmingham et al. zabývali mechanickým efektem odlehčující ortézy na propriocepci a 

posturální řízení u pacientů s OA. Propriocepci zkoumali u sedících pacientů, kdy 

pozorovali schopnost reprodukovat určený úhel v kolenním kloubu. Posturální řízení 

bylo zkoumáno pomocí silové podložky při stoji na jedné noze, kdy sledovali změnu 

stability měřením výchylek COP. Došli k závěru, že ortéza má malý vliv na zvýšení 

propriocepce, ale žádný na zlepšení posturálního řízení (Birmingham et al., 2001 in 

Chew et al., 2007). Validita této studie není ovšem zcela vysoká kvůli nedostatku 

probandů v kontrolní skupině ke srovnání efektů. 

 

 
Odlehčující (valgotizační) ortéza pro osteoartritidu mediální části kolenního kloubu 
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Ortéza pro bolest přední části kolenního kloubu 

 Bolest přední části kolene rovněž nazývaná patelofemorální syndrom, je častou 

stížností mnoha mladých lidí, aktivních pacientů. Její etiologie je multifaktoriální a 

kontroverzní a léčba může být frustrující pro lékaře i pacienta. Ortézy byly vyvinuty na 

základě nejčastěji uznávané etiologie – deformity patelofemorálního kloubu. Typicky 

jsou tyto ortézy vyráběny z neoprenu nebo podobného elastického materiálu 

s doplňkovými pásky či výztuhami na podporu pately. Výztuhy mohou být kruhové, do 

tvaru C, J, H – k udržení správného umístění pately ve femorálním žlábku. Tyto ortézy 

mají přiměřenou cenu a adekvátní sériovou výrobu (Jocelyn et al., 2007). 

 Důkazy o efektivnosti ortéz k léčbě patelofemorálního syndromu jsou skromné 

z důvodu metodologických odlišností a nedostatku průřezových studií. Dva 

systematické výzkumy publikované v roce 2002 a 2003 shrnují, že z důvodu nízké 

kvality dostupných studií je nedostatek důkazů pro podporu či zamítnutí užití patelární 

ortézy v léčbě patelofemorálního syndromu. (D´Hondt et al, 2002, Bizzini et al, 2003 in 

Jocelyn et al, 2007).  Stejně tak Americká akademie pediatrů v odborném prohlášení 

stanovila, že nejsou žádné vědecké důkazy pro podporu užívání kolenních návleků 

(Martin, 2001 in Jocelyn et al., 2007). 

 Studie Powerse et al. zkoumala vliv patelofemorální ortézy na polohu pately a 

kontaktní plochu patelofemorálního kloubu. Změny byly sledovány při provádění 

fyziologických pohybů kolenního kloubu v uzavřeném řetězci. Autoři shrnují, že pokles 

bolesti je spojen se změnami kontaktní plochy patelofemorálního kloubu bez velkých 

změn postavení pately při použití této ortézy (Powers, et al., 2004 in Chew et al., 2007).  

 Tentýž autor zkoumal efekt ortézování pacientů s patelofemorální bolestí při 

běžných činnostech jako chůze, vstávání ze židle či chůze ze schodů. Průměrný pokles 

bolesti byl o 56%. Vrchol napětí během chůze výrazně klesl, což bylo spojeno se 

zlepšením kontaktu v oblasti kloubních ploch. Toto neplatilo při chůzi do a ze schodů, 

kde zlepšení kontaktu kloubních ploch bylo vyrovnáno s většími pohyby kolenních 

extenzorů a reakčních sil kloubu (Powers et al., 2004 in  Chew et al., 2007).  

 Z důvodu malého množství dat a nedostatku zřejmých doporučení a shodných 

názorů na efektivitu patelárních ortéz v léčbě nebo prevenci bolestí přední části 

kolenního kloubu, rozhodnutí týkající se jejich použití musí být provedeno na 

individuálním základě. Někteří pacienti mohou pociťovat zlepšení, přesto by měli být 

obeznámeni s nejasnými a smíšenými výsledky studií. Terapeutický pokus s využitím 
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ortézy se ale může vyplatit díky její nízké ceně a proto, že nebyly zjištěny žádné 

škodlivé účinky. Nicméně ortéza není náhradou za kvalitní rehabilitační program, který 

zahrnuje protahování, zvyšování rozsahu pohybu a proprioceptivní trénink (Jocelyn et 

al, 2007). 

 
Patellární ortéza s výztuhou tvaru J pro patellofemorální bolest 

 

Profylaktické kolenní ortézy 

 Tyto ortézy jsou navrženy pro prevenci a eliminaci rizik úrazů kolenního 

kloubu a jsou užívány hlavně u hráčů fotbalu. Ohledně efektivity těchto ortéz byla 

provedena řada výzkumů, z nichž některé vypovídají o redukci kolenních úrazů, jiné o 

jejich vzestupu a další neshledaly žádný efekt. Kaminski a Perrin provedli studii 

zabývající se vlivem profylaktických kolenních ortéz na stabilitu a propriocepci kloubu. 

Do studie zavzali 36 zdravých mužů (věk 21,7 ± 5,5 roku, výška 177,5 ± 6 cm, váha 

75,2 ± 9 kg), kteří neměli v minulosti žádný úraz kolene a nikdy předním nenosili 

profylaktickou ortézu kolenního kloubu. K výzkumu byla použita ortéza The McDavid 

Knee guard - populární, komerčně dostupná profylaktická kolenní ortéza používaná 

v mnoha univerzitních i středoškolských fotbalových programech (Kaminski, Perrin, 

1996). 
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Profylaktická ortéza The McDavid Knee Guard 

 
 

 Ortézy se nosily jednostranně na dominantní končetině pro posouzení stability 

na jedné noze a zhodnocení vnímání postavení kloubu. Nosily se i bilaterálně pro 

ohodnocení stability na obou dolních končetinách (Kaminski, Perrin, 1996). 

 K hodnocení hlubokého čití byl použit přístroj Cybex II+ izokinetický 

dynamometr. Byla testována schopnost zopakování pozice, do které byl kloub předtím 

nastaven. Jako cílové byly vybrány úhly na extrémní i střední hodnotě rozsahu pohybu. 

Při hodnocení stability uzavřeného kinetického řetězce byl každý jedinec posuzován 

použitím Chattecs Dynamic balance System ve stoji na jedné i na obou dolních 

končetinách, na pevné a dvou pohyblivých podložkách. (Kaminski, Perrin, 1996). 

 Z výsledků vyplynulo, že přítomnost kolenní ortézy zlepšila centrum stability 

během stoje na obou dolních končetinách. Kolenní ortézy neměly žádný efekt na jiné 

stavy – dynamické či statické při stoji na obou dolních končetinách. Žádný rozdíl mezi 

stavy s nebo bez ortézy nebyl zaznamenán ani při stoji na jedné dolní končetině ať už na 

stabilní nebo pohyblivé podložce. Ortézy neměly žádný efekt na aktivní či pasivní 

znovunastavení pozice v kloubu (Kaminski, Perrin, 1996). 
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Výsledky chyb znovunastavení postavení v kloubu aktivním i pasivním způsobem, s a bez ortézy 

(Kaminski, Perrin, 1996). 
 

 

 Biomechanické studie ukázaly, že profylaktické ortézy mohou přispět 20-30% 

k odolnosti vůči laterální dislokaci kolenního kloubu, kterou může potenciálně 

zapříčinit otevření mediální kloubní štěrbiny (Albright et al., 1995 in Chew et al., 2007). 

 Sitler et al. provedli studii s 1396 probandy k určení efektivity profylaktických 

kolenních ortéz v redukci a incidence a závažnosti úrazů kolene u hráčů fotbalu. 

Výrazně vyšší incidence úrazů se vyskytla u kontrolní skupiny, ve srovnání 

s ortézovanými jedinci. Studie vypovídá o tom, že tato ortéza může snížit počet úrazů 

lig. collaterale mediale, ale nikoli jejich závažnost (Sitler et al., 1990 in Chew et al., 

2007). 

 Abright et al. rovněž provedl studii, která měla srovnat incidenci úrazů lig. 

collaterale mediale u 987 hráčů fotbalu s a bez použití preventivní ortézy. Výsledky 

rovněž ukazují signifikantní snížení incidence těchto úrazů s použitím preventivní 

ortézy (Albright et al., 1994 in Chew et al., 2007). 

 Americká akademie ortopedických chirurgů a Americká akademie pediatrů 

nicméně ve svém oficiálním prohlášení z roku 1997 shrnuje, že v otázce 

profylaktických ortéz je stále nedostatek vyhovující evidence efektivnosti v redukci 

incidence či závažnosti ligamentózních postižení kolenního kloubu (Am. academy of 

orthopaedic surgeons, 1997). 
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Funkční kolenní ortézy  

 Tyto ortézy jsou navrženy k zajištění stability u kloubu s nedostatečným 

ligamentózním aparátem (např. pacienti s rupturou LCA před operací) a taktéž mohou 

být využity k pooperační regeneraci (Jocelyn et al., 2007). 

 Beynnon et al. zkoumal efektivitu funkčních ortéz na LCA při artroskopické 

implantaci převodníku na ligamentum, aby změřil chování jeho napětí. Byl zjištěn 

významný vzestup napětí u neortézovaného kolene, kde zátěž zranění byla přenesena na 

nezatížená a zatížená kolena. Ortézování tedy výrazně redukuje hodnoty napětí pro 

anteriorně nasměrovanou zátěž a kroutivý moment tibie (Beynnon et al., 1997 in Chew 

et al., 2007). 

 Podobný výzkum provedl Fleming et al., který potvrdil, že ortéza sníží napětí 

v předozadní smykové zátěži a vnitřním zkrutu tibie. Autoři navíc zjistili, že nedochází 

k redukci hodnot napětí, pokud koleno podléhá externímu zkrutu nebo varózně-

valgóznímu momentu jako zatížené či nezatížené (Fleming et al., 2000 in Chew et al., 

2007). 

 Biomechanické studie Wojtyse a spol. zabývající se kolenními klouby 

s deficientními LCA ukazují snížení anteriorní translace tibie při použití kolenních ortéz 

při mírné zátěži, podobné běžným denním činnostem (Wojtys et al., 1996 in Chew et 

al., 2007. 

  Mezi funkční ortézy patří ortéza ARTROCARE® PRO použitá v této studii. 

Jedná se o progresivní kolenní ortézu pro pooperační péči po plastice ligamenta a pro 

dlouhodobou funkční podporu z důvodu medio-laterální, anterio-posteriorní či 

kombinované ligamentózní instability. Jako její výhody lze označit: 

- Polycentrický čtyřpohybový (Four Motion®) závěsný aparát s praktickou 

pohotovostní zarážkou do flexe a extenze 

- Gelové kondylární polštářky k ochraně kostních výběžků – poskytují 

ochranu při nárazu, smyku či tlaku 

- Velký volný prostor v oblasti kolene pro snadný přístup a péči o jizvu 

- Extrémní lehkost a vysoká stabilita a pevnost 

- Vnější rám z vysoce kvalitního karbono-akrylového materiálu, tepelně 

tvarovatelný (při 175°- 200°C teplém vzduchu) 

- LCA páska k prevenci anteriorního posunu tibie 

- LCP verze (Nabídka produktů firmy Ormed) 
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 Dle výsledků mnoha biomechanických studií se ortéza ARTROCARE® PRO 

řadí mezi kolenní ortézy nové generace. Její anatomicky tvarovatelný rám byl vytvořen 

četnými počítačovými 3D měřeními dolních končetin. Je vysoce stabilní a zajišťuje 

padnoucí tvar. Při měnícím se objemu stehenního a lýtkového svalstva například při 

pooperační svalové atrofii je možné ortézu rychle a jednoduše termicky vytvarovat (při 

175°- 200°C teplém vzduchu). Vysoce kvalitní karbono-akrylový rám přitom neztratí na 

pevnosti a stabilitě (OT Forum, 2003).  

 Čtyřpohybový systém kloubu byl vyvinut z dosavadního polycentrického 

kloubu, koncipovaného na principu přepočítání čtyřkloubového řetězce, který byl dále 

vyvíjen a poskytl tedy biomechaniku, kterou provádí lidský kolenní kloub v celém 

průběhu pohybu. Tento systém vede a kontroluje postižené koleno pacienta, aniž by ho 

nějak poškodil. Poskytuje tak anatomickou přesnost pohybu (OT Forum, 2003). 

 Kolenní flexe a extenze může být jednoduše omezena dle indikace lékaře 

(extenze – 10°, 20°, 30°, 40°; flexe – 45°, 60°, 75°, 90°). Možná je také fixní klidová 

poloha pomocí blokovacích kolíčků. Nastavení změny omezení pohybu je rychlé a bez 

většího úsilí. Rameno kloubu připevněné malými šroubky lze pomocí šroubováku 

jednoduše přenastavit. Kolíčky jsou vyrobené z materiálu umožňujícího zatížení a lze je 

přemístit či vyměnit bez použití nářadí (OT Forum, 2003).  

 
Ortéza ARTROCARE® PRO, výrobce ORMED, GmbH 
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Proprioceptivní kolenní ortézy/elastický návlek  

 Chuang et al. (2007) zkoumal efektivitu kolenního návleku na statickou a 

dynamickou stabilitu u pacientů s osteoartritidou kolenního kloubu. Vycházeli z toho, 

že nošení ortézy je u pacientů s osteoartritidou důležité pro jejich stabilitu, ale základní 

mechanismus účinku ortézování je stále nejasný. Vybrali 50 pacientů s osteoartritidou, 

které testovali na balanční plošině při stoji na jedné či dvou dolních končetinách 

(statický test) a při stoji na obou končetinách během provádění řízených pohybů na 

plošině – biofeedback (dynamický test). Dle výsledků této studie došlo k výrazně vyšší 

stabilitě při statickém testu, u dynamického testu nebyl rozdíl tak markantní, nicméně 

ukazuje rovněž lepší ovládání stability během nošení návleku. (Chuang et al, 2007). 

  
 Obrázek 1 - elastický návlek na kolenní kloub 

 

 Barett (1996) objevil zlepšení kloubního polohocitu u pacientů s osteoporózou 

kolenního kloubu a u pacientů po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu, 

kteří nosili elastickou bandáž. Přesný způsob, jakým autoři dosáhli těchto výsledků, 

nebyl v literatuře popsán (Chudoba, 2001). 

 Lephart et al. (1992) rovněž prezentoval zlepšení kinestézie kolenního kloubu 

po aplikaci neoprénového návleku na kolenní kloub. Předpokládali, že bandáž plní úkol 

smyslové funkce mimo funkci mechanickou. Zjistili zlepšení kinestézie kolenního 

kloubu při aplikaci komerčně přístupného neoprénového návleku. Propriocepce je 

zprostředkována aferentním vstupem z kloubních, svalových a kožních struktur. 

Neoprénový návlek by mohl zvýšit aferentní vstup pod podmínkou zvýšení kožní 

stimulace (Chudoba, 2001). 
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 Zlepšení polohocitu v tomto kloubu při aplikaci bandáže v těchto testech odráží 

výsledky vycházející ze studií o propriocepci kolenního kloubu.  

 V této studii bude použita kolenní ortéza PLAYMAKER® ECO, popisovaná 

jako krátká měkká ortéza s proprioceptivním účinkem. Její požadovaný efekt je 

stabilizace kolenního kloubu pomocí kolenní bandáže z prodyšného, kůží dobře 

snášeného materiálu Drytex® poskytuje vysoký komfort díky vyhloubení v oblasti 

podkolenní jamky. Součástí bandáže jsou integrované stabilizační planžety, 

bezproblémové je její použití při kontaktních sportech. 

 Využívá se u těchto indikací: 

- Lehčí až střední instabilita kolenního kloubu.  

- Poruchy menisků 

- Ochrana v pozdní fázi rehabilitace 

- Stabilizace femoropatelárního kloubu 

- Součást péče po artroskopických výkonech na kolenním kloubu 

- Luxace a subluxace pately – preventivně či pooperačně 

- Chronické, pooperační a posttraumatické podráždění kolene 

- Starší ligamentózní instability středního stupně 

- Gonartróza (Katalog produktů firmy Donjoy). 

 Tato ortéza je speciálně nabízená ke stabilizaci kolenních kloubů s lehkými 

zraněními, s poškozeními menisků či pooperačně jako ochrana kloubu v pozdějších 

fázích rehabilitace. Je vyrobena z prodyšného materiálu Drytex® – vlhkost je okamžitě 

převáděna na zevní stanu ortézy, je omezeno zvýšené pocení (OT Forum, 2003).  

 Proprioceptivní působení těchto ortéz podporuje rehabilitaci, otoky jsou účinně 

redukovány. Postranní dlahy s polycentrickými ozubenými klouby účinně stabilizují 

kloub a garantují správné vedení pohybu, které odpovídá anatomickému průběhu 

pohybu v kloubu. Ortéza PLAY MAKER ECO je ve srovnání s ostatními kratší, proto 

je vhodná i pro děti a menší pacienty. Hodí se k léčbě mírnějších instabilit v kloubu, 

lehčích postižení menisků a k ochraně v zaměstnání, ve volném čase a při sportu (OT 

Forum, 2003). 
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Ortéza PLAYMAKER ® ECO, výrobce DONJOY, Rakousko 

 

Shrnutí literární části 

 Jak ze studia literatury vyplývá, většina výzkumů zabývajících se kolenními 

ortézami se věnuje přímému vlivu těchto pomůcek na kolenní kloub, jako je změna 

napětí struktur kolenního kloubu, změna propriocepce cestou zvýšeného aferentního 

vstupu a tím ovlivnění hlubokého čití v kloubu či pozitivní vliv v prevenci a léčbě jeho 

poranění. Pouze malé množství studií se zabývalo vlivem kolenních ortéz na změnu 

ekvilibrace těžiště při stoji či chůzi nebo některých dynamických parametrů, např. 

průběhu centra tlaku (COP).  

 U indikace ortéz na kolenní kloub je však třeba znát jejich vliv např. na změnu 

distribuce plantárního tlaku, dynamiku zátěžových a interakčních sil a jejich případnou 

ovlivnitelnost řízením pohybu CNS. Uvedené aspekty mají velký vliv na poměry 

v nosných kloubech, osovém orgánu a na celou posturu cestou dlouhých funkčních 

řetězců, probíhajících od oblasti nohy a dolních končetin přes záda až po horní 

končetiny (Véle, 2006). Rovněž zvýšená zátěž určitých regionů v oblasti nohy během 

stojné fáze chůze může mít za následek nociceptivní dráždění*) a následně vyvolanou 

bolest v daném regionu během celého krokového cyklu.   

 

__________________________________________ 

*) Nociceptivní zde ve významu škodlivý, poškozující, vyvolávající bolest. Nocicepce je signalizace 

škodlivých (bolestivých) podnětů (Lewit, 2003).  



           48 

 

 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

VLIV FUNK ČNÍ A PROPRIOCEPTIVNÍ ORTÉZY KOLENNÍHO KLOUBU 

NA VYBRANÉ INTERAK ČNÍ CHARAKTERISTIKY CH ŮZE 

 

3.1 Cíle a hypotézy 
 

3.1.1 Cíl diplomové práce 

 

 Hlavním cílem studie je experimentálně ověřit případné změny plantární 

distribuce tlaku při chůzi v závislosti na použití tří typů kolenních ortéz pomocí systému 

Footscan a Kistler pro získání relativních i reálných hodnot zátěže. 

Dílčí cíle 

- Sledování změn relativních i reálných hodnot tlaků pod jednotlivými 

regiony nohy při stojné fázi chůze v závislosti na použití tří různých druhů 

ortéz – ortézy funkční, proprioceptivní s omezením latero-laterálního 

pohybu kolenního kloubu a kolenního návleku. 

- Zpřesnění výstupů z přístroje Footscan „nakalibrováním“ měřicího zařízení 

pomocí systému Kistler a získat tak přesnější reálné hodnoty tlaků a sil pod 

jednotlivými regiony nohy 

- Sledování změn průběhu COP při stojné fázi chůze v závislosti na použití 

tří druhů ortéz  

- Porovnání výsledků účinků tří typů kolenních ortéz na plantární distribuci 

tlaku a průběh COP u zdravého člověka (pojem vymezen v oddíle soubor 

testovaných osob). 

 

3.1.2 Hypotézy 

 

 Mezi sledovanou distribucí plantárního tlaku při chůzi s použitím kolenní 

ortézy I, II, III a bez ní je pozorovatelný rozdíl.  

 Aplikace ortézy na kolenní kloub ovlivní svým mechanickým i aferentním 

působením poměry v této oblasti z hlediska přenastavení reologických a 

proprioceptivních vlastností kloubu, další ovlivnění je způsobeno změnou průběhu 
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pohybu kolenního kloubu do flexe a extenze ve smyslu jeho brzdění. To se při chůzi 

projeví na změnách rozložení tlaku na ploskách nohou.  

 

Hypotéza č. 1: 

 S použitím kolenní ortézy předpokládáme změnu rozložení tlaku ve smyslu 

zvýšení zátěže v mediálních regionech nohy u probandů s nulovým postavením kloubů 

dolních končetin. V závislosti na jiném výchozím postavení nohy očekáváme snížení 

tlaku v nadměrně zatížených laterálních či mediálních regionech. Rozsah změny 

očekáváme v pořadí od největšího s použitím funkční ortézy – proprioceptivní ortézy – 

návleku  

Hypotéza č. 2:  

 S použitím kolenní ortézy předpokládáme změnu průběhu COP ve smyslu 

snížení jeho amplitudy, konkrétně mediálního posunu nejlaterálnějšího bodu křivky 

průběhu COP. Rozsah změny očekáváme v pořadí od největšího s použitím funkční 

ortézy – proprioceptivní ortézy – návleku 

Hypotéza č. 3 - neprokazovaná 

 Na vzniklý změněný stav v poměrech kolenního kloubu a změněnou aferenci 

z této oblasti reaguje organismus změnou řízení. To se projeví ve změně posturálního 

zajištění pozorovatelné na aktivitě svalů dolních končetin, potažmo i na rozložení tlaku 

na ploskách nohy. Pro prokázání této hypotézy by byl nutný detailnější 

neurofyziolologický výzkum, který je nad rámec této diplomové práce. Objektem této 

studie bude však podpoření dané hypotézy výsledky z výzkumu mechanických veličin a 

sledování rozložení tlaku na ploskách. 
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3.2 Metodika výzkumu 
 

3.2.1 Měřicí zařízení 

Footscan 

 Pro detekci interakční dynamiky nohy při kontaktu s podložkou byl použit 

modulární měřicí systém Footscan® od firmy RSscan International, (RSscan 

International, firma Olen, Belgie). Systém je tvořen snímací deskou, propojovacím 

interface a obslužně analytickým softwarem. 

Footscan® software umožňuje diagnosticky hodnotit dynamický otisk chodidla, 

velikost kontaktních ploch (cm2), časový průběh kontaktu jednotlivých regionů (ms), 

parametry jejich zatěžování (N, N/cm2), vzájemné postavení jednotlivých částí regionů, 

výpočet šířky a délky chodidla. Dále software nabízí možnost exportu všech dat 

v ASCII-formátu (průběhy zatížení jako funkce času) (User Manual Footscan® 7.x gait 

interface, 2008). 

Technické parametry: 

Velikost desky:     2 x 0,5 m 

Snímatelné rozmezí:    0,27 N/cm2 - 127 N/cm2  

      (2,7 kPa - 1 270 kPa) 

Max. snímací frekvence 3D boxu:  500 Hz  

Počet modulů:     4 

Počet řádků snímačů v jednom modulu: 64 x 64 

Počet snímačů v jednom modulu:  4 096 

Velikost senzoru:    5 x 5 mm 

Rozlišovací schopnost:    4 senzory/cm2 

Max. hodnota jednoho pixelu:   255 AD 

 

 
Snímací deska Footscan (User Manual Footscan® 7.x gait interface, 2008). 
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Kistler 

 Silová deska firmy Kistler byla použita k získání reálné hodnoty zátěže nohy 

během stojné fáze chůze. Tento přístroj poskytuje údaje o vektorech reakčních sil nohy 

s podložkou, které jsou zprostředkovány piezoelektrickými senzory síly. Měření je 

vysoce přesné a opakovatelné, vzniká z křemíkových krystalů, které převádějí působící 

síly na datové signály. Kistler je precizní přístroj pro měření tlaku, síly a akcelerace 

(Nabídka produktů firmy Kistler).  

 

 Pro experiment jsme použili synchronizaci přístrojů Footscan a Kistler 

k získání reálných hodnot tlaku pod jednotlivými regiony nohy. 

 

3.2.2 Výzkumný soubor 

 

 Studie se účastnilo 5 jedinců bez omezení věkem či pohlavím. U probandů 

nesměla být anamnesticky zjištěna žádná vrozená, vývojová či jiná vada nosných 

kloubů, žádný akutní úraz, žádná operace pohybového aparátu v oblasti dolních 

končetin. Vyloučeny musely být také vestibulární, zrakové a jiné neurologické poruchy. 

Jedinci museli splňovat jedinou konkrétní podmínku, aby jim velikostně vyhovovaly 

ortézy použité v tomto experimentu.  

 
Výsledky anamnestických dat a orientačního klinického vyšetření testovaného souboru. 
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3.2.3 Použité ortézy 

 

 Pro experiment byly vybrány tři kolenní ortézy. Všechny odpovídaly velikosti 

L a byly určeny pro levou dolní končetinu.  

 

Funkční ortéza 

 Jako zástupce funkčních ortéz byla vybrána ortéza ARTROCARE® PRO 

německé firmy ORMED. Bývá indikována k pooperační péči po plastice ligamenta 

(LCA či LCP) a pro dlouhodobou funkční podporu z důvodu medio-laterální, anterio-

posteriorní či kombinované ligamentózní instability. Je zhotovena z karbono-

akrylového tepelně tvarovatelného rámu, gelových kondylárních polštářků, LCA pásky 

proti anteriornímu posunu tibie a upevňovacích popruhů. Díky polycentrickému 

čtyřpohybovému (Four Motion®) závěsnému aparátu má zajišťovat anatomickou 

přesnost pohybu kolenního kloubu. 

Proprioceptivní ortéza 

 Z proprioceptivních ortéz byla vybrána ortéza PLAYMAKER® ECO 

rakouského výrobce DONJOY. Jako její hlavní indikace jsou uváděny lehčí instability 

kolenního kloubu a meniskeální léze, doporučuje se i jako ochrana kloubů s lehkými 

zraněními či pooperačně v pozdější fázi rehabilitace. Její výrazný proprioceptivní 

účinek má urychlit fázi rekonvalescence a snížit tvorbu otoků.  

Kolenní návlek 

 Pro srovnání byl zvolen běžně dostupný elastický kolenní návlek. 

 

3.2.4 Popis podmínek 

 

 Měření bylo provedeno v klidné, přiměřeně vyhřáté a osvětlené místnosti. 

Každý z probandů byl před začátkem měření seznámen s průběhem experimentu a 

podepsal informovaný souhlas. Dále byl dotázán na anamnestické údaje a orientačně 

klinicky vyšetřen. Každý měl možnost si před samotným experimentem vyzkoušet 

chůzi po podložce, navyknout si na rytmus chůze udávaný metronomem a rovněž se 

seznámit s použitím ortéz, se kterými následné testování probíhalo. Během experimentu 

nebyl žádný z probandů rozptylován.   
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3.2.5 Metodika získávání a analýzy dat – experiment I. 

 

 První měření bylo provedeno za účelem pilotní studie. Proběhlo 27.3.2009 v 

laboratoři Biomechaniky extrémní zátěže (BEZ) na FTVS UK. Po seznámení 

s postupem měření a několika zkušebních pokusech byl každý testovaný subjekt 

instruován, aby v rytmu udávaném metromomem přešel 7-10x po celém cca 8 m 

dlouhém pruhu tak, aby jeho čtvrtý krok byl proveden levou nohou a umístěn do 

prostoru aktivního pole snímací desky Footscan. Z těchto naměřených snímků bylo 

vybráno vždy pět, na základě aspekčního hodnocení průběhu chůze (vyřazeny byly 

snímky pořízené za nestandardní situace, jako například vyrušení probanda, nesprávná 

délka kroku, ztráta rovnováhy), a na základě podobného průběhu COP dle záznamu na 

Footscanu. Následně byl tentýž test proveden s funkční ortézou, poté s proprioceptivní 

ortézou a nakonec s kolenním návlekem. Získáno bylo tedy 20 naměřených dat od 

každého probanda, 5 pro každý stav bez a s různými ortézami.  

 

 

 
Ukázka sběru dat v laborazoři BEZ 
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Hodnocení plantární distribuce tlaku 

 Na základě vhodnosti k hodnocení hypotéz jsem plosku nohy rozdělila do šesti 

oblastí – regions of interest (ROI): 

 

MFF – medial forefoot – mediální přednoží (M1+T1) 

IFF – intermedial forefoot – střední přednoží (M2+M3+T2-5) 

LFF – lateral forefoot – laterální přednoží (M4+M5) 

MF – midfoot – středonoží (MF) 

LHF – lateral hindfoot – laterální část paty (LH) 

MHF – medial hindfoot – mediální část paty (MH) 

 

 

Regiony určené systémem Footsan, černými tečkami je zobrazeno COP. 
 
 

 
Vlevo skutečné rozdělení zón podle systému Footscan, vpravo sloučení zón použité v tomto 

experimentu 
 

 Data byla přeexportována do softwaru MS-Excel a zde následně vyhodnocena 

pomocí jednoduchých statistických testů. Jednotlivé součty tlaků pod každým regionem 

nohy byly u každého probanda zprůměrovány a u každého ROI porovnány hodnoty 

stavu bez ortézy s hodnotami stavů s každou ortézou.  

 Dále byl proveden statistický test Analýzy rozptylu (ANOVA). 
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Zpřesnění výsledků ze systému Footscan  

 V rámci metodiky bychom rádi uvedli možný postup zvýšení přesnosti 

výsledných hodnot systému Footscan pomocí přístroje Kistler, který by bylo vhodné 

použít k analýze všech sebraných dat, ale z důvodu rozsahu diplomové práce jsme jej 

aplikovali pouze pilotně pro jedno měření.  

 Použili jsme softwarovou synchronizaci systémů Footscan a Kistler k získání 

reálných hodnot tlaků pod jednotlivými regiony nohy. Silová deska v tomto případě 

plnila úlohu přesného měřicího přístroje k získání reálné zátěže pod ploskou nohy 

během stojné fáze chůze v čase a plošina Footscan umístěná na ní byla použita 

k zachycení distribuce relativních tlaků pod jednotlivými regiony nohy. Samotné měření 

proběhlo identicky k výše popsanému, pouze následné vyhodnocení se lišilo. 

Softwarově byla provedena synchronizace křivek průběhu jedné stojné fáze kroku 

z obou přístrojů. Dle zvolené vzorkovací frekvence 100 Hz byly do softwaru MS Excel 

exportovány odpovídající hodnoty síly obou křivek.  

 Prvním ze dvou způsobů „kalibrace“ bylo provedení poměru hodnot síly ze 

systému Kistler a ze systému Footscan, z kterého bylo možné vypočítat určitou 

„kalibrační konstantu“. Jelikož se však tento poměr ve většině okamžiků kroku liší, bylo 

by třeba složitější matematickou operací získat jakousi „kalibrační funkci“, kterou by 

bylo možné aplikovat na všechny hodnoty křivky. My jsme vypočítali průměr poměrů 

hodnot v okolí dvou nejvyšších zátěží kroku (peak), čímž jsme získali nejpřesnější 

„kalibrační koeficient“, který je možné tímto způsobem zjistit. Pro srovnání byl 

vypočítán tentýž poměr v oblasti největší nepřesnosti funkce, abychom zjistili, jak 

velkou chybou je v tento okamžik měřicí systém Footscan zatížen. 
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Křivky zátěže nohy během stojné fáze chůze zaznamenané systémem Kistler a Footscan. Modře je 

vyznačena zóna peaků, ze které byl počítán nejpřesnější "kalibra ční koeficient", fialově je 
označena oblast největší nepřesnosti záznamu z Footscanu, ze které byl vypočítán koeficient 

s největší chybou. Šipky označují odpovídající měřítko k danému grafu. 
 

 Z analýzy průběhu kalibrační funkce vyplývá, že přibližně v okamžiku 

odlehčování nohy jsou vlastnosti Footscanu výrazně nelineární. Naproti tomu v oblasti 

peaků je zřetelné, že vlastnosti měřicí desky jsou relativně stabilní a funkci v této oblasti 

považujeme za konstantní. Každá z těchto oblastí obsahuje 10 hodnot, pro které jsme 

provedli analýzu a následné porovnání.   

 

 

 Na základě těchto znalostí můžeme shrnout, že měřicí systém Footscan byl 

v případě studie tohoto kroku zatížen mimo oblast peaků značnou chybou, zejména 

v době odlehčování nohy.  

 

 Druhý způsob, kterým by bylo možné provést zpřesnění výsledků přístroje, je 

výpočet přes impuls síly získaný z obou přístrojů. Z hodnot síly získaných Footscanem i 

Kistlerem jsme vypočítali integrály a získali jejich poměr, který můžeme považovat za 
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„kalibrační koeficient“. Tento koeficient je možné aplikovat na hodnotu impulsu síly 

pod každým regionem nohy k získání reálných hodnot zátěže pod tímto regionem. 

Získané hodnoty pro zkoumaný krok jsou následující: 

 

 

 Tento způsob „kalibrace“ se zdá být přesnější pro použití pro celý průběh 

kroku, neboť je v tomto případě nepřesnost pouze 25%.  

Následné přepočítání hodnot síly ze systému Footscan pomocí získaného koeficientu 

pro celý krok by tedy vypadalo přibližně takto: 

 
Hodnoty zátěže jednotlivých regionů ze systému Footscan a jejich přepočet na absolutní hodnoty 

zátěže použitím kalibračního koeficientu 
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Hodnocení průběhu COP 

 Další pozorovanou veličinou byl průběh COP během stojné fáze chůze. U 

probanda M.Z. byla provedena analýza tvaru křivky COP pro všechna provedená 

měření v závislosti na nošení ortéz. Provedli jsme dva způsoby hodnocení, které jsme 

následně porovnali. Vycházeli jsme z grafického zobrazení hodnot průběhu COP v čase 

získaných systémem Footscan. Každou křivku jsme proložili lineární spojnicí tendence 

a v prvním případě z její polohy vypočítali úhel, který svírá s osou x. Pro všech pět 

měření u každého stavu s ortézou nebo bez ní jsme vypočítali průměrnou velikost 

tohoto úhlu a provedli srovnání pro stavy bez a při použití jednotlivých ortéz.  

 

 
Proložení křivky COP lineární přímkou tendence, červeně je vyznačen hledaný úhel α 

 

 Z konkrétní rovnice regrese přímky jsme vypočítali hledaný úhel odpovídající 

tvaru křivky COP u jednoho kroku: 

 

( )
π

α 180
067,0 ×= arctg  
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Při použití druhého způsobu hodnocení jsme vypočítali průměrnou odchylku křivky od 

proložené lineární přímky. Porovnávali jsme velikosti těchto průměrných odchylek pro 

stavy bez a s použitím všech kolenních ortéz.  

 

 
Proložení křivky COP lineární přímkou tendence, modře je vyznačena oblast hledaných odchylek. 

Šipky označují zjišťovanou odchylku od přímky pro každý bod křivky COP. 
 

 Z konkrétní rovnice regrese jsme vypočítali hledanou odchylku každého bodu 

křivky a získali jejich průměr. Pro všech pět měření u každého stavu s ortézou nebo bez 

ní jsme vypočítali průměrnou velikost této odchylky a provedli srovnání pro stavy bez a 

při použití jednotlivých ortéz.  

 

 

 U ostatních probandů jsme průběh COP hodnotili pouze aspekčně na základě 

snímků ze systému Footscan. Při hodnocení jsme porovnávali zejména průběh křivky 

COP pod oblastí přednoží a její latero – laterální amplitudu. 
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3.2.6 Výsledky I. 
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 U subjektu M.Z. došlo s použitím funkční ortézy ve srovnání ke stavu bez 

ortézy k mírnému zvýšení tlaku pod regiony mediální části přednoží, střední části nohy 

a laterální části paty. Tlak se snížil pod regiony střední a laterální části přednoží a pod 

mediální částí paty zůstal téměř nezměněn.  

 S použitím proprioceptivní ortézy došlo ve všech regionech přednoží a pod 

mediální částí paty ke snížení tlaku, pod ostatními regiony zůstal tlak nezměněn.  

 S použitím návleku se tlak snížil pod mediální a střední částí přednoží a pod 

oběma částmi paty, mírně se zvýšil pod laterální částí přednoží a pod střední částí nohy. 
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M.Z. - Celkové součty tlaků během stojné fáze chůze a průběh COP, typické snímky:  
A - bez ortézy, B - s funkční ortézou, C - s proprioceptivní ortézou, D - s návlekem. 

 
 
 

 

 U subjektu M.Z. bylo kromě aspekčního hodnocení křivky COP provedeno pro 

všechna měření i srovnání průměrné velikosti úhlu svíraného lineární přímkou tendence 

COP s osou x a srovnání průměrné odchylky křivky průběhu COP od lineární přímky 

tendence.  

 

Srovnání tvaru k řivky COP I.
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Srovnání tvaru k řivky COP II.

Bez ortézy Funk ční ortéza Proprioceptivní
ortéza

Návlek

Prům ěrná odchylka k řivky od lineární p římky tendence COP

 

 

 

 Výsledky srovnání velikosti úhlů ukazují, že v průměru nejvýraznější posun 

křivky průběhu COP mediálním směrem se oproti stavu bez ortézy odehrál s použitím 

proprioceptivní ortézy, s použitím funkční ortézy je v průměru tento posun menší a 

s použitím návleku došlo v průměru k nejmenšímu mediálnímu posunu. 

 Z výsledků srovnání průměrné odchylky rovněž vyplývá, že s použitím všech 

tří ortéz došlo oproti stavu bez ortézy k určitému mediálnímu posunu křivky průběhu 

COP mediálním směrem. Největší posun je narozdíl od prvního způsobu hodnocení 

zaznamenán při použití návleku, menší posun jsme zaznamenali s použitím funkční 

ortézy a nejmenší s použitím proprioceptivní ortézy. 
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Subjekt L.CH. 

Celkové zatížení jednotlivých region ů nohy b ěhem stojné fáze 
chůze 

0

2
4

6

8

10
12

14

16

MFF IFF LFF MF MHF LHF

Regiony nohy

S
ou
č
ty

 tl
ak
ů

 p
 [N

/c
m

²]

Bez ortézy

Funkční ortéza

Proprioceptivní ortéza

Návlek

Rozdíly tlak ů ve srovnání se stavem bez ortézy

-3

-2

-1

0

1

2

MFF IFF LFF MF MHF LHF

Regiony nohy

p 
[N

/c
m

²] Bez ortézy/funkční ortéza

Bez ortézy/proprioceptivní ortéza

Bez ortézy/návlek

 

 

 U subjektu L.CH. došlo s použitím funkční ortézy ve srovnání ke stavu bez 

ortézy ke snížení tlaku pod regiony mediální a střední části přednoží, pod oblastí střední 

části nohy zůstal nezměněn a v ostatních regionech se mírně zvýšil. 

 S použitím proprioceptivní ortézy došlo v regionech mediálního a laterálního 

přednoží a pod mediální částí paty ke snížení tlaku, pod regionem laterální části paty se 

tlak mírně zvýšil a pod ostatními částmi zůstal nezměněn.  

 S použitím návleku se tlak snížil ve všech regionech, pouze v regionu střední 

části nohy došlo k nárůstu.  
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L.CH. - Celkové součty tlaků během stojné fáze chůze a průběh COP, typické snímky:  

A - bez ortézy, B - s funkční ortézou, C - s proprioceptivní ortézou, D - s návlekem 
 

 

 Výsledky aspekčního hodnocení průběhu COP v závislosti na použití různých 

druhů ortéz u vybraných snímků, zastupujících typický tvar křivky COP pro daný stav 

naznačují, že latero-laterální rozsah křivky je největší pro stav bez ortézy a s použitím 

ortéz dojde vždy k jeho zmenšení v pořadí návlek, proprioceptivní ortéza, funkční 

ortéza. 
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Subjekt R.S. 

Celkové zatížení jednotlivých region ů nohy b ěhem stojné fáze 
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 U subjektu R.S. se změny tlaku udály zejména pod přední částí nohy, 

v ostatních regionech zůstal tlak téměř nezměněn. S použitím funkční ortézy se tlak ve 

srovnání ke stavu bez ortézy zvýšil mírně pod mediální a více pod střední částí 

přednoží, pod laterální částí přednoží došlo k jeho snížení. 

 S použitím proprioceptivní ortézy došlo v regionech mediálního a laterálního 

přednoží ke snížení tlaku, pod regionem střední části přednoží se výrazně zvýšil.  

 S použitím návleku se tlak zvýšil pod mediální částí přednoží a snížil pod jeho 

laterální částí. V ostatních regionech zůstal nezměněn.   
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R.S. - Celkové součty tlaků během stojné fáze chůze a průběh COP, typické snímky:  
A - bez ortézy, B - s funkční ortézou, C - s proprioceptivní ortézou, D - s návlekem 

 

 

 Výsledky aspekčního hodnocení průběhu COP v závislosti na použití různých 

druhů ortéz u vybraných snímků, zastupujících typický tvar křivky COP pro daný stav 

naznačují, že latero-laterální rozsah křivky je největší pro stav bez ortézy a s použitím 

ortéz dojde vždy k jeho zmenšení v pořadí návlek, proprioceptivní ortéza, funkční 

ortéza. 
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Subjekt Z.K. 

Celkové zatížení jednotlivých region ů nohy b ěhem stojné fáze ch ůze 
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  U subjektu Z.K. došlo s použitím funkční ortézy ve srovnání ke stavu bez 

ortézy ke snížení tlaku pod regiony střední části přednoží a nohy, pod mediální částí 

přednoží zůstal nezměněn a v ostatních oblastech se zvýšil.  

 S použitím proprioceptivní ortézy došlo ke snížení tlaku pod regiony střední 

části přednoží a střední části nohy, ve všech ostatních oblastech nohy se tlak zvýšil.  

 S použitím návleku se tlak snížil pod střední částí přednoží a ve všech ostatních 

regionech došlo k jeho zvýšení.  
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Z.K. - Celkové součty tlaků během stojné fáze chůze a průběh COP, typické snímky:  
A - bez ortézy, B - s funkční ortézou, C - s proprioceptivní ortézou, D - s návlekem. 

 

 

 Výsledky aspekčního hodnocení průběhu COP v závislosti na použití různých 

druhů ortéz u vybraných snímků, zastupujících typický tvar křivky COP pro daný stav 

naznačují, že latero-laterální rozsah křivky je největší pro stav bez ortézy a s použitím 

ortéz dojde vždy k jeho zmenšení v pořadí návlek, proprioceptivní ortéza, funkční 

ortéza. 
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 Subjekt D.B. 

Celkové zatížení jednotlivých region ů nohy b ěhem stojné fáze ch ůze 
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 U subjektu D.B. se změny odehrávaly zejména pod oblastí přednoží. 

S použitím funkční ortézy došlo ve srovnání se stavem bez ortézy ke zvýšení tlaku pod 

jeho mediální a střední částí, pod laterální částí přednoží se tlak zvýšil. 

K významnějšímu nárůstu tlaku došlo ještě pod střední částí nohy a laterální částí paty.  

 S použitím proprioceptivní ortézy došlo k mírnému snížení tlaku pod regiony 

mediální a laterální části přednoží, pod střední částí přednoží se mírně zvýšil. 

V ostatních regionech zůstal nezměněn.  

 S použitím návleku se tlak zvýšil pod mediální a střední částí přednoží, 

v regionu středonoží se nezměnil a v ostatních oblastech došlo k jeho snížení.  
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 Výsledky změn plantární zátěže u probanda D.B. mohou být ovlivněny 

výchozím postavením nohy, které je třeba brát ve zpracování výstupů v úvahu. 

Počáteční klinické vyšetření ukázalo varózní postavení obou paty a s tím související 

supinační postavení v subtalárním kloubu u obou nohou. To může vysvětlovat zvýšenou 

zátěž pod laterálním regionem přednoží – LFF bez použití ortézy, která je při následné 

aplikaci ortéz snížena. Naopak, je zde patrná tendence ke zvýšení zátěže mediálního a 

středního regionu nohy (MFF, IFF) při použití ortéz. Z těchto poznatků můžeme tedy 

usuzovat na jakousi „optimalizaci plantární distribuce“ vlivem použití kolenních ortéz u 

nadměrně supinované nohy.  

 

 

 
D.B. - Celkové součty tlaků během stojné fáze chůze a průběh COP, typické snímky:  
A - bez ortézy, B - s funkční ortézou, C - s proprioceptivní ortézou, D - s návlekem. 

 

 Výsledky aspekčního hodnocení průběhu COP v závislosti na použití různých 

druhů ortéz u vybraných snímků, zastupujících typický tvar křivky COP pro daný stav 

naznačují, že latero-laterální rozsah křivky je největší pro stav s návlekem a v ostatních 

případech dojde vždy k jeho zmenšení v pořadí bez ortézy, funkční ortéza, 

proprioceptivní ortéza. 
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Shrnutí výsledků plantární distribuce tlaku 

 Výsledky hodnotící změny plantární distribuce v závislosti na použití tří typů 

kolenních ortéz se ukázaly být značně individuální. U některých probandů byly výstupy 

v souladu s hypotézou 1 (stav s použitím funkční ortézy u probandky M.Z., funkční 

ortézy a návleku u probandky D.B.), u některých by se ale dal výstup zhodnotit zcela 

opačně (Z.K.). U některých subjektů byla patrná souvislost s postavením pat a nohy 

zjištěném předchozím klinickým vyšetřením (D.B.). Jedním z důvodů určité 

nesourodosti výsledků u jednotlivých probandů ale může být i nízký počet provedených 

měření.    

Průměrná tendence zm ěny tlak ů pod jednotlivými regiony s r ůznými 
ortézami ve vztahu ke stavu bez ortézy pro všech p ět proband ů
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 Průměrná tendence změny tlaků pod jednotlivými regiony nohy pro všech pět 

subjektů by se dala charakterizovat jako největší posun s použitím proprioceptivní 

ortézy. Zde docházelo k nejvýznamnějším rozdílům zátěže zejména ve střední části 

nohy, a to ve smyslu zvýšení tlaku pod laterální a mediální částí přednoží a odlehčení 

střední části přednoží oproti stavu bez ortézy. Ke snížení zátěže, ovšem v menším 

rozsahu, docházelo s touto ortézou také pod oběma částmi paty. Funkční ortéza 

ovlivňovala celkově zátěž pod jednotlivými regiony méně, většinou docházelo ke 

zvýšení zátěže pod regionem laterální části nohy a k jeho snížení pod všemi ostatními 

regiony. Pouze pod oblastí střední části nohy zůstávala v průměru zátěž nezměněna. 

Použití návleku ovlivnilo zatížení ve smyslu zvýšení tlaku pod střední a laterální oblastí 

přednoží a oběma částmi paty. Pod regiony mediálního přednoží a střední části nohy se 

tlak za tohoto stavu zvýšil. 
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Statistická analýza dat 

Ke zjištění, které z rozdílů zátěže pod jednotlivými regiony nohy jsou signifikantní, 

jsme použili statistickou metodu analýzy rozptylu. Na základě této provedené metody 

však nebyly rozdíly stavů signifikantní u žádného probanda, pro žádný region nohy, 

pravděpodobně z důvodu malého množství sebraných dat.  

 Na základě vzorce 

∆

2)2/(2 ασz
 

kdy ∆ = požadovaná šířka intervalu spolehlivosti (zvolena byla hodnota 0,25 N/cm²), ∆ 

= 2cσ a σ = směrodatná odchylka. 2)2/(αz  = 1,96 (tabulková hodnota normálního 

rozdělení pro hladinu významnosti α = 0,05) jsme určili, že při dané variabilitě 

vyjádřené směrodatnou odchylkou σ je pro hladinu významnosti α = 0,05 potřebný 

počet měření 49. 

Shrnutí výsledků hodnocení COP 

 Výsledky obou způsobů hodnocení průběhu křivky COP, které byly použity u 

subjektu M.Z., se shodují v tom, že křivka průběhu COP prochází více laterálně za 

stavu bez použití kolenní ortézy. Velikost posunu a její pořadí při použití různých ortéz 

se však u různého hodnocení liší. Je třeba uvést, že oba tyto způsoby hodnocení můžou 

být zatíženy nepřesností z důvodu nerovnoměrného rozmístění bodů v průběhu křivky, 

které ovlivňuje nejen samotnou polohu proložené lineární přímky, ale zejména také 

zjišťovanou hodnotu průměrné odchylky od této přímky. Z toho důvodu považujeme 

první způsob hodnocení za přesnější, v některých případech ale rovněž nemusí 

zohledňovat skutečný tvar křivky. 

 Výsledky aspekčního hodnocení průběhu COP během stojné fáze chůze, které 

bylo provedeno u ostatních probandů, naznačují, že dochází k určitému posunu křivky 

mediálním směrem, nejvýrazněji s použitím proprioceptivní ortézy, méně již s použitím 

funkční ortézy a nejmenší posun jsme zaznamenali s použitím návleku.  

 Tyto výsledky by bylo možné zhodnotit jako potvrzení hypotézy 2. Pro 

přesnější potvrzení těchto rozdílů by však bylo nutné provést rozsáhlejší počet měření a 

statistickou analýzu dat nad rámec této diplomové práce.  
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3.2.7 Sběr a analýza dat – experiment II. 

 

 Druhé měření probíhalo 28.3.2009 rovněž v laboratoři Biomechaniky extrémní 

zátěže (BEZ) na FTVS UK. Jeho cílem bylo upřesnění výsledků změny tlaků pod 

jednotlivými regiony nohy během stojné fáze chůze v závislosti na použití výše 

uvedených tří typů kolenních ortéz. Do experimentu byl zavzat pouze jeden proband, 

který splňoval tytéž podmínky a byl instruován obdobně jako probandi v prvním 

experimentu. Za stejných podmínek byl proveden tentýž experiment, kdy bylo 

provedeno 60 měření pro každý stav bez ortézy i s použitím tří ortéz.  

 

 
 

Výsledky anamnestických dat a orientačního klinického vyšetření u testovaného probanda. 
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3.2.8 Výsledky II  

Subjekt M.P. 

Celkové zatížení jednotlivých region ů nohy b ěhem stojné fáze ch ůze
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 U subjektu M.P. došlo s použitím funkční ortézy ve srovnání ke stavu bez 

ortézy k mírnému snížení tlaku pod regiony mediální části přednoží a paty, ve všech 

ostatních oblastech se tlak zvýšil, nejvýrazněji v regionu střední části přednoží. 

 S použitím proprioceptivní ortézy došlo k mírnému zvýšení tlaku pod regiony 

mediální části přednoží a střední části nohy, k výraznému zvýšení tlaku došlo pod 

oblastí laterální části přednoží. V regionech střední části přednoží a mediální části paty 

se tlak mírně snížil, v oblasti laterální části paty zůstal nezměněn.  

 S použitím návleku se tlak zvýšil pod mediální částí přednoží a mírně i pod 

laterální částí přednoží, ve všech ostatních regionech došlo k jeho snížení, z čehož velmi 

výrazně pod oběma regiony paty.  
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 Výsledky změn plantární zátěže u probanda M.P. mohou být ovlivněny 

výchozím postavením nohy, které je třeba brát ve zpracování výstupů v úvahu. 

Počáteční klinické vyšetření ukázalo valgózní postavení levé paty a s tím související 

pronační postavení v subtalárním kloubu u zkoumané levé nohy. To může vysvětlovat 

zvýšenou zátěž pod mediálními regiony nohy – MFF a MHF bez použití ortézy, která je 

při následné aplikaci ortéz snížena. Naopak, je zde výrazná tendence ke zvýšení zátěže 

laterálních regionů nohy (LFF, MF) při použití ortéz.  

 Získané výsledky tedy potvrzují uvažovanou hypotézu 1, přičemž je možné 

z těchto poznatků usuzovat na jakousi „optimalizaci plantární distribuce“ vlivem použití 

kolenních ortéz u nadměrně pronované nohy.  
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Statistická anylýza dat 

 Ke zjištění statistické významnosti rozdílů zátěže pod jednotlivými regiony 

jsme opět použili analýzu rozptylu a následně Tukeyovu metodu vzájemného 

porovnání.  

 
Výsledky analýzy rozptylu s následným použitím Tukeyovy metody vzájemného porovnání 

 

 Z výsledků použité analýzy rozptylu vyplývá, že signifikantní rozdíl v tlaku 

nastal pod regiony IFF – střední část přednoží, LFF – laterální část přednoží, MHF – 

mediální část paty a LHF – laterální část paty. 

 Upřesnění těchto výsledků jsme provedli Tukeyovou metodou vzájemného 

porovnání, která dokládá, že při použití funkční ortézy se tlak zvýšil pro region střední 

části přednoží, s použitím proprioceptivní ortézy se tlak zvýšil pro region laterální části 

přednoží a snížil pod regionem mediální části paty a při použití návleku se tlak snížil 

pro oba regiony paty.    
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3.3 Diskuze 
 

 Ze získaných výsledků můžeme usuzovat na značnou variabilitu u každého 

jedince, jejímž hlavním důvodem je vysoká individualita a obtížná opakovatelnost při 

sledování komplexních pohybových vzorů, jako je lidské chůze. Zaznamenali jsme však 

několik trendů změny plantární distribuce tlaku, které nastaly při nošení zkoumaných 

typů kolenních ortéz. V první hypotéze jsme předpokládali, že se změna tlaku na plosce 

nohy odehraje s použitím kolenní ortézy ve smyslu zvýšení tlaku pod mediálními 

regiony nohy. Tento předpoklad se potvrdil jen u probandů, kteří měli dle předchozího 

klinického vyšetření varózní postavení pat a supinační postavení nohy. Naopak, u 

probandů s pronací nohy se signifikantně zvýšila zátěž pod laterálními regiony.  

 Ve druhé hypotéze jsme předpokládali zmenšení laterální amplitudy křivky 

průběhu COP při aplikaci ortézy. Tato hypotéza byla podpořena tím, že podle všech tří 

způsobů hodnocení tohoto parametru můžeme doložit, že největší laterální výchylka 

křivky COP v oblasti přednoží byla zaznamenána při chůzi bez ortézy. Všechny tři typy 

ortéz tuto výchylku snížily, avšak míra a pořadí, v jakém jsme snížení pozorovali, se již 

v jednotlivých analýzách lišily.  

 Výzkum samotné chůze je velmi komplikovaný a výsledky jsou vždy zatíženy 

určitými nepřesnostmi. Jednou z nich je provádění pozorování v laboratorních 

podmínkách, kdy na zkoumané subjekty působí mnoho nepřirozených faktorů. Přestože 

jsme se snažili zajistit co nejoptimálnější podmínky ve výzkumné místnosti z hlediska 

přiměřené teploty, osvětlení a nízké hladiny hluku, byli probandi vystaveni 

nepřirozeným podmínkám, které mohly výzkum ovlivnit. Mezi takovéto faktory může 

patřit nedostatek času pro adaptaci na zvolenou rychlost chůze či délku dráhy a 

soustředění se na provedení správného kroku do určeného místa. Použitý pás, po kterém 

proband chodil, byl dostatečně dlouhý tak, aby umožnil alespoň tři kroky před došlapem 

na měřicí plošinu a další 3-4 kroky po opuštění měřicího zařízení. Je pravděpodobné, že 

k ustálení chůze (steady-state gait) dochází od třetího kroku.  Pro studium chůze jsou 

tedy důležité nejméně tři kroky před vlastním měřením dat (Young, 1997) a záznam 

nejméně pěti průběhů chůze (Cavanagh, 1994 in Kolář, 2006). V tomto experimentu 

měli probandi umístit čtvrtým krokem svou levou nohu do oblasti první čtvrtiny měřicí 

desky. Platforma poskytuje relativně dostatečný prostor pro umístění kroku, přesto 

snaha a zvýšená soustředěnost mohou ovlivnit jeho plynulý a přirozený průběh. Pro 

účely experimentu byl z technického důvodu synchronizace se silovou platformou 
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Kistler snímán hned první krok po vstoupení na měřicí desku. Proband nemusel 

překonávat žádný výškový rozdíl, jelikož úrovně měřicí desky a podlahy byly 

vyrovnány, musel však překročit vizuálně patrný spoj, což může mít podvědomý 

význam v provedení dalšího kroku.  

 Jako další z důležitých faktorů ovlivňujících výsledky měření kontaktních sil 

a tlaků je považována rychlost chůze. Na její ovlivňování při studiích se názory liší. 

Přestože například Barnett (1997) ve své práci doporučuje používat pro studie 

zabývající se kontaktními silami a tlaky přirozenou chůzi, jejíž rychlost není nijak 

modifikována (Barnett, 1997 in Kolář, 2006), v této studii byla přibližně stejná 

dopředná rychlost při měření u každého probanda a každého jeho kroku zajištěna 

pomocí metronomu, stejně jako v některých předešlých studiích (Zhu et al., 1991). Je 

ovšem nutné vzít v úvahu, že takto ovlivněná chůze nemusí být považována za 

přirozenou a při testování osob starších či s různými poruchami koordinace bude 

nevhodná z důvodu obtížné adaptace pacienta na udávaný rytmus. V této práci však 

žádný z probandů neměl problém se danému rytmu rychle přizpůsobit.  

 Před provedením samotné studie byla od každého subjektu odebrána anamnéza 

a provedeno orientační klinické vyšetření. Jak bude uvedeno níže, některé nálezy i od 

souboru zdravých probandů se odrazily na získaných výsledcích. Při vyšetření chůze by 

však bylo vhodné prohloubit předchozí vyšetření a získat podrobnou informaci 

například o proprioceptivním vnímání pacienta v oblasti plosek, jelikož jak uvádí Nurse 

et al. (2001), senzorický input z oblasti nohy má vliv také na průběh centra tlaku. Pokud 

je citlivost nohy v některých oblastech snížena, dochází k přesunu centra tlaku pryč 

z těchto oblastí, do regionů s vyšší senzitivitou (Nurse, Nigg, 2001 in Říčařová, 2005). 

Další vyšetření by se mělo věnovat rozsahu joint play drobných kloubů nohy, pokud by 

se v této oblasti vyskytovaly blokády, jistě by byla plantární distribuce tlaku ovlivněna. 

Během kontaktní doby nohy s podložkou dochází ke střídavé pronaci a supinaci nohy 

(Véle, 2006), proto je nutné znát aktivní i pasivní rozsah pohyblivosti subtalárního 

kloubu. Důležitá je i znalost aktivního i pasivního rozsahu pohybu v ostatních kloubech 

dolních končetin a stupně svalové síly. 

 V rámci orientačního klinického vyšetření bylo provedeno i základní 

neurologické vyšetření, které by ale jistě bylo vhodné rozšířit o podrobný výzkum 

povrchového i hlubokého čití v oblasti dolních končetin, jelikož informace o aferentní 

vnímavosti pacienta v okolí kolenního kloubu by vhodně doplnila výsledek reakce při 

použití proprioceptivní ortézy.  
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 V rámci anamnézy by bylo užitečné kromě užívané medikace, která může často 

ovlivnit například práh bolesti, vnímavosti, schopnost koordinace či rovnováhy, získat 

informaci i o jiných látkách, které subjekt mohl před měřením užít, jako například 

povzbuzující látky v podobě kofeinu, či alkohol. Zajímat by nás měl i celkový stav 

subjektu, například únava či psychický stav.  

 Další oblastí, která by mohla zapříčinit určité nepřesnosti výsledků, je 

technické zabezpečení celého experimentu. U většiny měření byla použita měřicí 

platforma Footscan včetně softwarového programu. První oblastí našeho zájmu bylo 

pozorování změny tlaku ve vybraných regionech. Software systému footscan umožňuje 

rozdělení nohy do 10 regionů. Toto rozdělení systém určuje automaticky, přičemž 

uživatel jejich velikost může měnit. Není však možné z výstupu tyto regiony přesně a 

jednoznačně ohraničit, proto jsme operovali s rozdělením nabízeným systémem, které je 

nastaveno podle určitých algoritmů zadaných výrobcem. Rozdělili jsme však plosku 

nohy do větších základních oblastí sloučením malých regionů, aby se snížily chyby 

vlivem jejich nepřesného určení.   

 Analyzována byla také lokalizace COP (centre of pressure) během celé stojné 

fáze chůze. Software systému Footscan umožňuje zobrazení COP v průběhu kontaktu 

nohy s podložkou a popisuje lokalizaci COP pomocí souřadnic vzhledem k funkční ose 

nohy, procházející 2. metatarzem. Tuto osu systém zavádí automaticky, přičemž 

uživatel její polohu může měnit. Není však možné z výstupu tuto osu určit přesně a 

jednoznačně, proto byla v této studii poloha COP hodnocena většinou pouze vizuálně na 

základě jejího tvaru a laterální amplitudy pod přednožím. U jednoho probanda jsme 

provedli dva způsoby přesnějšího určení tvaru křivky COP pomocí jejího proložení 

lineární přímkou.  Omezení těchto hodnocení jsou ale dána nepravidelným rozmístěním 

bodů v průběhu křivky, čímž je determinována nejen poloha lineární přímky, ale také 

hodnoty průměrné odchylky křivky COP od ní, kterou jsme zjišťovali. 

 Při analýze dat působících sil nohy během jejího kontaktu s podložkou nás 

zajímaly reálné hodnoty síly pod jednotlivými regiony. Pokusili jsme se tedy o 

zpřesnění výsledků ze systému Footscan jakousi „kalibrací“ dle přesnějších výstupů 

tohoto parametru ze systému Kistler. Tato synchronizace byla ovšem zatížena chybou 

posunu. Technické vybavení neumožňovalo spuštění měření obou zařízení současně, 

proto byla synchronizace provedena softwarově dle průběhu křivek zátěže během 

kroku. Následně byla dvěma způsoby vypočítána „kalibrační konstanta“, jejíž součin 

s relativní hodnotou síly ze systému Footscan by měl pomoci zpřesnit tyto výstupy. 
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Uvedený postup je však možno spolehlivě aplikovat pouze pro oblasti dvou vrcholů 

zátěže při kontaktu nohy s podložkou (peak), naopak např. v okamžiku odlehčování 

nohy od podložky je výstup ze systému Footscan výrazně nelineární. Tato nepřesnost je 

způsobena pravděpodobně mechanickými vlastnostmi měřicí desky, jako je např. 

měkkost jejího povrchu a mechanická deformace při došlapu. 

 Mezi další metody, které by mohly zpřesnit výsledky studie, patří využití 

dalších přístrojů, jako např. elektromyografie pro získání informace o svalové aktivitě či 

3D kinematická analýza k poskytnutí přesného záznamu průběhu pohybu jednotlivých 

segmentů těla. Detailnější neurofyziologický výzkum by pomohl prokázat změnu řízení 

CNS, kterou reaguje organismus na změněný stav v poměrech kolenního kloubu a 

změněnou aferenci z této oblasti po aplikaci kolenní ortézy. Důležitá je také informace 

o chování nohy v obtížnějších podmínkách na nerovném povrchu nebo při chůzi po 

schodech. 

 Vliv různých ortéz na zatěžování nohy při chůzi byl detekován v poměrně 

krátkém čase po jejich nasazení, kdy probandi nikdy předtím podobné ortézy nenosili. 

Je možné, že po delší době používání ortéz by se parametry zatížení nohy změnily 

následkem adaptace organismu na tento podnět. Jak uvádí Jaklová (1999) v souvislosti 

s aplikací funkčního tapu, na počátku aplikace pásky převažuje spíše vliv exteroceptivní 

kožní aference, která může být s určitým návykem a sníženým tahem nahrazena 

hlubokou propriocepcí z oblasti ortézovaného segmentu. Na úrovni tapovaného 

pohybového aparátu se tedy aplikací textilní elastické pásky vytvoří nová situace a tím 

se mění i podmínky pro informační vstup z daného pohybového segmentu. Organismus 

se této změně aference přizpůsobuje a je nucen na nově vzniklou situaci reagovat 

(Jaklová, 1999). Předpokládáme, že obdobný efekt se bude vyskytovat i při použití 

kolenních ortéz, jako určité změny aferentního vstupu. 

 Získané výsledky z prvního experimentu byly statisticky neprůkazné z důvodu 

malého množství měření. Bylo by proto vhodné studii rozšířit o větší počet získaných 

dat. Při druhém experimentu, do kterého byl zavzat pouze jeden proband a provedeno 

bylo 60 měření pro každý stav bez i s ortézami, byly výsledky již signifikantní, je však 

nutno předpokládat určitou nastupující únavu probanda při tak velkém počtu měření. 

Zajímavé by tedy bylo pozorování změn plantárního tlaku v závislosti na různých 

ortézách při chůzi s obuví, například s použitím speciálních snímacích vložek do bot, 

dále v terénu při běžných denních činnostech nebo při sportu. 
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 Jak již bylo uvedeno výše, velmi důležitou součástí analýzy interakce nohy s 

podložkou je klinické vyšetření probanda, zejména postavení jednotlivých kloubů, 

pokles příčné a podélné klenby či tělesné konstituce. Vhodné je provést základní 

neurologické vyšetření. V anamnéze je nutné zaznamenat případné prodělané úrazy, 

operace, závažnější onemocnění, zvýšené zatěžování pohybového aparátu v zaměstnání 

nebo při sportu. Při vyhodnocování výsledků měření pak musí být přihlédnuto 

k případným nálezům a odchylkám v klinickém vyšetření. Do naší studie jsme zavzali 

pouze zdravé jedince, kteří neprodělali žádný úraz, operaci či neměli žádnou získanou 

ani vrozenou vadu zejména na dolních končetinách, rovněž neměli žádný neurologický 

deficit, například ve smyslu zhoršení rovnováhy či koordinace. Přesto se na výsledcích 

projevily některé nálezy z klinického vyšetření, jako například varózní a valgózní 

postavení pat či pronační a supinační postavení v subtalárním kloubu. Bylo by však 

zajímavé provést podobnou studii se subjekty s větším deficitem na pohybovém 

aparátu, nejen přímo v oblasti kolenního kloubu, například po úrazu, ruptuře předního 

zkříženého vazu, ale také s pacienty s výrazným valgózním postavením kolenních 

kloubů například při koxartróze, vnitřně či zevně rotačním postavení v kyčelních 

kloubech, patologicky zvýšeném pronačním či supinačním postavení v subtalárním 

kloubu, pacienty se zhoršenou koordinací nebo rovnováhou. Je možné, že v těchto 

případech by výsledky vykazovaly signifikantnější rozdíly v plantární distribuci mezi 

stavy bez a s použitím různých ortotických pomůcek, než u subjektů zdravých. Jak 

výsledky z této studie naznačují, i u jedinců s mírnými odchylkami od nulového 

postavení například v subtalárním kloubu došlo k jakési „optimalizaci plantární 

distribuce“ při použití kolenních ortéz, zejména při použití ortézy funkční či 

proprioceptivní. Z tohoto důvodu by bylo vhodné v provádění podobných studií 

pokračovat, k získání většího počtu výsledků ukazujících, zda lze metodu ortézování 

kolenního kloubu doporučit například jako součást terapie i u některých diagnóz na 

vzdálenějších regionech těla. 

  

  

   

 



           82 

 

 

3.4 Závěr 
 

 Tématem této diplomové práce bylo sledování změn plantární distribuce a 

průběhu COP v závislosti na nošení tří typů kolenních ortéz. V první části jsme se 

zabývali hlubším vhledem do problematiky biomechaniky a kineziologie chůze, aspektů 

ovlivňujících rozložení tlaku na plosce nohy a průběh COP a v neposlední řadě otázkou 

kolenních ortéz a jejich efektivity.  

 V experimentální části byla provedena studie vlivu tří vybraných ortéz na 

interakční dynamiku nohy u zdravých jedinců. Studie se účastnilo 6 probandů bez 

omezení pohlaví, ve věkovém rozmezí 23-33 let. K získání dat byl použit modulární 

měřicí systém Footscan® (RSscan International, Belgie) a taktéž silová platforma 

Kistler, včetně náležících softwarů.  

 Analyzovány byly změny hodnot tlaků a sil pod jednotlivými regiony nohy a 

změna průběhu COP v závislosti na použití tří vybraných ortéz kolenního kloubu. 

Získaná data byla zpracována v programu MS Excel a některá následně vyhodnocena 

statistickým testem analýzy rozptylu.  

 Měřicí zařízení se ukázalo být v některých parametrech zatíženo určitou 

nepřesností, proto by bylo vhodné rozšířit příští studie o zpřesnění výsledků pomocí 

dalších zařízení – například silové platformy Kistler a 3D analýzy pohybu. 

 Ze získaných výsledků vyplývá, že hodnocení plantární distribuce u složitého 

pohybového vzorce, jakým je lidská chůze, je velmi individuální. Přesto jsme našli 

určité společné tendence, zejména při hodnocení průběhu křivky COP. Průměrná 

tendence změny tlaků pod jednotlivými regiony nohy pro všech pět subjektů by se dala 

charakterizovat jako největší posun s použitím proprioceptivní ortézy. Zde docházelo 

k nejvýznamnějším rozdílům zátěže zejména ve střední části nohy, a to ve smyslu 

zvýšení tlaku pod laterální a mediální částí přednoží a odlehčení střední části přednoží 

oproti stavu bez ortézy. S použitím funkční ortézy docházelo většinou ke zvýšení zátěže 

pod regionem laterální části nohy a k jeho snížení pod všemi ostatními regiony. Použití 

návleku ovlivnilo zatížení ve smyslu zvýšení tlaku pod střední a laterální oblastí 

přednoží a oběma částmi paty. Pod regiony mediálního přednoží a střední části nohy se 

tlak za tohoto stavu zvýšil. Výsledky hodnocení tvaru křivky COP ve většině případů 

naznačují, že největší laterální amplitudu jejího průběhu zjišťujeme bez použití ortézy a 

s následnou aplikací ortéz se tato výchylka sníží.  
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 Ukázalo se, že výsledky z prvního experimentu, kdy bylo provedeno pouze pět 

měření pro každého probanda a každý jeho stav bez nebo s třemi ortézami, byly 

statisticky neprůkazné, a výstupy z něj značně variabilní. V podobných experimentech 

je tedy třeba provést 50-60 měření při každém sledovaném stavu, viz. experiment II, 

kdy již byla zaznamenána jistá signifikantní tendence změn plantární distribuce 

v závislosti na použití jednotlivých ortéz. U testovaného subjektu došlo k těmto 

statisticky významným změnám oproti stavu bez ortézy: s funkční ortézou zvýšení tlaku 

pod regionem střední části přednoží, s proprioceptivní ortézou zvýšení tlaku pod 

laterální částí přednoží a snížení tlaku pod mediální částí paty, s návlekem snížení tlaku 

pod oběma částmi paty. 

 Přesto je nutné respektovat individualitu každého sledovaného subjektu a 

hodnocené výstupy vždy porovnat s nálezy z podrobného klinického vyšetření. 
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4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 

ANOVA  analyse of variance – analýza rozptylu 

bilat.    bilaterální  

CNS   centrální nervová soustava 

COP   centre of pressure – centrum tlaku 

DK     dolní končetina 

IFF     intermedial forefoot – střední část přednoží  

kl.   kloub  

LFF     lateral forefoot – laterální část přednoží  

LH     lateral heel – laterální část paty 

LHF     lateral hindfoot – laterální část paty  

M1     hlavička 1. metatarzu 

M2     hlavička 2. metatarzu 

M3     hlavička 3. metatarzu 

M4     hlavička 4. metatarzu 

M5     hlavička 5. metatarzu 

MF     midfoot – středonoží  

MFF     medial forefoot – mediální část přednoží  

MH     medial heel – mediální část paty 

MHF     medial hindfoot – mediální část paty  

obl.   oblast 

ROI   regions of interest – sledované regiony nohy 

sym.    symetrický 

T1     oblast palce 

T2-5     oblast 2. – 3. prstu DK 

valg.    valgózní  

var.    varózní  
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