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Abstrakt

Název práce: Diagnóza ploché nohy u výkonnostních a vrcholových sportovců.
Souhrn: Hlavním tématem diplomové práce je problematika výskytu plochonoží u sportovců
- atletů. V první části je uvedena anatomie nohy. Druhou část tvoří kineziologický rozbor
rozdělení plochonoží, klinické vyšetření nohy, samotná terapie a prevence. Obuvi je věnována
zvláštní kapitola. Pokusil jsem se také podat podrobnější informace o výběru vhodné, běžecké
obuvi pro atléty s plochnožím. Třetí část tvoří výzkum, který je zaměřen na výskyt plochonoží
u sportovců výkonnostní a vrcholové úrovně porovnávan s rekreačními sportovci. Přitom sme
vycházeli z deskripce současného stavu chodidel sportovců. Oslovili jsme 100 respondentů ve
věku mezi 18-28 let, kterým jsme předložili anketu a odebrali otisky nohou (plantogramy).
Metoda: Hlavní vyzkumnou metodou pro dynamické vyšetření obou chodidel byla
tenzometrická deska – footscan. Vyšetření stoje aspekcí sloužilo jako pomocné. Písemná
anketa zjišťovala potřebné anamnestické údaje. Pořízené plantogramy byly vyhodnocené
metodou podle Sztriter-Godunova.
Výsledky: Ve skupině vrcholových a výkonnostních atletů jsme zjistili, že plantogram u 26%
sportovců nevykazuje známky plochonoží. I. stupeň plochonoží mělo 46% vyšetřených, II.
stupeň mělo 14%, III. stupeň byl zjištěný u 8%, a pes excavatus mělo 6% vyšetrovaných
sportovců. Ve skupině rekreačních sportovců jsme zjistili, že 48% z nich nemá příznaky
plochonoží, I. stupeň plochonoží mělo 28% , II. stupeň mělo 10%, a III. stupeň 6%. Pes
excavatus bylo zjištěno u 8% rekreačních sportovců.
Vzhledem k těmto zjištěním je potřeba věnovat zvýšenou pozornost prevenci a terapii mezi
výkonostními a vrcholovými sportovci - atlety s plochonožím.
Klíčová slova: Plochá noha, diagnostika, terapie, klenba nožní, plantogram.
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Úvod

V mé diplomové práci se soustřeďuji na problematiku plochonoží mezi výkonnostními
a vrcholovými sportovci. O důležitosti regenerace organismu v jednotlivých fázích sportovní
přípravy nemá smysl polemizovat a to zvláště z pohledu absolventa FTVS. Požadovaní
vysoké výkonnostní úrovně v závodním sportu klade nemalé nároky na celý organismus.
Často podceňována je dle mého názoru jedna z oblastí a to starostlivost o chodidla ve
všebecném slova smyslu nejen mezi sportovci, ale také v nemalé části i mezi nesportovci.

,, Z jakého důvodu jsem zvolil zrovna toto téma?“ S problematikou plochonoží se
v praxi velmi často setkávam u sportovců, kde vykonávám funkci kondičního trenéra případně
maséra. Sám také trpím tímto problémem a proto byla pro mě další zajímavost dozvědět se
něco více o mé diagnóze, příčinou s největší pravděpodobností byla nevhodně zvolená obuv
(sportovní) k běžnému nošení v období růstu. Rozhodl jsem se tedy v této práci také přiblížit
významu prevence a terapie.
Je obzvlášť důležité, aby jsme plochonoží, hlavně rozvinuté (t.j. III. a IV. st.), nechápali
pouze jako periférni problém, ale především jako problém, jenž postihuje statiku a dynamiku
celého těla sportovce. Při rozvinutém plochonoží je narušen kloubní, svalový a ligamentózní
systém nohy, ale také kolenní klouby, kyčelní klouby, sakroiliakální spojení, či statika a
dynamika celé páteře.
V první části práce podrobně popisuji anatomii nohy, její funkce a biomechaniku. Další
následná část je věnována samotnému plochonoží, příčinám vzniku, různym přístupům
k diagnostice ale především možnostmi prevence a terapie. Poslední část je složena z
výzkumu, se zaměřením na porovnání plantogramů sportovců- atletů metodikou podle
Sztriter-Godunova.
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2 Cíl a úkoly práce
2.1 Cíl práce
1) Hlavním cílem této práce je zhodnotit stav klenby nožní mezi skupinou sportovců
reprezentující atlety výkonnostní a vrcholové ůrovně a porovnat ji se skupinou
reprezentující rekreační běžce měřenou pomocí zařízení footscan.
2) Určit vztah stavu klenby nožní u obou skupin s vykonávanou prevencí zjištěnou
anketou.
3) Podat terapeutický přehled konzervativních metod a možností prevence před vznikem
a zlepšením stavu plochonoží.
4) Podat ucelený přehled technologií u vybraných značek řady treningové a závodní
běžecké obuvi zaměřené na podporu podélné klenby nožní.

2.2 Úkoly práce
1) Shromáždění a prostudování literatury věnujíci se dané problematice.
2) Sestavit anketu, která se bude zaměřovat na okruh zdravotního stavu, prevence a její
testování (pilotáž).
3) Získat anamnestické údaje a vyšetřit potřebný počet respondentů.
4) Výsledky ankety obou vyšetření zpracovat a procentuálně interpretovat formou grafů
a tabulek.

3 Hypotézy
1) U skupiny reprezentujíci vrcholové a výkonnostní atlety bude incidence k plochonoží
vyšší než u rekreačně sportujících běžců.
2) Mezi incidencí plochonoží obou skupin nebude významnější rozdíl.
3) Značné procento testovaných, u kterých se prokáže plochonoží, neprošlo odborným
vyšetřením chodidel.
4) U testovaných z obou skupin, se prokáže zanedbání prevence.
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4 Teoretické poznatky
4.1 Disciplíny zabívající se zkoumáním nohy
Ortopedie je chirurgický obor zabývajíci se nemocemi pohybového aparátu (
vrozenými a získanými vadami, poraněními kostí, kloubů, páteře), jejich diagnózou a léčbou
(Vokurka a kol., 2007).
Podologie je obor zabývající se komplexně nohami a jejich onemocněním. Hlavní
náplní oboru je péče o nemocné trpící syndrómem diabetické nohy (Vokurka a kol., 2007).
Podiatrie je obor zabývající se studiem a péčí o nohy, včetně jejich normální
struktury, onemocnění a léčby (Kol.autorů, 2007).
Kalceotika je část ortopedické protetiky, resp. technické ortopedie, která se zabývá
indikaci, zhotovením a aplikací pomůcek pro chorou nebo chybnou nohu (Brozmanová a kol.,
1990).

4.2 Vývoj nohy
4.2.1 Fylogenetický vývoj
Noha člověka je orgánem, který se vytvořil v důsledku dlouhodobého procesu
přizpůsobování našich předků k bipedální lokomoci a k vzpřímenému držení těla. Sledováním
stavby nohy a jeho vývoje lze pozorovat, že růst a zvětšování objemu kostí probíhá
nerovnoměrně. Nejmasivněji jsou rozloženy zánartní kosti, méně masivní jsou dlouhé nártní
kosti. Jěště menším objemem i délkou jsou články prstů. To ukazuje, že v souladu
s fylogenetickým přechodem lidského těla do vertikální polohy nastaly odpovídajíci změny
v noze. Silný tlak při chůzi na palec, v důsledku intenzifikace funkcí, vedl k jeho relativnímu
zvětšení. Ostatní prsty zaznamenaly v důsledku oslabení lokomotorické funkce různy stupeň
znatelné redukce. Tvar a struktura nohy jsou tedy výsledkem dlouhodobého fylogenetického
vývoje, který sev určité skrácené formě opakuje ve vývoji ontogenetickém (Klementa, 1987).

4.2.2 Ontogenetický vývoj
V embryonálním vývoji se objevuje první základ pro dolní končetinu na konci 3. týdne
vývoje embrya. Mezi 6.-8. týdnem se diferencují svaly, cévy a nervy. Toto období je
nejdůležitější vývojovou fází nohy. Od 3. Měsíce noha rotuje do dorsální flexe a je převáděna
z postavení supinačního do postavení pronačního. Tím vzniká základ pro podélnou i příčnou
klenbu nohy (Klementa, 1987).
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Osifikace kosti nohy začína asi v 9. týdnu fetálního života a to v diafýzách nártních kostí.
Dále pokračuje (články prstů 9. až 15. týden fetální, kalkaneus ve 3.až 4. měsíci fetálním,
talus v 6. měsíci fetálním, kuboideus v 9. měsíci fetálním, kosti klinovité v 1. až 2. roce
života) a je ukončena osifikací zánartních kostí (14. až 16. rok života), srůstem osifikačních
jader epifýz a diafýz nártních kostí mezi 17. až 20. rokem života a osifikačních jader článků
prstů v 17. až 18. roce života (Čihák, 1987).
Chodidlo preměňuje svou funkci. Získává dynamickou úlohu v lokomoci. Působí jednak
jako kontakt podléhajíci pravidlům biomechaniky, jednak má schopnost úchopu, tj. podlahy
se aktivně přidržovat. Na tomto místě je nutné zdůraznit velký význam propriocepce a
exterocepce chodidla, které je třeba mít na paměti, protože těchto schopností ubývá nošením
obuvi. Ta sice nohu chráni, ale zároveň působí jako dlaha (Véle, 1997).

4.3 Anatomie nohy
Noha je distálním článkem dolní končetiny. Má sice základní uspořádání stejné jako
ruka, ale vzhledem ke své funkci při vzpřímeném stoji a chůzi jsou přítomny četné stavební a
funkční rozdíly. Rozdíly jsou patrné již na skeletu nohy, pro který je typická redukce
(zkrácení) prstů, zesílení zánartních kostí a zmenšení pohyblivosti mezi jednotlivými články
(Dylevský a kol., 2000).

4.3.1 Kostní stavba nohy
Kostra lidské nohy se skládá z 26 kostí a dělí se obvykle na tři segmenty – tarsus,
metatarsus a články prstů (příloha č.1). Tarsus je tvořen sedmi silnými kostmi, které navzájem
těsně artikulují. Toto uspořádání prozrazuje jejich důležitou funkci při prenosu zatížení.
Metatarsus se skládá z pěti metatarzálních kostí, článků prstů je čtrnást. Plantární plocha tarzu
a proximálních metatarzů tvoří příčnou klenbu, která vytváří prostor pro měkké tkáně planty a
absorbuje částečně síly, vznikajíci při přenosu tělesné hmotnosti. Tento oblouk podmiňuje
konvexitu hřbetu nohy. Podélna klenba je tvořena tarzálnimi a tarzometatarzálními klouby,
primárně je udržována systémem vazů a aponeuróz (Dungl, 1989), (obr.č.1).
Jiné rozdělení je dle Vařeky (2003), které liniemi Chopartova a Lisfrankova kloubu
rozděluje nohu na tři funkční oddíly. Zánoží tvoří dvě velké tarzální kosti (talus a calcaneus),
středonoží se skládá z pěti malých tarzálních kostí (os naviculare, os cuboideum a tři ossa
cuneiformia) a přednoží zahrnuje metatarzy a články prstů.
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A)

B)

Obr.č. 1 Kostra nohy ze strany mediální A) a laterální B) (převzato z 3D prohlížeče
www.anatomy.tv)
Ossa tarsi (zánártní kosti)
Tvoří sedm poměrně masivních kostí nepravidelného tvaru.
Talus (hlezenní kost)
Spojuje se s bércovými kostmi a patní a člunkovou kostí. Hlezenní kost tvarem
připomíná nepravidelný, shora oploštělý hranol s dlouhou osou orientovanou v předozadním
směru.
Calcaneus (patní kost)
Je největší a nejmasivnější z kostí nohy. V kostře nohy tvoří zadní a dolní oddíl, který
přejímá část hmotnosti těla z hlezenní kosti a přenáší ji na podložku. Zadní oddíl kosti
reprezentuje kostěný podklad paty.
Os naviculare (člunková kost)
Je krátká, zpředu dozadu oploštělá kost, která leží na palcovém okraji nohy, vysoko ve
vnitřním oblouku nožní klenby.
Ossa cuneiformia (klinovité kosti)
Jsou tři kosti které artikulují s člunkovou kostí, první až třetí nártní kostí a kosti
krychlovou.
Os cuboideum (krychlová kost)
Je krátká kost, která svým tvarem spíše připomíná klín, vložený na malíkové straně
nohy, mezi patní kost a báze čtvrté a páté nártní kosti. Krychlová kost je někdy v kontaktu s
os cuneiforme laterale, s člunkovou kostí a někdy i s bází třetí nártní kosti.
Ossa metatarsalia (nártní kosti)
Formují střední část kostry nohy. Jde o pět kostí, které se podobně jako metakarpy
číslují od jedné do pěti. První metatarz je palcový. Jsou dlouhé, dozálně konvexní kosti.
Každá z nártních kostí se skládá z rozšířené báze, těla kosti a hlavice.
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Phalanges (články prstů)
Tvoří skelet prstů nohy – ossa digitorum (pedis). Jsou anatomicky uspořádany
podobně jako články prstů ruky. Hlavní rozdíl mezi články ruky a nohy spočívá v tom, že
články prstů nohy jsou výrazně menší. Palec má pouze dva články (bazální a koncový),
ostatní prsty jsou tříčlankové (Dylevský a kol., 2000).

4.3.2 Kloubní a ligamentózní systém nohy
Articulatio talocruralis (Horní zanártní kloub)
Hlezenní kloub se skládá ze vzájemného propojení tíbie, fibuly a talu. Tento kloub je
charakterizován jako jednoosý kladkový kloub. Kloubní stabilita je dána jak uspořádáním a
tvarem kostních součastí, tak i uspořádáním kloubního pouzdra a vazů. Kloub je celý
obklopen pouzdrem, tenkým vpředu i vzadu a zesíleným po stranách. Mediálně je pouzdro
zesíleno deltovým vazem, složeným z části hluboké a povrchové. Hluboká část má
stabilizační funkci, je krátká a probíhá téměř v transverzální rovině, mezi vnitřním kotníkem a
talem. Je tvořena dvěma vazy : lig. tibiotalare antererior a lig. tibiotalare posterior. Povrchová
část se skládá ze tří částí : pars tibionavicularis, pars tibiocalcanea a pars tibiotalaris posterior.
Na zévní straně je kloubní pouzdro zesíleno fibulárním kolaterálním vazem, složeným ze tří
častí. Lig. fibulotalare anterior spojuje přední plochu zevního kotníku a zevníí plochu krčku
talu a je zpravidla intimně spojeno s kloubním pouzdrem. Tento vaz je důležitým
stabilizátorem předozadního pohybu v hlezenném kloubu a je nejčastějším místem poranění
zevního postranního vazu při úrazech z inverzního násilí.
Lig. calcaneofibulare běží od hrotu zevního kotníku šikmo dozadu na zevní plochu
patní kosti. Tento poměrně silný vaz je přísně extrakapsulární strukturou, krytou šlachami
peroneálních svalů. Tah tohoto vazu je jednou z příčin horizontální subtalární rotace u pes
equinovarus congenitus. Třetí částí zevního kolaterálního vazu je lig. fibulotalare posterior,
které běží horizontálně od zadní plochy fibulárního kotníku k laterálnímu hrbolku processus
posterior tali ( obr.č. 2 ).

Obr.č. 2 Vazy hlezenného kloubu: 1 – lig. tibiofibulare interosseum, 2 – lig. calcaneofibulare,
3 – lig. deltoideum-pars superficiale, 4 – lig. deltoideum-pars profunda, 5 – lig. talocalcaneum
interosseum, 6 – lig. talofibulare anterius, 7 – lig. talofibulare posterius, 8 – lig. deltoideumpars tibionavicularis, 9 – lig. deltoideum-pars tibiocalcanearis, 10 – lig. deltoideum-pars
tibiotalaris posterior (Dungl,1989).
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Articulatio subtalaris, talocalcanea (Subtalární kloub)
Talus naléhá na patní kost dvěma kloubními plochami, z nichž větší konkávní zadní
klobní plocha talu a jí odpovídajíci konvexní facies articularis posterior patní kosti tvoří
pravý subtalární kloub. Je uzavřen tenkým pouzdrem a nekomunikuje s dalšími tarzálními
klouby. Stabilitu kloubu udržují čtyři silné vazy : lig. talocalcaneum posterior, laterale et
mediale a lig. talocalcaneum interosseum.
Articulatio talocalcaneonavicularis (Talokalkaneonavikulární kloub)
Jde o multiaxiální skloubení, jehož hlavice na talu je hluboko kryta konkavitou,
tvořenou klobní plochou kosti loďkovité, střední a přední fasetou kosti patní a dorzálním
povrchem lig. calcaneonaviculare plantare. Zespodu je zesílen šľachou m. tibialis posterior. Z
laterální strany je klobní stabilita zajištěna silným vazem, mediální části lig. bifurcatum.
Articulatio calcaneocuboidea – Schopartův kloub (Articulatio tarsi transversa)
Kloubní
plochy
jsou
sedlovitě
uspořádány
a
spolu
s kloubem
talokalkaneonavikulárním vytvářejí articulatio tarsi transversa neboli Chopartův kloub.
V kalkaneokuboidním kloubu se děje omezený klouzavý pohyb během everze a inverze nohy.
Kloubní pouzdro zesilují lig. bifurcatum, který je pojmenován taky jako klíč „ Chopartova
kloubu “ po jeho protětí lze otevřít Chopartův kloub. Důležitou funkci plní taktéž lig. plantare
longum, které udržuje podélnou klenbu ( obr.č. 3 ).

Obr.č. 3 Vazy zánártí : 1 – lig calcaneonaviculare plantare, 2 – kloubní plošky, 3 – šlacha m.
tibialis posterior, 4 – lig. plantare brevis, 5 – lig. plantare longum, 6 – lig. talocalcaneum
interosseum (Dungl, 1989).
Articulatio cuneonavicularis (Kuneonavikulární kloub)
Tento kloub má hlavici tvořenou lehce konvexní distální kloubní ploškou kosti
loďkovité, která obsahuje tři separované fasety pro jednotlivé klínovité kosti. Kloubní
pouzdro je zesíleno silnými, krátkými vazy, které dodávají kloubu tuhosti.
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Articulationes tarsometatarseae – Lisfrankův kloub (Tarzometatarzální skloubení)
Jde o synoviální skloubení, vzájemně komunikující, s výjmkou I. TMT kloubu, který
má vlastní synoviální dutinu a vlastní pouzdro. Baze II. metatarzu je posunuta asi o 3 mm
proximálně proti sousedním kloubům. TMT klouby jsou stabilizovány dorzálními a
plantárními vazy a interosálními vazy. Baze čtyř laterálních metatarzů jsou navzájem spojeny
pevnými vazy, zatímco baze I. metatarzu není spojena se sousedními matatarzy žádným
vazem. Je to uspořádání analogické s rukou s rozdílem, že palci na noze chybí opozice.
Articulationes metatarsophalangeae
Metatarsofalangeální klouby leží 2 – 3 cm proximálně od meziprstních řas. Hlavice
metatarzů začínají dorzálně jako plocha kulová a přecházejí plantárně v plochu válcovou.
Kloubní jamky na bazálních článcích prstů jsou mělké, na plantárních okrajích je doplňující
fibrocartilagines plantares, zavzaté do ligg. plantaria. Pouzdra jsou zesílena kolaterálními
vazy. Hlavičky metatarzů a metatarzofalangeální skloubení jsou navzájem spojeny pásem
vazů, jež společně tvoří lig. metatarseum transversum profundum. Oproti ruce, je tímto vazem
pevně spojen I. metatarz a I. metatarzofalangeální kloub.
Articulationes interphalangeae pedis
Interfalangeální klouby jsou podobné jako na ruce, trochleární klouby a jsou opatřeny
kolaterálními vazy.
Retinakula hlezna
Horní extenzorové retinakulum se rozprostírá mezi zevním kotníkem a předním
okrajem tibie jako pokračování hluboké fascie bérce. Udržuje šlachy extenzorů nohy a prstů
během jejich průběhu nad dorzální stranou hlezna. Dolní extenzorové retinakulum má tvar písmene Y,
baze se upíná na kost patní a obě ramena běží mediálně, jedno k tibiálnímu kotníku a druhé do
plantární aponeurózy. Spolu s horním extenzorovým retinakulem brání tětivovému efektu
extenzorových šlach. Flexorové retinakulum kryje z mediální strany prostor mezi vnitřním kotníkem a
kosti patní, ve kterém probíhají šlachy m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus a m. flexor
hallucis longus, v tomto prostoru probíhá rovněž nervově cévní svazek. Peroneální retinakulum je
rozepnuto mezi zevním kotníkem a patní kostí a udržuje ve správném postavení peroneální šlachy (
příloha č. 2 ).
Plantární aponeuróza
Je velmi silný vazivový útvar, podélně orientovaný na plantární ploše nohy. Obvyklé je dělení
na centrální, mediální a laterální část. Nejrozsáhlejší centrální část běží od hrbolu patní kosti až do
úrovně metatarsofalangeálních kloubů, kde se dělí na povrchovou a hlubokou porci. Povrchová vrstva,
uložená plantárně, se upíná do kůže v oblasti hlaviček metatarzů, hluboká vrstva se spojuje s
pochvami šlach flexorů prstů. Mediální a laterální část aponeurózy je tenčí a slabší než silná část
centrální, tvoří intermuskulární septum, které dělí svaly plosky na centrální, mediální a laterální oddíl.
Laterální část plantární aponeurózy odstupuje od centrální části, běží laterálně přes m. abductor digiti
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quinti a splývá s dorzální fascií nohy. Tenká mediálni část je opět spojena s centrální částí, od které
běží mediálně, kryje m. abductor hallucis a dorzálně splývá s dorzální fascií ( obr.č. 4 ).

Obr.č. 4 Plantární aponeuróza : L – laterálni, C – centrální, M – mediální oddíl, 1 – šlacha m.
flexor hallucis longus, 2 – kloubní pouzdro, 3 – hluboká vrstva plantární aponeurózy (Dungl,
1989).
Funkce zánartního (hlezenního) kloubu
V jednotlivých doposud popsaných kloubech jsou možné tyto pohyby :
• dorzální flexe a plantární flexe, které se dějí v talokrurálním kloubu a částečně v
subtalárním kloubu. Plantární flexi doplňuje při uvolněných intertarzálních kloubech
inflexe přední části nohy, takže přední část nohy se dostává úplně do pokračování osy
bérce ( noha baletky ). Při dorzální flexi se do tibiofibulární lýtkové kosti dostává
přední širší část trochley hlezenní kosti, čím je talokrurálny kloub mimořádně pevně
fixovan a nedovolí žádné boční pohyby. Dorzální flexi vykonávají ty svaly, které jdou
před příčnou osou pohybu v talokrurálnom kloubu. Jsou to : m. tibialis anterior, m.
extensor digitorum longus, extensor hallucis longus a m. fibularis tertius. Plantární
flexii vykonávají svaly, probíhajíci za příčnou osou pohybu, a to : m. triceps surae,
retromaleolární svaly (m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus a m.
tibialis posterior a na fibulárnej strane m. fibularis longus et brevis).

• Pronace a supinace. Jsou to komplexní pohyby okolo osy subtalárních kloubů, která
probíha šikmo z laterální strany zdola a zezadu na mediální stranu dopředu a nahoru.
Na fibulární straně vstupuje do těla kalkanea, jde přes horní část sinus tarsi a vychází
mírně laterálně od caput tali. S podélnou osou nohy svírá úhel asi 15 st., čili v základní
poloze, ve které je noha odkloněná od sagitální roviny o 20 st., jde osa subtalárního
kloubu téměř sagitálně. Supináce se nám bude jevit jako pohyb složený z inverze, při
které se zvedá vnitřní okraj nohy a z addukce přední části nohy. Tento pohyb
vykonávají m. triceps surae a tibiální retromaleolární svaly (m. flexor hallucis et
digitorum longus, m. tibialis posterior). Pronace se nám jeví jako pohyb složený z
everze, při které se zvedá fibulární okraj nohy, dále z abdukcie přední části nohy.
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Tento pohyb vykonávají jednak fibulární svaly, jednak extenzory palce, prstů a m.
fibularis tertius. M. tibialis anterior se přizpůsobuje poloze nohy. Při pronované noze
svyšuje pronaci , při supinované supinaci (Lánik, 1990).

4.3.3 Svaly nohy
Primární úlohou svalů je udržování rovnováhy a zajištění pohybu těla v prostoru.
Hlavním svalem zajišťujícím vzpřimený stoj je m. soleus. M. tibialis anterior je svalem
pracujícím převážně při udržení rovnováhy (Véle, 1997).
Svaly ovládající nohu se dělí na svaly bércové a svaly nohy.
Svaly bérce
Svaly bérce začínají na kondylech femuru, na tibii a fibule. Extenzory jsou uložené
vpředu a laterálně. Flexory jsou uloženy dorzálně od mezikostní předkolenní membrány. Na
femuru začínají obě hlavy m. gastrocnemius a m. plantaris. M. soleus začíná na zadních
plochách fibuly a tibie, s oběma hlavami m. gastrocnemius tvoří m. triceps surae. M. plantaris
odstupuje od laterálního kondylu femuru, běží distálně a mediálně mezi m. soleus a m.
gastrocnemius, dostává se na mediální okraj Achillovy šlachy a upíná se na hrbol patní kosti.
Tato šlacha je největší a nejsilnější lidskou šlachou. Vpředu dostává vlákna od m.
soleus a vzadu z obou bříšek m. gastrocnemius. Při průběhu distálně rotují šlachová vlákna o
90°.
Šlacha m. peronaeus longus běží za šlachou m. peronaeus brevis vzadu ve žlábku za
zevním kotníkem, dále probíha šikmo dopředu a stáčí se pod os cuboideum, kde je uložena ve
žlábku, tvořeném touto kostí a bazí V. metatarzu, plantárně je kryta lig. plantare longum.
Upíná se do baze I. metatarzu a do mediální klínovité kosti. Šlacha m. peronaeus brevis
pokračuje ve svém průběhu laterálně dopředu a upína se do baze V. metatarzu. M. peronaeus
tertius je součástí m. extensor digitorum longus a může u 8 % jedinců chybět. Upína se do
baze V. metatarzu a je obvykle popisován jako 5. šlacha dlouhého extenzoru prstů.
Šlachy flexorů prstů a m. tibialis posterior procházejí za vnitřním kotníkem v mělkém
žlábku, nejvíce vpředu je nejsilnější šlacha m. tibialis posterior, za ní nasleduje šlacha m.
flexor digitorum longus. Nejvíce vzadu běží šlacha m. flexor hallucis longus. M. tibialis
posterior přispívá i k elevaci podélné nožní klenby svým úponem na os naviculare, os
cuneiforme mediale et intermediale a do bazí mediálních čtyř metatarzů. M. tibialis anterior se
upíná do os cuneiforme mediale a přilehlé baze I. metatarzu (Dungl, 1989).
Krátké svaly nohy
Na hřbetu nohy je uložen pouze m. extensor digitorum brevis. Začíná na dorzální
straně patní kosti před vstupem do sinus tarsi. Svalová bříška běží distálně a mediálně a
přecházejí ve čtyři šlachy. Tři laterální šlachy se spojují laterálně se šlachami m. extensor
digitorum longus pro 2., 3. a 4. prst. Mediální šlacha se spojuje nad bazálním článkem palce
se šlachou m. extensor hallucis longus, může se popisovat i jako samostatný sval – m.
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extensor hallucis brevis. M. extensor digitorum brevis bývá často poraněn při distorzích
hlezna (Dungl, 1989).
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Plantární svaly nohy jsou rozděleny do čtyř vrstev ( příloha č.3 ):
• První vrstva se skládá ze tří svalů, které začínají na drsnatině hrbolu patní kosti. M.
abductor hallucis je uložen nejmediálněji, jeho šlacha se upíná na mediální stranu baze
proximálního článku palce spolu s mediální šlachou m . flexor hallucis brevis. M.
flexor digitorum brevis vybíhá ve čtyři šlachy, které se v úrovni MTP kloubů
vydlicovitě štěpí na dvě části a upínají se do středních článků laterálních čtyř prstů. M.
abductor digiti minimi je uložen nejlaterálněji, jeho šlacha se upíná na laterální stranu
baze proximálního článku malíku.

• Druhá vrstva obsahuje m. quadratus plantae a mm. lumbricales. V této vrstvě
probíhají i šlachy m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus, vzájemně
spojené v oblasti křížení při průběhu pod os naviculare. M. quadratus plantae začíná
dvěma hlavami na laterální a mediální části drsnatiny patní kosti, mediální hlava je
větší a svalnatější. Obě hlavy se spojují do šlach dlouhého ohýbače prstů pro 2. – 4.
prst, někdy také pro 5. prst. Lumbrikální svaly jsou čtyři, vycházejí od šlach m. flexor
digitorum longus, šlachy se upínají tibiálně na dorzální stranu proximálních článků
tříčlánkových prstů a částečně přecházejí do dorzální aponeurózy prstů.

• Třetí vrstva je složena z krátkých svalů palce a malíku. M. flexor hallucis brevis
začíná šlachou ve tvaru Y. Dělí se na dvě částí, které se upínají do baze proximálního
článku palce. Obě šlachy obsahují sezamskou kůstku, uloženou ve žlábku pod
hlavičkou I. metatarzu. Mediální šlacha je spojena s úponem m. abductor hallucis. M.
adductor hallucis má caput obliquum a transversum, které společně inzerují do
laterálního úponu m. flexor hallucis brevis. M. flexor digiti minimi brevis začíná na
bazi V. metatarzu a inzeruje spolu se šlachou m. abductor digiti minimi do laterální
části baze proximálního článku prstů.

• Čtvrtou vrstvu tvoří mm. interossei plantares et dorsales, které jsou uspořádány
podobně jako na ruce jen s tím rozdílem, že pohyby do abdukce a addukce jsou na
noze vztaženy ke druhému metatarzu. Čtyři dorzální mm. interossei jsou dvouhlavými
svaly, vyplňují čtyři intermetatarzální prostory. Upínají se do bazí proximálních
článků 2. – 4. prstu a částečně přecházejí do dorzální aponeurózy prstů. Mm. interossei
plantares začínají na bazích III. – V. metatarzu a inzerují do mediální strany baze
proximálního článku 3., 4. a 5. prstu. Mm. interossei planteres addukují 3. – 5. prst,
mm. interossei dorsales abdukují 2. – 4. prst od osy, procházející 2. Prstem (Dungl,
1989).

27

4.3.4 Inervace nohy
Hřbet nohy senzitivně inervuje na lateralní straně n. suralis a část n. saphenus. Kožní
větev n. peronaeus superficialis inervuje zbytek hřbetu nohy s výjimkou klínovitého prostoru
mezi palcem a 2. prstem, který inervuje n. peronaenus profundus. N. tibialis inervuje patu na
zadní i plantární straně. N. plantaris medialis běží dopředu, je kryt bříškem m. abductor
hallucis a inervuje mediální část plosky, mediální tři prsty a mediální polovinu 4. prstu.
Motorická vlákna inervují m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis, m. flexor digitorum
brevis, m. lumbricalis I. N. plantaris lateralis jde mezi m. flexor digitorum brevis a m. flexor
digiti minimi brevis, kde se dělí na hlubokou a povrchovou větev. Superficiální větev
senzitivně inervuje laterální okraj plosky, malík a laterální část 4. prstu a motoricky zásobuje
m. quadratus plantae, m. abductor digiti quinti a m. flexor digiti minimi brevis, dále m.
interosseus dorsalis IV. a m. interosseus plantaris III. Hluboká větev inervuje zbytek
interosealních svalů a laterální tři mm. lumbricales a končí v m. adductor hallucis ( obr.č.5 ).

Obr.č.5 Inervační zóny a kožní nervy nohy : 1 – n. suralis, 2 – n. peronaeus superficialis, 3 –
n. peronaeus profundus, 4 – n. tibialis, 5 – n. plantaris medialis, 6 – ramus calcanei medialis, 7
– n. plantaris lateralis (Dungl, 1989).

4.3.5 Cévní systém nohy
Tepny. A. dorsalis pedis je pokračováním a. tibialis anterior distálně od hlezna po
jejím průběhu pod retinakuly extenzorů. Běží po hřbetu nohy mezi šlachami m. extensor
hallucis longus a m. extensor digitorum longus nad os cuneiforme intermedium a nad fascií
m. interosseus dorsalis I. Dále probíhá jako mediální a laterální tarzální artérie, která běží
kolem krčku talu, nad kostí klínovitou odstupuje a. arcuata. Spolu s a. plantaris lateralis tvoří
arcus plantaris. A dorsalis pedis pokračuje distálně jako a. metatarsea dorsalis, která se štěpí
na dvě terminalní větve pro I. meziprstní prostor. A. arcuata vydává aa. metatarseae dorsales
II – IV. A. tibialis posterior probíhá za vnitřním kotníkem mezi šlachami m. flexor digitorum
longus a m. flexor hallucis longus. Dělí se na dvě hlavní větvě : a. plantaris medialis a silnější
a. plantaris lateralis. A. plantaris medialis běží do konečné a. hallucis plantaris medialis. A.
plantaris lateralis se napojuje na ramus plantaris profundus a. dorsalis pedis a tvoří tak
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plantární arteriální oblouk. Z oblouku vycházejí plantární metatarzální artérie, končící jako aa.
digitales plantares.
Žíly a lymfatické cévy. Žilní systém nohy je rozdělen na povrchovou a hlubokou část.
Vény hlubokého systému doprovázejí artérie jako venae comitantes a mají pojmenování
analogické arteriálnímu systému. Jsou propojeny četnými anastomózami s povrchovým
žilním systémem. Povrchové vény probíhají pod kůží nad superficiální fascií nohy. Z hřbetu
nohy odvádí venózní krev v. saphena magna, která začína na dorzomedialním okraji nohy a
běží proximálně před vnitřním kotníkem. V. saphena parva začíná za zevním kotníkem a
pokračuje laterálně od Achillovy šlachy proximálně, ústí do v. poplitea. Většina žil nohy a
bérce obsahuje chlopně.
Lymfatickou drenáž nohy zajišťují mediální a laterální lymfatické kolektory, které
pokračují proximálně podél průběhu v. saphena magna. Zadní kolektory se sbíhají z paty a
proximální části laterální poloviny dorsum pedis a pokračují proximálně podél v. saphena
parva. Mízní cévy hřbetu nohy se sbírají do povrchových ingvinálních lymfatických uzlin.
Hluboké mízní cévy sledují hlavní kmeny krevních cév, vlévají se do hlubokých lymfatických
uzlin, uložených ve fossa iliopectinea (příloha č. 4).

4.3.6 Kůže nohy
Základní stavba kůže nohy je stejná jako na jiných místech těla, odlišuje se však větší
tloušťkou jednotlivých vrstev kůže a rozmístěním kožních žláz. Epidermis, nasedá na korium,
20 – 30krát tlustší. Na chodidle dosahuje tloušťka epidermis 2 – 5 mm. Přes tuto silnou kůži
je chodidlo velmi citlivé díky bohaté senzitivní inervaci. Kůže planty obsahuje velké množství
ekkrinních potních žlázek, podobně jako kůže dlaní. Rovněž plochonoží spojené
nedostatečným žilním odtokem je provázeno zvýšeným pocením.
Ploska nohy je stavěná tak, aby zabezpečila dokonalý kontakt chodidla s podložkou.
Kůže je připojena ke kostním strukturám nohy důmyslnou sítí vaziva, které přenáší
mechanické nároky kladené hmotností těla a umožňuje přitom bezproblemový postup nervů,
cév i šlach. Bříško chodidla obsahuje vedle vazivových vláken značné množství tukových
lalůčků, složených z malých buněk. Pod hlavičkami metatarzů jsou vazivové polštářky, které
slouží k přenosu zatížení a současně chrání šlachy flexorů, ležící v jejich hloubi.
Vazivová vlákna v plosce nohy jsou uspořádaná do systému podélných, vertikálních a
příčných pruhů. Podélná vlákna jsou pokračovaním plantární aponeurózy a dělí se proximálně
od hlaviček metatarzů na hlubokou a povrchovou část. Vertikální vlákna jsou umístěna na
plantární ploše pod hlavičkami metatarzů. Příčná vlákna tvoří distálně od bříška planty řetěz
příčných vazivových lamel, tzv. plantární interdigitální vazy, spojených s fibrózními
pochvami flexorů a probíhajících od mediálního k laterálnímu okraji nohy (Dungl, 1989).
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4.4 Nožní klenba
Tradiční model nohy vychází z koncepce nožní klenby. Klenba je statický útvar
s vrcholovým klenákem, oblouky a pilíři. Tři hlavní oblouky ohraničujíci celou klenbu
(vnitřní, zévní, a přední oblouk) se sbíhají do tří „pilířů“ opírajících se o podložku v místě
hlavičky I. metatarzu, hlavičky V. metatarzu a dorzální části patní kosti. Tento statický
tripodní model nožní klenby je v současnosti překonán a je akceptován pouze při
„anatomickém“ popisu z důvodu tradice a obecné srozumitelnosti (Vařeka, 2003).
Celkově nejde o klenbu ve stavitelském slova smyslu, kde klenbou je rozuměn
nehybný statický útvar, který svou konstrukcí nese hmotnost nad sebou. Oblouky klenby
nožní jsou udržovány tahem ligament a svalů. Tato stavba umožňuje tlumení nárazů, které
vznikají chůzí, během nebo doskoky. Celá kostra nohy se svaly a ligamenty tvoří jeden fukční
celek (Brozmanová, 1990).
Nejkratší a nejnižší z nich je přední příčný oblouk, další je vnější podélný oblouk
(laterální oblouk) a vnitřní oblouk (mediální oblouk). Poslední jmenovaný je nejdelší a nejvíc
klenutý. Z hlediska statistiky a dynamiky je tento oblouk nejdůležitější (Kapandji, 1987).

4.4.1 Vnitřní podélny oblouk
Vnitřní podélny oblouk (obr.č.6), nebo-li vnitřní podélna klenba je tvořena pěti
kostmi. Jsou to I.metatarz, os cuneiforme mediale, os naviculare, talus a calcaneus. Přes talus
je přenášena hmotnost těla na klenby (Kapandji,1987).
Vnitřní podélny oblouk udržuje jednak pasivní výstužní systém vazů, jednak aktivní
svalová činnost. K pasivnímu výstužnímu aparátu patří ligamentum calcaneonaviculare
plantare, hloubková a povrchová vrstva ligamenti plantari longui a plantární vazy intertarzální
a tarzometatarzální. Důležitou úlohu má napokon plantární aponeuróza. Kalkaneonavikulární
vaz tvoří velmi důležitou oporu pro hlavu hlezenní kosti. Ostatní vazy přecházejí jako tětiva
přes střed oblouku a spojují tarzální kosti s kalkaneem. Aktivní výstužní aparát tvoří svaly,
které je možné podle způsobu účinku rozdělit do tří skupin (Lánik, 1990).
• Do první skupiny patří svaly, které jdou tětivovitě na plosku nohy. Patří k nim m.
flexor hallucis brevis, m. abductor hallucis, m. flexor digitorum brevis a m. quadratus
plantae. Tyto svaly přitahují k sobě kalkaneus a hlavičky metatarzů, a tím udržují
nebo zvyšují vnitřní podélny oblouk.
• Do druhé skupiny patří retromaleolární svaly : m. tibialis posterior, který se upínají v
oblasti tuberositas ossis navicularis, jeho úpon však prodlužují mnohé krátké
intertarzální ligamenta na stoupající plochu všech tarzálních kostí. Patří sem i m.
flexor hallucis longus, který jde zespoda sustentaculum tali. Musculus flexor digitorum
longus a vzpomenuté svaly se několikanásobným způsobem zúčastňují na udržení
vnitřního podélneho oblouku nohy :
a) přitahují prední část nohy k zadní,
b) nadlehčují kotník tím, že ho při stahu ženou dopředu a nahoru,
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c) i když jdou z fibulární strany na tibiální, nazdvihují tibiální
maleolus a sustentaculum tali, a tím brání valgóznímu vybočení kalkanea
• Do třetí skupiny ( obr.č. 8) zařazujeme m. tibialis anterior, který nazdvihuje vrchol
oblouku, a tím umožňuje předcházejícím skupinám výhodnější působení.

4.4.2 Vnější podélny oblouk
Vnějšíjší podélny oblouk (obr.7b) je mnohem nižší než vnitřní a mnohem stabilnější,
odolá i nejvyšším statickým nárokům. Aktivně ho svojí činností zpevňuje ještě fibulární
svalstvo ( m. fibularis brevis a m. fibularis longus ) (Lánik, 1990).
Je tvořen třemi kostmi, a to os metatarsale V., os cuboideum a calcaneus. V porovnání
s mediální klenbou je také méně flexibilní. Její flexibilita je omezena hlavně silou vazů, a to
jak hlubokých, tak také povrchových vláken lig.plantare longum, které jde od plantární plochy
calcaneu až na tarzometatarzální skloubení. Vazy svým tahem zabraňují uvolnění articulatio
calcaneocuboidea a articulatio cubometatarsales pod hmotností těla (Kapandji, 1987).

Obr.č. 6 A – Vnitřní a zevní část klenby podle Dungla (1989), B – příčná klenba v úrovni
Lisfrankova kloubu, C – vnitřní (1) a zevní (2) oblouk klenby.

4.4.3 Příční oblouk
Pouze u člověka je vytvořená příčná kostěná klenba dána uspořádáním
metatarzů.Příčný oblouk nohy tvoří hlavičky metatarzů. Je to funkční struktůra udržovaná
svaly. Začíná se už v oblasti tarzálních kostí, které jsou v příčném směru zformované do
oblouku udržovaného křižujícími se svaly, a to zadním tibiálním a dlouhým fibulárním
svalem (Lánik 1990).
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Obr.č. 7 Příčne klenutí nohy volně podle Kapandjiho (1987) v
úseku: I. (přední příční oblouk) je tvořen hlavičkami
metatarzálních kostí, vrchol klenutí je hlavička druhého
metatarzu.
II. (střední příčný oblouk) je tvořen ossa cuneiformia (C1, C2,
C3) a os cuboideum. Vrcholem klenutí je os cuneiforme
intermedium (C2), v kontaktu s podložkou je os cuboideum.
III. (zadní příční oblouk) je tvořen os naviculare a os
cuboideum. Vrcholem klenutí je os naviculare, v kontaktu s
s podložkou je os cuboideum.

Z oblasti tarzu se tíhové účinky přenášejí na metatarzální kosti. Rozdělení tíhy
závisí od délky jednotlivých metatarzálních kostí, ze kterých první je dvojnásobně hrubá,
jelikož nese přibližně dvojnásobek hmotnostního zatížení než ostatní metatarzy. Za
fyziologických okolností je druhý metatarzus delší než ostatní, někdy však nalezneme druhý
metatarzus stejně dlouhý jako první nebo dokonce kratší.
Kromě „ figury metatarzů „ – závislé od jejich poměrné délky – udržují příčný oblouk
svaly ( převažně adduktory palce, krátke flexory palce a prstů a částečně i m. quadratus
plantae ).
Při oploštění oblouku tlačí metatarzy na nervovo – cévní svazek, který pod nimi
přechází a zatížení, které je za fyziologických okolností největší na prvním a pátém metatarzu,
se při oploštení přesouvá do oblasti hlavy III. metatarzu (Lánik 1990).
Tukové buňky, vyplňujíci vazivovou síť plosky nohy především v oblasti příčné
klenby, zajišťují ochranu chodidla proti tlakům kostních prominencí skeletu nohy a chrání
cévy, nervy a šlachy flexorů (Valenta a kol., 2000).

4.4.4 Mechanizmus udržení oblouků a jejich souvislost s řetězením při
funkčních poruchách.
Dosti rozdílné jsou názory různych autorů na význam svalů. V souhrnu lze říci, že na
udržení integrity nožní klenby se podílejí všechny tři (resp. čtyři) hlavní faktory, kterými jsou
kosti, vazy a svaly, jejichž činnost je řízena centrálním nervovým systémem. Role
koordinované svalové aktivity je důležitá především v ontogenezi, kdy se podpůrné elementy
(kosti a vazy) teprve formují za působení vnitřních a vnějších sil (tahové síly svalů a
především tíhová síla). Po ukončení vývoje nohy a se zvýšením tuhosti spojení a omezením
pohyblivosti v kolubech nohy význam svalové aktivity pro udržení integrity nožní klenby
částečně klesá. Na významu nabývá za situací, kdy dojde k poruše funkce kostí či vazů, např.
v důsledku úrazu nebo v situacích, kdy je postavení některé části nohy změněné. (např. při
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předchozí poruše ontogenetického vývoje). Následkem toho jsou přetěžovány vazy a
nemohou tedy dostatečně udržovat stabilitu kloubů. Dochází k hypermobilitě s vyššími
nároky na aktivitu a koordinaci svalů. Tím však dochází po čase také k jejich přetížení a
vzniká uzavřený kruh. Ten je možné rozetnout pouze v časné fázi změněného postavení,
pokud ke korekci postavení nedojde, deformita se prohlubuje a stává se rigidní. Nejvíc se
fixuje změna postavení ve vyšších etážích (koleno, kyčel, pánev, páteř) s jejich následným
přetížením a dochází také k fixaci změněných pohybových stereotypů v CNS (Vařeka, 2003).
Obr.č.8 Mechanismy udržující klenbu nohy. Modře – působící zatížení nohy, červeně –
výslednice tahů svalů bérce, zeleně – ligamenta nohy pomáhající udržovat klenby, černě –
směry tahů svalů. 1 m.tibialis anterior, 2 m.tibialis posterior, 3 m.flexor hallucis longus a m.
flexor digitorum longus, 4 m.fibularis longus, 5 m.fibularis brevis.

Obr.č.8 Mechanismy udržující klenbu nohy dle Čiháka (1987).
Je nutno připomenout, že na dolní končetinu do oblasti kolena a nohy zasahují dlouhé
funkční řeťezce probíhajíci od horních končetin přes záda do končetin dolních. Poruchy
v tomto řetězcu (zejména v jeho páteřní části) se mohou promítat proto i do oblasti dolní
končetiny na úpon tohoto řetězce kolem fibuly, kde mohou sekundárně působit bolestivé
potíže v oblasti kolena, ale mohou se projevovat i distálně na funkci nohy. Existují tedy
vzájemné funkční vztahy mezi dolními končetinami a osovým orgánem v obou směrech
(Véle, 1997).
Femur je spojen s tíbií a spolu pak působí na periferii DK jako páka. Je-li femur při
stoji vnitřně rotován, směřuje patela k palci a noha je tím nucena směřovat do pronace.
Dochází tak ke snížení podélné klenby nohy. Naopak zevní rotace femuru způsobí stočení
pately směrem k malíku, noha má tendenci směrovat k supinaci, čímž se podélna klenba
zvyšuje. Pohyby v kyčelním kloubu tedy ovlivňují funkci nohy a naopak (Véle, 2006).
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Na nožní klenbu nemají vliv jen svaly nohy, ale i všechny svaly dolní končetiny a do
určité míry i svaly břišní a zádové (Kubát, 1985). Obecně možno konstatovat, že nedostatečná
úchopová funkce nohy vždy varuje před dalšími dysbalancemi v jiných oblastech hybného
systému především v oblasti pánve (Stackeová, 2008).
Lewit (2001) provedl několik studií, během nichž se pokusil popsat vliv spasmu svalů
pánevního dna (resp. jeho uvolnění), pozoroval reakci organizmu a popsal řetězec souvisejíci
s hlubokým stabilizačním systémem: pánevní dno, bránice, m.transversus abdominis,
multifidi, dlouhé zádové svaly, quadrati, psoas, adduktory, méně pravidelně svaly ramenního
pletence, žvýkací svaly, hamstringy a chodidla. Jeho chápaní řetězců vychází z dlouholeté
praxe.
Třmen držící podélnou klenbu nohy
smyčka m. tibialis anterior fibula - m. peroneus longus - metatarz I. os cuneiforme I.
m. peroneus longus
tibialis ant. - tibia
smyčka m. tibialis posterior fibula - peroneus brevis - calcaneus - os cuboideum - m.
m. peroneus brevis
tibialis post. - tibia
spojuje patu s přednožím - podílí se na udržení podélné
působení m. quadratus plantae
klenby
Krátký řetězec mezi pánví a femurem
os ilium - m. gluteus maximus - femur - m. iliacus - os ilium - femur - m. psoas - lumbální
páteř - os sacrum - os ilium
Dlouhý řetězec mezi pánví a lýtkem
pánev (spina iliaca) - m. rectus femoris - tibia - ischiokrurální svaly - pánev (tuber
ischiadicum - fibula - m. biceps femoris - pánev (tuber ischiadicum)
Řetězec spojující nohu s hrudníkem
os cuneiforme I - m. peroneus longus - tibia - fascia cruris - m. biceps femoris + adductor
longus - m. obliquus abdominis internus - m. obliquus abdominis externus (druhé strany) hrudník
Tab.č. 1 Svalové řetězce působíci na DK (Véle, 1997).
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4.5. Morfologie nohy
Z hlediska morfologie dané délkou metatarzů společně s délkou článků prstů a tím
schopnostmi nohy rozkládat zátěž rozlišuje Viladot In Dungl (1989) tři typy:
1. noha egyptská
2. noha antická
3. noha kvadratická

Noha egyptská – je charakterizována velkou plochou prstů. Vzhledem k anatomické
stavbě má největší schopnost rozkládat zátěž. Také ze sportovního hlediska je
nejvýhodnějším typem s předpoklady, jak pro odrazovou činnost, tak pro statické zátěže
dlouhodobého charakteru.
Noha antická – má výrazně menší dotekovou plochu. Nosní plocha je na rozdíl od
předešlé nohy poloviční, ale také i tento typ má dispozice k vysoké výkonosti.
Noha kvadratická – je z výkonostního hlediska nejméně výhovující. Dá se říci, že tento
typ nohy je kontraindikací pro sportovní činnost.

4.6 Noha jako funkční celek
Dolní končetina člověka plní specifickou lokomoční funkci. Noha která je konečným
článkem dolní končetiny, tak musí plnit jak statickou (nosnou), tak dynamickou (lokomoční)
funkci. (Dylevský a kol., 2000).
Noha zprostředkuje styk těla s terénem, po kterém se pohybujeme, umožňuje
lokomoci ve stoje. Její funkce slouží především stabilnímu stoji a lokomoci a stala se relativně
rigidním a podpůrným orgánem, i když má potencionální schopnost vývinu uchopovacích
funkcí ruky (Véle, 1997).
Chodidlo, na kterém stojíme, je nutno pokládat za klíčovou oblast pohybové soustavy,
která svou bohatou aferencí ovlivňuje statiku těla mechanicky a zejména reflexně (Lewit,
2003).
Noha má tři hlavní funkce:
1) statickou funkci – nést tíhu těla
2) kinetickou, propulzivní funkci – při chůzi ve fázi odrazu dávat tělu zrychlení
3) ve fázi přenosu tíhy – zabrzdí padání, mění energii padání na propulivní.
(Lánik, 1990)
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4.6.1 Zatížení nohy ve stoji
Brozmanová (1990) popisuje klidný, uvolněný stoj jako dynamický stav, při kterém
vznikají drobné výchylky napomáhajíci udržování rovnováhy celého těla. Výchylky
v předozadním směru jsou větší než do stran. Na těchto těžko postřehnutelných výchylkách se
účastí regulační mechynismy vzpřimeného držení i vlastní noha.
Při stoji, kdy noha spočívá na podložce je tělesná hmotnost přenášena hlezennými
klouby na talus, a odtud dále podle stavby skeletu nohy na kost patní a předonoží. Měkké
tkáně chodidla působí jako viskózně elastický nárazník a přenášejí bodové tlaky skeletu na
větší kontaktní plochy. Otřesy a pohyby podložky jsou specifickým senzorickým aparátem,
jež tvoří tlakové receptory v kůži, proprioreceptory v kloubních strukturách a tahové
receptory ve šlachách a svalech přenášeny do vyšších etáží, odkud jsou automaticky řízeny
malé korekční pohyby. (Dungl, 1989).
Vařeka(2004) ověřil platnost klasického tříbodového (tripodního) modelu nohy
sledováním parametru COP-Centre of pressure (viz. níže) a rozložením plantárního tlaku.
Jeho výsledky potvrdili teorii o tříbodovém modelu nohy protože COP osciloval mezi patou,
laterálním paprskem a 1. či 2. Metatarzem, což odpovídá tříbodovému modelu nohy.
Dvou či jednobodová opora je dostačující pouze při významném působení setrvačné
síly a změnách oporné báze (běh, chůze) (Vařeka, 2004).

Obr. č.9 Tříbodová opora nohy (Kapandji, 1987).
Stavba nohy zůstává i při zatížení zachovávána navzájem kolmými vazivovými septy,
která vyzařují do kůže a přidržují ji ke skeletu. Tato konstrukce zajišťuje pevné a současně
elastické spojení mezi skeletem a podložkou v oblasti paty, zevní hrany nohy a předonoží.
Ploska paty se při zatížení sníží až o polovinu a současně se rozšíří, tím se výsledný
jednotkový tlak zmenšuje. Anatomické uspořádání chodidla vysvětluje velkou odolnost
k jednotkovému zatížení (Dungl, 1989).
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Distribuce plantárních tlaků v průběhu stoje
Statometricky se zjistilo, že tíha těla je na nohách rozložena do 24 stejných částí,
z kterých při základním postoji připadá na jednu nohu 12 částí. Pod talem se tíha těla rozkladá
tak, že 6 částí připadá na patu a 6 částí na přední část nohy. Z těchto 6 částí připadají 2 na I.
metatarzus, na každý další připadá 1 část. Když osoba váži 72 kg, připadá na I. metatarzus 6
kg, na ostatní po 3 kg. Při tomto rozdělení tíhy probíha osa rovnováhy mezi II. a III.
metatarzem (Lánik, 1990).

Obr.č. 10 Otisky plosky nohy A) pes planovalgus B) pes planus C) normální plantogram D)
mírně vyklenutá noha e) vysoce vyklenutá noha (Kubát, 1988).

4.6.2 Zatížení nohy při chůzi
Dopředný pohyb se skládá z neustálého opakování kroků v cyklu chůze. Cyklus chůze
představuje celý dvojkrok, probíha v časovém intervalu mezi opakovaným kontaktem paty
stejné nohy s podložkou. Pro jednotlivou nohu je krok rozdělen do fáze statické (stojné) a fáze
dynamické (kročné, švihové).
Chůze (a to i ze sportovního hlediska) je charaktizována tím, že po celou dobu
dopředného pohybu je tělo v kontaktu s podložkou a při střídání nohou je hmotnost po část
cyklu přenášena oběma chodidly. Jak se rychlost chůze snižuje, doba trvání přenosu oběma
dolními končetinami se zvyšuje a naopak. Během klusání a běhu je přenos oběma nohama
vyřazen a je nahrazen letovou fází kdy, obě chodidla jsou mimo kontakt s podložkou. (Dungl,
1989).

Biomechanika chůze
V okamžiku prvního kontaktu nohy s podložkou stojí pánev a dolní končetina ve
vnitřní rotacii, která je větší např. u plochonoží a menší u nohy vyklenuté. Tato vnitřní rotace
vede k everzi sub talo, k uvolnění Chopartovha kloubu a oploštění podélné klenby. V 7 %
cyklu dosáhne chodidlo plný kontakt s podložkou, hlezno přechází z iniciální dorziflexe
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rychle do plantiflexe. Počáteční impakce nohy proti terénu činí podle materiálu obuvi asi 70
% tělesné hmotnosti, smykové brzdící síly nabývají hodnot asi 25 kp. V okamžiku iniciálního
kontaktu jsou aktivní pouze svaly předního oddílu bérce, po plném došlapu se posouvá
centrum maximální zátěže dopředu směrem k hlavici I. metatarzu. Vertikální zatížení nohy
roste na 120 % tělesné hmotnosti a v hlezenném kloubu dochází k progresívní dorziflexii,
která je maximální ve 40 % cyklu. Ve 34 % cyklu začíná odvíjení paty a švihová noha míjí
stojnou. V tomto bodě je vertikální tlak zmenšen na 80% a těžiště těla dosahuje maximální
elevace, pánev s dolní končetinou rotují zevně.
V souvislosti se zevní rotací začíná progresívní inverze paty v subtalárním kloubu,
které napomáhá činnost krátkých svalů nohy, podélná klenba se zvyšuješe, prsty jsou tlačeny
do dorziflexe. V této fázi je aktivní i zadní skupina bércových svalů, brzdící dopředný pohyb
tibie přes fixovanou nohu, svaly předního oddílu jsou mimo funkci. Poslední fáze statické
části kroku je charakterizována zvýšeným zatížením předonoží, popsanými mechanismy
dojde k vystupňované zevní rotaci tibie a stabilizaci nohy. Švihová noha se dotkne podložky,
následujícich 12 % cyklu spočívá hmotnost těla na obou chodidlech. Zatížení stojné nohy
ubývá, zadní a laterální skupina bércových svalů ustáva v činosti, krátké svaly nohy zůstávají
aktivní až do odtržení prstů. Během švihové fáze přechází dolní končetina s pánví do vnitřní
rotace, hlezenný kloub do dorziflexe,v činnosti je přední svalová skupina. Pata se staví do
everze, noha se připravuje k došlápnutí, klenba se snižuje, vnitřní stabilita nohy je snížena.
Statické a dynamické síly zatěžujíci nohu odpovídají hmotnosti těla a reakci na
svalovou kontrakcii potřebnou k udržení rovnováhy, pohybu a přispůsobení se charakteru
podložky. Klíčovou úlohu přitom má talus, který je podle některých autorů příjemcem,
přenašečem a distributorem těchto sil, které jsou větší při dorziflexi či plantiflexi v kloubu
hlezenném. Ve skutečnosti není distribuce těchto sil tak jednoduchá, jak vypadá schématický
popis. Tažné a tlakové síly balancují v různych transmisních systémech nohy, která může být
v tomto ohledu přirovnána spíše než k jedoucímu automobilu k letícímu letadlu – dochází zde
ke stoupání, klesání, dopřednému pohybu i k vybočování do stran (Dungl, 1989).
Je zajímavé, že při veškeré moderní technice je nesmírně obtížné přesně analyzovat
lidskou chůzi tak, abychom zaznamenali veškeré dění, které se při chůzi děje. Chůze je tak
komplikovaný děj, že je téměř nemožné sledovat zároveň statickou a dynamickou činnost
jednotlivých svalů nebo jednotlivých svalových skupin, současné pohyby horních i dolních
končetin, polohu trupu, pánve, nervové podněty, které přicházejí jak z centra do periferie, tak
i naopak a celou řadu dalších dějů. Při veškeré komplikovanosti tohoto základního pohybu si
však každý velmi rychle všimne i malé odchylky od normalní chůze (Kubát, 1987).
Faktory ovlivňující zdravou chůzy
- pevnost kostry i nohy,
- funkční schopnost kloubů nohy, dolních končetin, páteře i horních končetin,
- funkční schopnost svalstva celého těla,
- bezchybnou činnost CNS,
- psychický stav člověka, jeho duševní rozpoložení.
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Na základě těchto faktorů je třeba si uvědomit, že chyba nohy, která má přímy vliv na
chůzi, ovlivňuje i ostatní soustavy organizmu (Brozmanová, 1990).

Distribuce plantárních tlaků v průběhu chůze
Kinetometricky se zjistilo že při chůzi, převažně u běhu, se rozložení zatížení
podstatně mění. Na první paprsek dopadá 12 částí tíhy a na ostatní po 3. Čím je pohyb
rychlejší, tím větší část tíhy se přenáší na I. metatarzus, tedy na útvar, který má nejvýhodnější
podmínky jí odolávat (Lánik, 1990).

Obr. č. 11 Distribuce plantárniho tlaku v průběhu chůze. Je zde znázorněn podélny i příčny
profil distribuce a to v intervalu 5% cyklu chůze. Patrné je zatížení paty, oblast hlaviček
metatarzů a prstců. Dále absence tlaků ve střední části nohy. (Hutton, 1995).
Centrum tlaku v průběhu chůze
Neboli Center of pressure (COP) je působiště výsledné kontaktní síly.
Existují dva základní typy průběhu COP, které se vyskytují u zdravé populace
přibližně stejně často. U prvního typu dochází při průběhu centra tlaku přes plosku nohy
k jeho výchylkám v mediolaterálním směru, pak se soustřeďuje pod hlavičky metatarzů a při
odvinutí prstů od podložky se dostáva do oblasti palce a druhého prstu. U druhého typu je
průběh COP rovný , začína z oblasti střední části paty a běží lehce laterálně od podélné osy
nohy a dále mezi mezi I. a II. Metatarsem a k I. metatarsophalangeálnímu skloubení (Dungl,
1989).
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Centrum tlaku začíná při normální chůzi svůj průběh ve střední části paty, spíše
posterolaterálně. Při dopadu paty na podložku dochází k velkému zrychlení COP, po dopadu
paty k mírnému spomalení a ke zvýšení rychlosti dochází opět při průběhu centra tlaku přes
střední část nohy. Okolo 40% stojné fáze krokového cyklu centrum tlaku rychle zpomaluje,
což naznačuje, že došlo k zatížení hlaviček metatarzů. Z toho vyplýva že přední část nohy je
zatížena delší dobu než zadní a to zhruba v poměru 1:3 (Dungl, 1989). Centrum tlaku poté
probíhá z oblasti středu středonoží směrem mediálně přes oblast metatarzů a končí v oblasti
palce. Průbeh centra tlaku jde tedy z oblasti proximální části paty, probíha přes mediální
stranu nohy a končí na laterálním okraji palce (Sammarco, Hockenbury 2001).

Obr.č. 12 Křivka znázorňující průběh COP během stojné fáze chůze s procentuálnímí hodnoty
krokového cyklu (Hutton, 1995).

4.6.3 Zatížení klenby nohy během chůze
Kapandji rozděluje odvíjení nohy od podložky na čtyři fáze.
1. Klenba plosky v kontaktu se zemí

V momente, kdy je kročná končetina několik centimetrů nad zemí, dochází
k flexi kotníku (m. tibialis anterior, m. tibialis posterior, m.extensor digitorum longus,
m.extensor hallucis longus). Pata se dotýka podložky (C) a pod tíhou dolní končetiny
je kotník pasivně extendován a celá noha je přitisknuta k podložce. (šipka 1) (obr.č.
13).
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Obr.č.13 Kontakt se zemí (Kapandij, 1987)
2. Maximální kontakt plosky nohy se zemí

Kročná končetina se stává opornou a celá její ploska je v kontaktu s podložkou.
Těžiště těla je přenášeno vertikálně přes opornou končetinu dostáva se před ni
(stádium jednostranné opory). Tím je kotník pasivně flektován /šipka 2/. V ten samý
okamžik je váha celého těla aplikovaná na plantární klenby (bíla šipka), způsobí jejich
zploštění. Následná kontrakce krátkych svalů nohy brání zhroucení klenby a slouží
k absorbci rázů /P/. (obr.č. 14).

Obr.č. 14 Maximální kontakt (Kapandij, 1987).

3. První fáze aktivní propulze

Váha těla je přenesena na přední část nohy a dochází k aktivní extenzi kotníku
/T/, (m. triceps surae, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor
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hallucis longus a m. peroneus longus et. brevis. M. gastrocnemius je dynamizujícim
faktorem pohybu, zatímco m.soleus je spíše statickou složkou svalu). Během extenze
rotuje celá noha kolem své přední části /A/. Kontrakce plantárních svalů zabraňuje
zhroucení klenby a absorbuje rázy.
V této fázi se oplošťuje príčna klenba, a tím se rozširuje přední část chodidla na
podložce. Při dysfunkci plantárních flexorů dochází k oplošťování i podélné plantární
klenby. V opačném případě se zvedá.

Obr.č. 15 První fáze aktivní propulze (Kapandij, 1987).
4. Druhá fáze aktivní propulze

Kontrakce m. triceps surae je následována kontrakcí flexorů palce /F/
(především m. flexor hallucis brevis, m.adductor hallucis, m.adductor hallucis a m.
flexor hallucis longus). Opora nohy se přesouvá na první tři prsty, především na palec,
který představuje poslední stupeň opory. Plantární svaly brání zhroucení klenby,
důležitou roli hrají především flexory palce. Pohybová energie uložená v krátkých
svalech planty je uvolněna, noha opouští podložku a klenba se vrací do své původní
pozice (obr.č. 16). Obě nohy jsou na velmi krátkou chvíli v kontaktu s podložkou (fáze
oboustranné opory).
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Obr.č.16 Druhá fáze aktivní propulze (Kapandij, 1987).
Během chůze však nedochází k pohybům nohy jen ve frontální rovině, ale též v rovině
sagitální. Slouží k udržování stabilní opory při stání i chůzi. Je charakteristická neustálým
nepatrným kolísáním mezi supinací a pronací, abdukci a addukci, flexí a extenzí nohy. Při
vzpřímeném postoji je tato dynamická aktivita patrna jako hra šlach.
Dynamická aktivita krátkých svalů nohy slouží především k adaptaci nohy na terén.

4.7 Nejčastejší patologie nohou
Pes equinovarus congenitus – PEC
Pod tímto pojmem rozumíme deformitu nohy, kdy oproti normálnímu postavení
plantigrádnímu je noha vtočena dovnitř, je ve svislém postavení a je ve své přední části
addukována. Nejčastějším typem je vrozený ekvinovarus. Může být jednostrannou i
oboustrannou deformitou. Existují ještě těžké formy ekvinovarů, spojené s jinými
deformitami. Je tomu tak u spastiků, myelodysplazie, artrogrypózy a pod. (Kubát, 1988).
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K varózní a ekvinózní deformitě nohy vede paralýza peroneálních svalů, m.extensor
hallucis a m. extensor digitorum longus (Dungl,1989).
Metatarsus varus congenitus
Kita (1970) In Dungl rozlišuje tři typy vrozeně varóznich metatarzů:
1. vrozený metatarsus varus
2. reziduální deformitu po léčení PEC
3. srpovitou nohu
Vrozený metatarzus varus je charakterizován mediální subluxací v tarzometatarzálních
kloubech, všechny metatarzy jsou v addukci i iverzi, pata je v lehké valgozitě nebo
v neutrálním postavení. Vada se často vyskytuje jako dědičná, je vyvinuta při narození.
Postižení může být jednostranné či oboustranné.
Srpovitá noha je charakterizována varozitou metatarzů a valgozitou paty. Talus je
skloněn mediálně jako při plochovbočené noze, os naviculare je subluxována laterálně. Palec
je uchýlen do addukce nejvíce, předonoží vytváří bajonetovitou deformitu, noha je celá
skroucená do „serpentiny“, odkud pramení i název pes serpens (Dungl, 1989).
Pes varus
K vývoji pes varus vede paralýza peroneálních svalů. Pata je tažena do inverze
činností m.tibialis posterior, předonoží sleduje varozitu zadní části nohy částečně pasívně,
zčásti tahem m. tibialis anterior. První metatarz ztrácí plantiflexní tah m.peronaeus longus a
staví se do dorziflexe.
Pes equinus
Je deformitou, kdy je noha v postavení plantární flexe a nelze ji převést do flexe
dorzální. Jako vrozený pes equinus přichází jen vzácně a obvykle je jen mírnějšího stupně.
Získaný pes equinus je nejčastěji neurogenního nebo myogenního původu (Kubát, 1988).

Pes excavatus (pes cavus)
Jde o nepřesně definovanou deformitu nohy, charakterizovanou abnormálně vysokou
podélnou klenbou, doprovázející různá neurologická postižení. Může to však být i vada
idiopatická při normálním neurologickém nálezu. Podle lokalitace vrcholu vyklenutí je možno
rozlíšit tři základní typy: přední pes cavus s vrcholem v oblasti kuneometatarzálního
skloubení, střední s vrcholem mezi Chopartovým a Lisfrankovým kloubem a zadní pes cavus
či pes calacaneocavus s vertikálněji postavenou patní kostí, plantární kalakneární uhel je větší
než 30°. Vždy jde o ekvinózní deformitu předonoží vzhledem k zadní části nohy
(Dungl,1989).
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Pes calcaneovalgus (pes supinatus)
congenitus je vrozenou deformitou, při níž je noha v hákovitém postavení a nelze ji
převést přes pravý uhel do plantární flexe. K hákovité noze může dojít též druhotně, nejčastěji
po poliomyelitidě, ale i po jiných afekcích během růstu (Kubát, 1988).

Obr.č. 17 Deformity nohou při neurogenním postižení: A – pes varus, B – pes valgus, C – pes
cavus, D – pes equinus, E – pes cavovarus, F – pes equinovarus (Dungl, 1989).

4.8 Diagnóza ploché nohy
Plochá noha (pes planus) je deformita, která se vyznačuje abnormálním snížením
podélné nožní klenby nebo jejím vymizením. U ploché nohy se dotyková plocha chodidla
značně zvětšuje, biomechanické působení trojnožky opěrných bodů se vytrácí a dochází ke
staticky neurčité reakci chodidla, které reaguje bolestivě na nerovnosti terénu (Sobotka,
1998).
Plochá noha je popisný termín, označující abnormální snížení podélné klenby nebo její
vymizení. K upřesnění pojmu patologického nálezu je nejprve zapotřebí přesně definovat
normální nález v různých věkových obdobích. Integrita podélné a příčné klenby je závislá na
konfiguraci kostí a kloubů tarzu a na napětí vazů, spojujících navzájem jednotlivé stavební
elementy. Primární úlohou svalů je udržování rovnováhy a zajištění pohybu těla v prostoru,
dále svalová činnost chrání ligamentózní aparát od přetížení při chůzi po nerovném terénu
(Dungl, 1989).
Není zcela jasné, jestli primární příčinou zborcení nožní klenby jsou svaly nebo
ligamenta. Klinické zkušenosti ukazují, že bez aktivního svalového zajištění krátkými svaly
nohy i svaly bérce se podélna i příčna klenba bortí a vzniká některý typ ploché nohy (kol.
autorů, 1997).

4.8.1 Příčiny k rozvoji ploché nohy
Volně podle Koudely (2004)
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• Genetické vlivy
• Postižení svalů
• Nadměrná zátěž
• Celková onemocnění
• Následky úrazů
Genetické vlyvy
Mezi genetické vlivy patří nadměrná laxacita vaziva. Dylevský (1997) řadí funkce
vazů k jednomu z nejdůležitějších faktorů vzniku ploché nohy.
Postižení svalů
V důsledku onemocnění nervové soustavy (DMO, parézy, myopatie)
Nadměrná zátěž
Koudela (2004) uvádí obezitu, dlouhodobé stání a chůzi, náročné sportovní aktivity a
nevhodnou obuv. Často vzniká plochá noha v druhé polovině těhotenství působením nadváhy
a změněné hormonální regulace, stejně jako zhoršením odtoku venózní krve z dolních
končetin tlakem těhotné dělohy (Stryhal in Dungl, 1989).
Celková onemocnění
Koudela (2004) uvádí infekce, cévní poruchy (varixy), změny hormonální a
metabolické (osteoporóza), avitaminóza (nedostatek vitamínu D).
Následky úrazů
Vznik ploché nohy podporuje oslabení organismu úrazem nebo nemocí. Těžké
infekční choroby působí toxickým vlyvem na sval, současný klid na lůžku vede k další ztrátě
svalové hmoty i k osteoporóze z nečinnosti (Stryhal In Dungl, 1989).

4.8.2 Vrozená plochá noha (Pes planus congenitus)
Jedná se o vzácnější deformitu, při níž noha dítěte má obrácenou klenbu tak, že má
podobu kolíbky. Vyskytuje se jen vzácně jako izolovaná vada, častěji je spojena s jinými
deformitami skeletu.
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Je charakterizována strmým postavením talu, který je ve vertikální poloze, nožní
klenba je vymizelá a pata ubíha dozadu vzhůru. Je postižen celý skelet nohy, takže na bočním
rtg. snímku vidíme téměř svislé postavení talu tak, že jeho hlava se stává opěrným bodem
v plantě, kalkaneus je odtlačen od os cuboideum, metatarzy leží rovnoběžně s podložkou
(Kubát, 1985).

4.8.3 Získaná plochá noha (Pes planus)
Získané ploché nohy byly statisticky zjistěné u 75% populace (Kolář, 1996).
Dětská plochá noha (Pes planovalgus)
Pod tímto pojmem rozumíme deformitu nohy v růstovém věku, kdy dojde k oploštění
mediální klenby a pata stojí ve zvýšeném valgózním postavení.
Dětská plochá noha se skládá z pěti komponentů: 1. valgózní postavení paty,
2. vnitřní rotace osy hlezenného kloubu,
3. poklesnutí talu plantárně a mediálně,
4. abdukce předonoží,
5. v počáteční fázi supinace a dále
pronace prvního paprsku.
V útlém věku je štěrbina hlezenného kloubu orientována ve frontální rovině šikmo.
Zatížením vznikají střižné síly, které i při malém oslabení podpůrného vazivového aparátu
mají za následek pokles zadní části nohy do valgozity. Během dalšího normálního růstu osa
hlezna nabývá horizontální průběh, což přispívá ke stabilizaci podpůrného systému nohy.
Podélná kostně podmíněná klenba je založena již při narození, ale je v kojeneckém věku
vyplněna tukovým polštářem. Tyto normální, zdánlivě ploché nohy však nesmí být zaměněny
za kolébkovitou nohuu při vrozeně strmém talu (viz. 4.7.1) (Dungl, 1989).
O způsobu léčby dětské ploché nohy se vedou dlouhá léta spory. Většina dětských
plochonoží se upraví spontánně s růstem, jak ubývá hypermobility vyzráváním vaziva. Cílem
léčení by tedy mělo být udržení všech hypermobilních plochonoží ve správně korigované
poloze při chůzi do doby, kdy se hypermobilita sama vytrácí, tj. 2 – 3 roky. Malé procento
dětských plochonoží zřejmě přechází do dospělosti, kdy se vyvíjejí sekundární strukturní
změny kostí tarzu a vada se stává rigidní (Dungl, 1989).
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Získaná plochá noha dospělých (Pes planus statikus)
Jde o statickou deformaci nohy, která může vznikat v každém věku po ukončení
kostního růstu komplexním působením různych faktorů, z niž nejvýznamnější úlohu má
dlouhodobé přetížení. Jistá část dětských plochovbočených nohou přechází do dospělého
věku, získaná plochá noha dospělých se však vyvíjí na noze původně normální. Relativně
samostatnou jednotku představuje spastická plochá noha dospívajících, identická s
idiopatickou peroneální spastickou nohou.
Plochá noha dospívajících se vyvíjí v konečných fázích rychlého růstu u jedinců v
minulosti často nedostatečně vyživovaných, nucených dlouho stát a zpravidla v nevhodné
obuvi. Tato plochá noha adolescentů je označována jako „zánětlivá fixovaná plochá noha“ .
Její vznik podporuje vrozená chabost vaziva a oslabení celkovými chorobami.
Plochá noha dospělých může vznikat v kterémkoli věku, dojde-li k dlouhodobě k
porušení poměru mezi velikostí zátěže a nosností nohy. Ke vzniku statického plochonoží
přispívá zvýšená profesionální zátěž, nošení těžkých břemen, nemožnost pravidelného
odpočinku, trvalé nošení nevhodné obuvi. Významným faktorem je tělesná nadváha. Často
jsou postiženy i ženy v domácnosti, u nichž jsou nohy přetěžovány dlouhým stáním při
domácích pracích, zvláště pak ve spojení s nadváhou a hormonálními změnami v období
menopauzy (Dungl, 1989).

4.8.4 Podélně plochá noha (Pes planus)
Dělení otisků ploché nohy se v literatuře uvádí podle různych typických vlastností na
několik stupňů plochosti. Nejčastěji na tři a více viz. kpt. 4.8 . Šmiřák (in Klementa, 1987)
rozděluje plochou nohu na mírně, středně a silně plochou. Strhal (in Klementa, 1987) uvádí
rozdělení ploché nohy dle obtíží a tvaru na čtyři stupně: nohu unavenou, ochablou,
deformovanou a nohu fixovanou. Hněvkovský (in Klementa, 1987) popisuje čtyři stupně
z klinického hlediska: pes planus staticus, pes planus fixatus, pes planus contractus, pes
planus paralyticus. Pavlík (in Dungl, 1989) rozděluje plochou nohu podle klinických příznaků
až na sedm stupňů.
Pro naši praktickou část bude postačovat i rozdělení na 3 stupně plochosti jak je
popisuje Kubát (1992) viz.obr.č.10 v kapitole 4.6.1 .
1.stupeň nejlehčí stupeň plochých nohou se projevuje jen při zátěži. Snižuje se podélná
klenba nohou i střední část příčné klenby. Při zvednutí nohy od podložky se objevuje opět
normální tvar nohy. Otisk nohy na plantogramu je oproti normálu uprostřed mírně rozšíren.
Vada je témeř vždy oboustranná.
2. stupeň chůze u tohoto stupně je zatím normální, jen zatěžování je více soustředěno na
vnitřní část nohou a podpatky bot jsou dřívě ošlapány na vnitřní straně. Na bolesti si postižení
nestěžují, pouze večer nebo při větší námaze se mohou vyskytnout pocity tíže v nohou. U
tohoto stupně jsou klenby oploštěné, jak v zátěži, tak v odlehčení. Na plantogramu je již
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zřetělné vyplnění celého obrysu nohy. Noha je zatím přiměřeně měkká a lze jí pasivně
vymodelovat, snadno lze upravit i nášlapem na vložku. Chůze může být po větší námaze nebo
delší chůzi bolestivá. Může se objevit i bolestivost v nártu hlavně při zatížení špičky nohy
např. při chůzi po schodech.
3.stupeň u tohoto stupně je nápadná fixace nenormálního tvaru. Klenbu nohy není možné
pasivně, ani násilím vymodelovat. Plantogram je zcela vyplněn, na jeho mediálním obrysu je
konvexní oblouček v místě loďkovité kosti. Tento třetí stupeň je proto často nazýván pes
planus fixatus. Deformita je způsobena přizpůsobením měkkých struktur, zkrácením vazů a
svalovými kontrakturami. Později se vyskytují i pokročilé artrotické změny v tarzálních
skloubeních. Bolesti se neobjevují jen po námaze, ale i při obyčejné chůzi v nijak náročném
terénu během dne. Bolestivost se vyskytuje i při prvních krocích po nočním odpočinku nebo
po delším sezení. Po rozchození se bolesti zmírňují, avšak při chůzi delší se bolesti stěhují do
kolen nebo do křížové oblasti. Chůze je vždy kosmeticky viditelná, těžkopádná a udržení
rovnováhy při stoji na jedné končetině činí nemocným problémy.

4.8.5 Příčně plochá noha (Pes transversoplanus)
Tato deformita se projevuje zploštěním příčné klenby. Hlavičky II. a IV. metatarzu
přepadají směrem k podložce. V této oblasti je často ztvrdnutá kůže a otlaky. Příční plochá
noha se vyskytuje v statické nebo fixováné formě. První se pozná podle toho, že po odlehčení
(zdvihnutím nohy z podložky) se příční klenba vrací do správné polohy, zatímco při fixované
zůstává klenba propadnutá (Brozmanová, 1990).

Obr.č. 18 Příčně plochá noha dole – příčny průřez (Lánik, 1990).
Velkou úlohu zde hraje dědičná dispozice, ale také časné nošení vysokých podpatků
(Vařeka, 2003).
Kubát (1991) rozděluje vznik a vývoj příčné ploché nohy do následujících fází:
1. fáze – dochází k přetěžování v oblasti prvního a páteho metatarzu. Pod nimi se tvoří
bolestivé otlaky a mozoly. Zatím se však nevyskytuje pronace ani supinace přední části nohy
a zakřivení příčné klenby zůstává zachováno.
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2. fáze – snížení mediálního paprsku podélné klenby (vlivem tahu m.tibialis posterior, m
peroneus longus) má za následek pronaci přední části nohy. Zakřivení příčné klenby se
snižuje. Přetížení se přesouvá na 1. metatarz. Pod jeho hlavičkou se tvoří bolestivý mozol.
3. fáze – objevuje se supinace přední části nohy, zakřivení příčné klenby se snižuje a je
přetěžován páty metatarz (bolestivý mozol pod hlavičkou).
4. fáze – přetížení je distibuováno na hlavičky všech metatarzů, mozoly se vyskytují pod
všemi hlavičkami.
5. fáze – příčná klenba má tvar kolébky – opačná příčná klenba. Přetížený jsou druhý, třetí a
čtvrtý metatarz (s odpovídajícimi mozoly).
Tato chyba býva často spojena s jinými deformitami, jako je například vbočený velký
palec a podélně plochá noha (Brozmanová, 1990).

4.8.6 Příčně a podélně plochá noha
Příčně plochá noha se může vyskytnout buď jako samostatné onemocnění, nebo je
často spojena i s poklesem podélné klenby u ploché nohy dospělých. Při vývoji plohé nohy se
pata sklání do valgozity a přední část nohy je tím tlačena do pronace. V počáteční fázích,
pokud je zachován uhel mezi I. metatarzem a podložkou, je předonoží v zatížení udržováno
v supinaci vzhledem k valgózní patě. Přetížením I. paprsku je I. metatarz vytlačován dorzálně,
předonoží se stáčí do pronace a I. metatarz místo, aby směroval šikmo k podložce, běží s ní
paralelně (Dungl, 1989).

Obr.č. 19

Obr.č.20

Obr.č. 19 Dole pes planovalgus statikus (pohled na levý vnitří kotník), Nahoře zleva výrazná
valgozita paty u ploché nohy, vpravo správne postavení (pohled zazadu)
Obr.č. 20 Postavení kosti patní u zdravé nohy (červeně) a při výrazně ploché noze (modře).
Osa kosti patní se vychyluje zevně a vnitřní kotník, který je normálně výš než kotník zevní, se
snižuje (Čihák, 1987).
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4.8.7 Statické deformity předonoží doprovázejíci plochou nohu
Valgózní úchylka palce (Hallux valgus)
Hallux valgus je velmi často spojen se statickou plochou nohou dospělých. Tato vada
se vyskytuje často u profesí s převahou statické zátěže (Dungl, 2005). Palec je uchýlen
v metatarzofalangeálním nebo méně často v interfalangeálním kloubu směrem laterálním
k podélné ose prvního metatarzu. Býva spojen s dalšími deformacemi předonoží (Koudela,
2004).

Obr.č. 21 Hallux valgus a stélka do uzavřené obuvi s lůžkem palcového kloubu
(převzato z www.botyhanak.cz).
Kladívkové prsty (Digiti mallei)
Kladívkové prsty jsou častou diagnózou doprovázející příčně plochou nohu. Vzniká
v důsledku disbalence mezi extensory prstů a svaly interoseálními. Častou příčinou vzniku je
nošení malých bot, bot na vysokém podpatku nebo bot příliš úzkých. Prsty tak naráží na
přední část boty a jsou křiveny. Dochází k dorzální flexi v interfalangeálních kloubech, první
články prstů jsou tlačeny dolů a nad vyčnívajícími klouby vznikají bolestivé otlaky a zánětlivé
změny (Kapandji, 1985).
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Obr.č. 21 Statické deformity prstů: A – paličkovitý prst, B – kladivkovitý prst, C – drápovitý
prst (Dungl, 1989).
Metatarzalgie
Jedná se o bolestivé afekce přední části nohy distálně od Lisfrankova kloubu.
Nejčastější příčinou metatarzalgie je insuficience prvního paprsku s následným přetížením
středních metatarzů. Metatarzalgie může být vrozená, nebo získaná. Důvodem insuficience
prvního paprsku je příčné rozšíření předonoží, ke kterému nejčastěji dochází následkem
nošení nevhodné obuvi. Často býva spojeno s poklesem příčné klenby (Koudela, 2004).
Mortonova neuralgie
Vyskytuje se nejčastěji u 4. metatarsu. Má záchvatovitý charakter, později i trvalý,
vystřeluje do prstů, lze ji vylolat tlakem na chodidlo. Může být změněna i senzitivní složka.
Postiženy jsou nn. digitales plantares communes, vliv má dlouhodobé přetěžování (Vokurka a
kol., 2007).
Žilní městky (Varixy) - „křečové žíly“
Plochonoží je často spojeno s varikózním rozšířením žil dolních končetin, které vzniká
ze stejných příčin jako plochá noha při vrozené méněcennosti vaziva. Svaly jsou během cyklu
chůze u ploché nohy namáhány více než u nohy zdravé. Jejich aktivita nastupuje jž v 15 %
cyklu chůze, zatímco u normální chůze až ve 30 %. Tato zvýšená zátěž vede k rychlejší
únavě, tím vázne i vyprazdňování žilní krve z bérce svalovou pumpou, nastává městnání,
které podporuje tvorbu varixů (Dungl, 1989).
V souvislosti s žilním městnáním se objevuje zvýšená potivost nohou, zhoršená
tkáňová trofika vede k osteoporóze, další ztrátě pevnosti vaziva s urychlením poklesu podélné
klenby a rozšířením předonoží (Dungl, 1989).
Bolesti chodidla
Bolesti v oblasti celého chodidla a dorza nohy jsou velmi časté. Vyskytují se nejen po
distorzích, drobných úrazech a zakopnutích (s kterými nemocný nevyhledá lékaře), ale také, a
to dosti často, u příčně i podélně plochých nohou (Rychlíková, 2002).
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4.9 Plochá noha a sport
Existují sporty, při kterých nezbytně vzniká přetěžování hybného systému a kloubů a
jsou velmi náročné pro celý organizmus. Není pak divu, že vznikají různe obtíže (Rychlíková,
2002). Kučera (1996) řadí plochou nohu mezi skupinu, která může být jak pozitivně tak i
negativně ovlivňována sportem.
Hošková (2003) řadí mezi sportovní odvětví se sklonem k přetěžování dolních
končetin a plosky nohou, a také vedoucí ke zvětšování negativních odchylek v oblasti svalové
rovnováhy:
• Kopanou, lední hokej, basketbal, házená
• Krasobruslení, sportovní a moderní gymnastika
• Turistika
• Tenis
• Atletika: běhy, skoky, hody, vrhy
• Sjezdové lyžování
• Jogging.
Tabulka č. 2 podle Kučery (1996) uvádí pohybové aktivity dle míry statické dynamické
zátěže.

LEHKÁ
DYNAM.

LEHKÁ
STATICKÁ
turistikagolf
kuželky
kulečník

stolní tenis
STŘEDNÍ softbal
DYNAM. volejbal
tenis - debly
fotbal
lyže běh
TĚŽKÁ
orient.běh
DYNAM. maraton
badmington
záv.chůze

STŘEDNÍ
STATICKÁ
turistika - hory
vodní turistika
rekr. surfing
potápění

TĚŽKÁ
STATICKÁ
kulturistika
jachting
surfing
karate
vodní lyže
horolezectví
lukostřelba
lyže – sjezd
atletika skoky
vysokohor.turist. úpolové sporty
krasobruslení

squash
tenis
plavání
basketbal
lední hokej
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box
kanoistika
cyklistika
triathlon

5.0 Vyšetření a diagnostika pes planus
Anamnéza – zjisťujeme, zda jsou bolesti klidové, a nebo po zátěži ( statické,
dynamické ), jejich lokalizace. Anamnéza nesmí být zaměřena pouze na samotnou nohu, vždy
je třeba zjistit ůdaje o celkovém zdravotním stavu, protože místní nález může být někdy jen
časným příznakem. Zjišťujeme tedy přítomnost celkových onemocnění, cévní, hormonální,
metabolické. Údaje o charakteru a druhu bolestí jsou typické pro mnohé onemocnění. Pátráme
také po dědičných vadách, prodělaných nemocech, ůrazech o způsobu obouvání.
Pracovní anamnéza pomůže v získání představy o zátěži během dne a o možnostech
odpočinku během pracovního procesu, některá povolání jsou spojena s vývojem typických
onemocnění a deformit (napr. hallux rigidus u řidičů, plochá noha u číšníků, degenerativní
změny sezamských kůstek u tanečníků, zlomeniny z přetížení u vojenských nováčků,
peritendinitis Achillovy šlachy u běžců apod.) (Dungl, 1989).
V praktické části sem k anamnéze využil dotazník (příloha č.10), který potřebné výše
spomenuté ůdaje zjišťoval. Protože se jednalo o sportovce byli doplňené kromě pracovní také
otázky týkající se sportovní anamnézy.
Aspekce – prakticky vykonáváme již při prvím kontaktu s vyšetrovaným, sledujeme
způsob jeho chůze.
Pozornost je třeba věnovat i druhu a vzhledu obuvi, sešlapání podrážky a podpatku i
deformaci svršku boty (Dungl, 1989).
Za normálních okolností vytváří dorzum nohy podélny oblouk, který je v linií první
metatarzální kosti a calcanea. Nadmerně zvýšený oblouk býva při pes cavus a plochý při pes
planus. Sledujeme i barvu kůže, posuzujeme poruchy prokrvení. Nadměrné zhrubnutí kůže v
místech nadměrného tlaku podložky anebo obuvi nazýváme kalozity. Významné je
pozorování otlaků, které jsou jednostranné, nebo symetrické.
Při aspekci zezadu se zjišťuje valgózní či varózní uchýlení paty, otok v krajině
Achillovy šlachy, atrofie lýtka atd. (Dungl, 1989).
Palpace - Palpací vyšetřujeme teplotu povrchu, posunlivost jednotlivých vrstev vůči
sobě, citlivost a bolestivost.
Teplotu kůže, zda je suchá, či potivá, její kvalitu, vláčnost, zda je napnutá či atrofická.
Všímáme si nechtů, jejich tvaru a kvality. Zkoušíme tep na a.dorsalis pedis, nejlépe je hmatný
na bázi nohy mezi I. a II. metatarzem (Kubát, 1975).
Citlivost se např. může vyšetřit testem „čtení písmen“ na princípu hlazení, tak že
„píšeme“ písmená na plosku nohy které se pacient snaží „přečíst“.
Bolestivost zkoušíme vyvolat vystřelujíci bolesti předonoží příčnou kompresí v úrovni
hlaviček metatarzů. Přední metatarzalgie může být způsobena relativním poklesem
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centrálních metatarzu při rozšíření předonoží a elevaci marginálních metatarzů, ekvinozitou
nohy, vysokou podélnou klenbou při pes cavus, zkrácením Achillovy šlachy (Dungl, 1989).
Subjektivně si může nemocný stěžovat na bolesti lokalizované v různých částech
chodidla a dorza nohy. Bolest je vždy závislá na zatížení končetiny. Musíme se ptát, zda
bolest vzniká při došlápnutí, nebo při odvíjení plosky nohy od podložky. Při došlápnutí
vznikají bolesti proto, že obvykle vázne posun tarzálních kostí nebo metatarzů plantárním
směrem. Při odvíjení plosky nohy od podložky vázne naopak posun dorzálním směrem. Proto
při plochých nohou musíme vyšetřit všechny tarzální a metatarzální klouby (Rychlíková,
2002).
Pomocná vyšetření – zahrnují vyšetření neurologické, elektromyografické, zhotovení
svalového testu a plantogramu. Ke zhotovení plantogramu je možno použít řady metod
(viz.kap. 3.3.2) (Dungl, 1989).

5.0.1 Funkční vyšetření kloubů nohy
Při vyšetřování rozsahu kloubní pohyblivosti zjišťujeme jednak aktivní kloubní
pohyblivost, kterou vykonává pacient vlastním úsilím, a pasivní pohyblivost, kterou testuje
vyšetřující tak, že vede končetinu do dosažitelných krajních poloh v příslušném kloubu
(Brozmanová, 1990).
Akivní kloubní pohyblivost
Fyziologický rozsah plantiflexe je 40-60°, dorziflexe 20-30°. Jako normální hodnota
pro abdukci se uvádí 10°, pro addukci 20°.
Vyzveme-li vyšetřovaného k provedení aktivního pohybu v subtalárním kloubu, vždy
jde o pohyb sdružený. Aktivní inverze je spojena s addukcí předonoží, plantiflexí hlezna a se
supinací, aktivní everze zahrnuje dorziflexi hlezna, pronaci s abdukci předonoží. Normální
rozsah aktivní inverze činí asi 35°, aktivní everze asi 20°.
V I. MTP kloubu dosahuje extenze 70°, flexe 45°, ve zbývajících MTP kloubech je
rozsah flexe a extenze kolem 40°. V IP kloubu palce je možná pouze flexe, a to do 70-90°,
extenze možná není, stejně tak je tomu v IP kloubech ostatních prstů. Flexe v PIP kloubech
2.-5. Prstu je normálně zhruba 35°, v DIP kolem 60°.
Pasivní kloubní pohyblivost
Při vyšetření pasívní pohyblivosti nohy kolem podélné osy zjistíme normální hodnotu
pronace 20-30°, supinace dosahuje 30-40°. Normální hodnota pasívní inverze 10-15°, zatímco
everze pouze 5-7°.
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Obr.č.23 Schéma pohybů nohy: A – pasivní inverze, B – pasivní everze, C – aktivní inverze,
D – aktivní everze, E – abdukce a addukce předonoží.

5.0.2 Vyšetření chůze
Kromě detailního vyšetření kloubní funkce je nejdůležitější vyšetřit chodidlo během
chůze a ve stoje.
Chůze na plochých nohou má za následek, že kroční končetina nezačíná fázi odrazu od
prvního metatarzofalangeálního spojení jako při normální chůzi, ale od mediální hrany planty.
Není možné plně využít propulzívní sílu flexorů kotníku a prstů. Doplňkové oblouky jsou
realizované jen částečně. Chůze je energeticky náročnější (Gúth a kol., 1998).
Pokládáme za obzvláště důležité sledovat podélnou klenbu během chůze. Z funkčního
hlediska není rozhoujíci stupeň plochosti, nýbrž pevnost, tj. zda se klenba během chůze
propadá, nebo drží. I relativně plochá noha (popř. porehabilitaci) může pevně držet, zatímco
zdánlivě normální se může propadat (Lewit, 2003).
Dále necháme nemocného chodit a pozorujeme, jak odvíjí nohu od podložky.
Sledujeme, zda je chůze špičkami dovnitř nebo ven, zda je možná chůze na špičkách nebo na
patách, zda krok je stejně dlouhý a chůze symetrická (Kubát, 1988).
Chůze ve vnitřní rotaci je způsobena zvýšenou vnitřní torzí tibie nebo zvýšenou
anteverzí krčku, zévní rotace v kyčli má za následek i zevní rotaci nohy. Chůzi po špičkách a
patách je možno efektivně, i když pouze zhruba vyšetřit svalovou sílu, stejně jako pohyblivost
sub talo i hlezna (Dungl, 1989).
Subjektivně si může nemocný stěžovat na bolesti lokalizované v různých částech
chodidla a dorza nohy. Bolest je vždy závislá na zatížení končetiny. Musíme se ptát, zda
bolest vzniká při došlápnutí, nebo při odvíjení plosky nohy od podložky. Při došlápnutí
vznikají bolesti proto, že obvykle vázne posun tarzálních kostí nebo metatarzů plantárním
směrem. Při odvíjení plosky nohy od podložky vázne naopak posun dorzálním směrem. Proto
při plochých nohou musíme vyšetřit všechny tarzální a metatarzální klouby (Rychlíková,
2002).
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5.0.3 Funkční testy chodidel
Véleho test
Pro odrazovou prstů, která bývá nejčastěji utlumena, používame Vélova testu, kdy
pacient přenáší váhu ke špičce nohy, aniž zvedá paty a kdy má docházet k automatické flexi
prstů jako zábraně pádu. Při oslabení flexorů, často u příčně ploché nohy, tato funkce chybí
(Lewit, 2003).
Extenzní test palce
Pasivní extenze palce vede ke zvýšení vnitřní části podélne klenby a k zevní rotaci
tibie. Test je normální při vybavení obou fenomenů. Je-li první paprsek tak rotován, že osa I.
MTP kloubu je vertikalizována, nedojde k elevaci ani k rotaci, test je negativní. Pouhá elevace
klenby bez zévní rotace je hodnocena jako intermediální výsledek (obr.č. 24, A) (Dungl,
1989).

Obr.č. 24 A – extenzní test palce, B – flexibilní plochá noha nabývá v odlehčení normální
tvar, těžnice prochází kostí loďkovitou, C – pokles podélné klenby v zátěži (Dungl, 1989).
Speciální testy
Test rigidity ploché nohy – sledujeme oblouk nohy bez zátěže při zdvižené končetine a
při zátěži váhou těla. Ak je plochá noha v obou pozicích, hovoříme o rigidní ploché noze. Ak
je noha plochá jen při zátěži, pokles klenby je korigovatelný ortopedickýma pomůckami.
Homasov příznak – při extendované dolní končetině vykonáme pasívní dorzální flexi
nohy. Bolest lýtka může svědčiť o flebotrombóze žíl předkolení.
Vyšetření sousedních oblastí – vyšetřujeme lumbální páteř, kyčelní a kolenní kloub.
(Takáč, 2004).
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5.0.4 Objektivní diagnostika pes planus
Diagnóza ploché nohy není zcela jednoduchá a není možné z prostého pohledu určit,
zda jde o plochou nohu nebo nikoliv (Kubát, 1975).
Rentgenografie
Rtg vyšetření nohy nenahrazuje pečlivé klinické vyšetření, ale je to vyšetření
pomocné, indikované cíleně na základě klinického nálezu. Standardní vyšetření zahrnuje
dorzoplantární (u hlezna předozadní), laterální a šikmé projekce.
Vyšetření nohy v zátěži se užívá při vyšetřování statických vad nohou, zpravidla se
zhotovují snímky obou nohou pro srovnání.
Funkční snímky jsou vhodné k posouzení pohyblovosti v kloubech nohy při statických
deformitách a degenerativních změnách. Cenné jsou bočné snímky nohy a hlezna
v maximální dorziflexi a plantiflexi a bočný snímek při stoji na špičkách (Dungl, 1989).
Podografie
Klenba nohy se může vyšetřovat podoskopem tak, že pacient stojí na průhledné
podložce, pod kterou jsou nastavitelná zrcadla. V nichž se odráží ploska nohy, takže
vyšetřující vidí místa největšího zatížení. Toto zařízení však neumožňuje grafickou registraci
aktuálního stavu (obr.č. 25).

Obr.č. 25 Podoskop (www.mercateo.com).
Podograf (plantograf) slouží k získaní otisku chodidla. Skláda se ze začerněného
papíru umístěného začerněnou stranou na bílem papíru. Pacient se postaví na podograf a
tlakem se na bílem papíru objeví otisk jeho chodidla podogram (obr.č. 26). Intenzita zbarvení
je úměrná tlaku. Podobně pracují i metody, které místo začerněného papíru využívají atrament
(princip podobný jako při razítku). Výsledný obraz se označuje jako podogram. Podogram je
možné digitalizovat a dále zpracovat.

58

Obr.č. 26 Podogram (www.favore.pl).
Pro potřebu trvalé dokumentace ( resp. porovnání stavu v různych časových úsecích )
je výhodnější udělat otisk nohy pacienta – plantogram. Získavá se různymi způsoby. Jedním z
nejdostupnějších je zhotovení otisku pomocí tiskařské černě. Plantogramy možno zhotovovat
i pomocí jiných barviv. Metoda je nenáročná a přístupná, její nevýhodou je pouze znečistění
plosky pacienta (Brozmanová, 1990).

Obr.č. 27 Schéma normálního plantogramu
a) os nohy, b) délka stopy, c) šířka stopy
d) délka oblouku, e) šířka oblouku
Pedobarografie
K důkladnějšímu vyšetření na specializovaných pracovištích jsou speciální
plantografy, které při snímaní otisků neznečišťují nohy pacientů a s jejich pomocí možno
registrovat rozložení tlaků chodidla ve stoji (viz. kap. 4.6.1) a v různych fázích opory nohy při
chůzi (viz. kap. 4.6.2) (Brozmanová, 1990, Guth 1998).
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Obr.č.28 Footscan
(www.rsscan.com)

Obr.č.29 Plantogram
(pořízeno z vlastního měření - tisk)

Otisky můžeme hodnotit podle různých kriterií a metod jak je popsané v následující
kapitole.

5.1 Vyhodnocující metody plantogramů
Otisk zdravého chodidla se vyznačuje tím, že pata má hruškovitý tvar, obsahuje
istmus, t.j. střední úzkou část spojujíci patu a přední část chodidla. Mezi istmem a přední části
nohy má být jasně vyznačený uhel. Otisklých musí být všech pět seřazených prstů.
Deformita nastala, jestliže otisk paty je znetvořen nebo nemá tvar hrušky, istmus je
široký nebo naopak úzky nebo dokonce chybí, úhel mezi istmem a přední části nohy je
nejasný nebo menší než 42° a otisk prstů chybí nebo je deformovaný (Sonnková, 2001).
Modifikovaná metoda segmentů (Purgarič, 1994).
Podstatou metody segmentů je spojení dvojic protilehlých bodů v přední části nohy a
v nejširší části otisku paty. Takto získané úsečky (jsou označeny jako „diametr“ a měly by být
rovnoběžné), označeny čísly 1-5 jsou rozděleny na pět stejných částí. Čísluje se z laterální
strany. Podélne přímky spájí příslušné dvojice bodů, čímž je plantogram rozdělen na pět
podélných segmentů.
Stav chodidla lze kvalitativně vyhodnotit a priřadit dle šíře otisku istmu obvykle
v jeho nejužším místě, které odpovídá linii mezi os cuboideum a os cuneiforme mediale.
Jestliže otisk istmu chybí, je přerušený nebo šíře istmu zasahuje jenom do prvního segmentu
jde o pes excavatus. U spojnice pouze o něco širší včetně konkávního vnějšího rubu chodidla
a chybějícimu otisku malíčku autor označuje jako pes valgus. Pes planus I. stupně je kdy šíře
istmu vyplňuje i celý třetí segment a zasahuje až do čtvrtého segmentu. Pes planus II. Stupně
kdy otisk istmu zabírá všech pět segmentů. Pes planus III. Stupně kdy otisk istmu přechází i
přes 6. Podélnou linii, tj. na mediální stranu podogramu.
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Obr.č.27 Hodnocení plantogramu modifikovanou metodou segmentů(Purgarič, 1994).
Hodnocení podle Godunova ( Brotzmanová, 1990) a (Purgarič, 1994).
Jde o kvalitativní metodu. Jak uvádí oba autoři vycházíme ze základní linie otisku,
kterou představuje spojnice zadního okraje paty a středu mezery mezi 3. a 4.prstem (linie A).
Linie C je rovnoběžná s linii A, je vedená z nejmediálnějšího okraje paty. Linie B je vedena
jako rovnoběžka v poloviční vzdálenosti mezi liniemi A a C. Linie D je spojnicí
nejmediálnějších bodů paty a přední časti nohy (mediální tečna otisku).
Hodnotíme střední část plantogramu. Dosahuje-li otisk po linii A, nejedná se o pokles
klenby, dosahuje-li mezi linie A a B, jde o I. stupeň ploché nohy, mezi linie B a C, jde o II.
stupeň, mezi linie C a D, jde o III. stupeň a jestliže otisk přesahuje za linii D, jedná se o IV.
stupeň plochonoží.

Obr.č.28 Hodnocení plantogramu dle Godunova (Brozmanová, 1990).

Metoda podle Sztritera – Godunova (Kasperczyk, 1998).
Tahle metoda používá pro klasifikaci ploché nohy indexu „Ky“. Z jeho hodnoty je pak
definován stav klenby nožní. K medialní tečně otisku nohy je vztyčena kolmice v nejužším
místě plantogramu. Její průsečník s tečnou je označen jako bod A, průsečníky s mediálním
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okrajem jako bod B a s laterálním okrajem jako bod C. Vzájemný poměr distance BC ku AC
dává numerickou hodnotu indexu „Ky“.

Obr.č.29 Hodnocení plantogramu dle Sztritera-Godunova (Kasperczyk, 1998).
Metoda podle Chippauxe(1947) a Šmiráka(1960) In (Klementa, 1987).
Jedná se o kvantitativní vyhodnocovací metodu v které zjišťujeme poměr mezi
nejširším a nejužším místem plantogramu. Měříme na kolmicích k laterální tečně
plantogramu. O normálně klenutou nohu jde v případě, je-li vzájemný poměr do 45%, o nohu
plochou v případě poměru nad 45%. Klementa v roce 1964 stanovil normy pro jednotlivé
stupně ploché, vysoké a normálně klenuté nohy a doplnil klasifikaci o vizuální škálu.
Noha plochá:
1. stupeň od 45,1 do 50,0% - mírně plochá
2. stupeň od 50,1 do 60,0% - středně plochá
3. stupeň od 60,1 do 100,0% - silně plochá
Noha vysoká:
1. stupeň od 0,1 do 1,5 cm – mírně vysoká
2. stupeň od 1,6 do 3,0 cm – středně vysoká
3. stupeň od 3,1 cm a výše – velmi vysoká
Noha normálně klenutá:
1. stupeň od 0,1 do 25,0%
2. stupeň od 25,1 do 40,0%
3. stupeň od 40,1 do 45,0%

Obr.č.30 Hodnocení plantogramu metodou Chippauxe(1947) a Šmiřáka(1960)
In ( Klementa, 1987)
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Indexova metoda podle Srdečného
Srdečného index je vypočítán z poměru mezi délkou otisku nohy bez otisku prstů a
šířky nohy v úrovni baze V. metatarzu. Šířka nohy násobena deseti se vydělí délkou nohy. Pro
správně klenutou nohu platí hodnota indexu do 1,6. Pro plochou nohu pak index nabývá
hodnot 1,7 a vyšších.

Obr.č.31 Hodnocení plantogramu metodou indexu (Srdečný, 1982).
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Mayerova metoda
Na nejširší části otisku paty je určen střed, který je přímkou spojen s vnitřním okrajem
otisku čtvrtého prstu. Získá se tzv. Mayerova linie. Pokud šíře otisku istmu tuto linii překrývá
na vnitřní straně, jde o sníženou podélnou klenbu nohy (Purgarič, 1994).

Obr.č.32 Hodnocení plantogramu nohy Mayerovou metodou (Purgarič, 1994).
Metoda vizuálního škálování podle Kapandjiho (1985) a Srděčného (1982).
Podstata metody vizuálního škálování spočívá ve srovnávání tvaru plantogramu
s některým z nabízených otisků.

Obr.č.33 Hodnocení plantogramu metodou vizuálního
škálování vlevovo (Kapandji, 1987), vpravo (Srdečný, 1982).
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Metoda Schwartz – Clark
Jedná se o kvantitativní úhlovou metodu pro posouzení příčné klenby nohy.
Hodnocení plantogramu vychází z měření úhlu , který svírá vnitřní tečna plantogramu s jeho
nejvíce vyklenutým místem v přední části otisku. Jako hraniční hodnotu stanovil úhel 42°.
Hodnoty nižší jsou známkou příčně ploché nohy (Karas, 1991).

Obr.č. 34 Hodnocení plantogramu metodou Schwartz – Clark.
Existují typy nohou, u kterých je zdánlivé oploštění klenby nožní fyziologické.
Neznamená to tedy, že je-li mediálni strana plosky blízko podložky musí se vždy jednat o
plochou nohu. Proto plantogram, hodnocený výše uvedenými metodami není zcela
směrodatný. V současné době se tedy při stanovování diagnózy spíše řídime funkčním
vyšetřením. Jestliže tedy jedinec může chodit po špičkách i po patách v inverzi i everzi nohy
bez obtíží, nemá-li jiné klinické obtíže ,bolest či únavnost a není-li valgozita paty, nejde o
plochou nohu, i když se zdá, že mediální strana plosky je v kontaktu s terénem (Kubát, 1986).
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5.2 Konzervativní terapie ploché nohy
Zkušenosti amerických ortopedů ukazují, že operativní zákrok ve smyslu změny
struktury klenby nemusí být nutný naopak výsledek takového postupu nebývá často úspěšný.
Větší efekt zde mívá přístup konzervativní spíše formou aktivizace chodidla či celé nohy
(Sullivan, 1999).

•
•
•
•

K ovlivnění ploché nohy se v konzervativní terapii využívají možnosti:
léčebná rehabilitace
fyzikální terapie
užívání ortopedických pomůcek
obuv
péče o nohy

Jak již bylo spomenuto v kapitole 4.5.4 plochonoží má souvis s řetězením funkčních poruch
v celém pohybovém aparátu proto je také i v terapii přistupovat komplexně.

5.2.1 Léčebná rehabilitace
Léčba plochonoží dnes spočívá v uplatnění znalostí senzomotoriky. Pojem
senzomotorika můžeme chápat dvojím způsobem. Jako princip přístupu k léčbě nebo jako
samostatnou léčebnou metodu.
Princip senzomotoriky spočívá ve využití stimulace aferentních systémů k facilitaci
motorických eferentních center a drah. Tohoto principu využívá celá řada rehabilitačních
metod – Bruggerova metoda, metoda sestry Kenny, Vojtova metoda, terapeutický přístup dle
Hermachové, proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF), ale též mobilizace a svým
způsobem i používání ortopedických pomůcek.
Abychom zabránily vstupu rušivých aferentních informací do CNS, musí terapii
předcházet zásahy vedoucí k normalizaci funkcí periferních struktur. Používame mobilizace
k obnovení kloubní vůle a k odstránění kloubních blokád, které jsou v oblasti nohy velmi
časté, a protažení zkrácených svalů. Staráme se též o jizvy a kůži která je ztvrdlá, o bolestivé
otlaky a mozoly (Janda, Vávrová, 1992).
Senzomotorická stimulace (SMS)
Také u plochých nohou je narušena proprioceptivní signalizace nohou. To je následek
přětěžování ligament, kloubních struktur a následkem ochabnutí a ztráty funkce krátkých
svalů nohy (Janda, Vávrová, 1992). Senzomotorickou stimulací chceme dosáhnout
automatické svalové aktivity, která je potřebná k odstránění svalové nerovnováhy. Dobře ní
můžeme ovlyvnit pohybové aktivity, kam patří stoj a chůze. Nejdůležitějšími cviky jsou proto
cviky prováděné ve vertikále. Snadněji se tak odbourají špatné pohybové stereotypy a rychleji
se tak dosáhne automatického zapojení svalů potřebných pro správne držení těla ve stoji a pro
zlepšení stability při chůzi (Janda, Vávrová, 1992).
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Technika SMS obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různych
posturálních polohách, při kterých se aktivují proprioreceptory a príslušné nervové dráhy.
Jako facilitační manévry se tedy využívají vzpřimovací rovnovážné a obranné reflexy.
Z hlediska aferentace hrají roli pro vzpřimené držení těla a rovnováhu hlavně receptory
z oblasti chodila, pánve a šíje. V počátcích nácviku je větší podíl korové, tedy volní aktivity a
teprve pak se odpovědnost za řízení pohybu přesouvá na podkorová centra. Pokud se daný
pohybový stereotyp v této oblasti zafixuje, je již těžko ovlyvnitelný (Haladová, 2004).
Senzomotorická stimulace nemá zásadní kontraindikace, nehodí se však pro akutní
bolestivé stavy a u absolutní ztráty povrchového i hlubokého čití. (Janda, Vávrová, 1992).
Za základní cvik se pokladá zvládnutí tzv. malé nohy a její korigované pevné držení
na pevné podložce – jde vlastně o izolovanou kontrakci m. quadratus plantae bez pomoci
flexorů prstů (prsty zůstávají volné). S podložkou se dotýkají pata, vnější hrana nohy a val
pod prstami, protože maximální koncentrace mechanoreceptorov je právě v těchto
dotykových plochách (Dungl, 1989).
Vo všeobecnosti se postupuje od jednoduchších cviků k náročnějším. Využíva se řada
pomůcek jako válcové a kulové úseče, balanční sandály a míče, točna, fitter (swinger),
trampolína či posturomed.
Proprioreceptivní nervosvalová facilitace (PNF)
Jak uvádí Pavlů (2000), v terapii ploché nohy vzniklé v důsledku parézy dlouhých a
krátkych svalů nohy lze efektivně využít také metodu proprioceptivní neuromuskulární
facilitace, tato metoda je známá i jako Kabatová metoda. Hlavním princípem metody je
usnadnění pohybu pomocí aferentních informací ze svalového vřeténka, Golgiho orgánu,
kloubních a kožních receptorů. Cílem je aktivace maximálního počtu motorických jednotek
požadovaného svalu. . Jako facilitační (inhibiční) prostředek k aktivaci či relaxaci oslabených
resp. zkrácených svalů se využívá technik posilovacích a relaxačních a různych facilitačních
prvků (stimulace pomocí protažení, stimulace kloubních receptorů, taktilní, zraková a
sluchová stimulace, ale také adekvátní mechanický odpor atd.).
Spirální dynamika
Koncept vznikl začátkem 80. let dvacátého století. Zakladatelé konceptu jsou Yolande
Deswarte (francouzská fyzioterapeutka) a Dr.med. Christian Larsen (Švýcarsko). Zabývá se
držením a koordinací pohybového aparátu - jeho trojrozměrnou hybností. Využívá poznatků z
anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce.
V České republice se koncept začal vyučovat od roku 1996 a stále se rozvíjí. Základem je
tedy funkční pochopení a porozumění lidskému pohybovému aparátu a nové formy
motorického učení – včetně integrace do denních činností. Správně vedený a koordinovaný
trojrozměrný pohyb je jedna z cest k náprvě již vzniklých statických deformit, ale také cesta
jak těmto problémum předejít. Odchylky od jasně dané anatomické osy dolní končetiny, jsou
předpokladem pro vznik statických deformit, nestability a svalové dysbalance, které
představují rizikové faktory pro akutní zranění a chronické přetížení jednotlivých kloubů celé
dolní končetiny a nejen jí (www.spiraldynamik.cz).
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Brüggerova metoda
Jak již uádí Pavlů (2003) metoda využívá řadu aktivních přístupů, na kterých je nutná
také aktivní spolupráce pacienta. Obsahuje cviky ke korekci držení těla (především stability
axiálního systému), využívání therabandů, agistickoexcentrické kontrakce (AEK), horká role.
Charakteristická pro tuto metodu je snaha začlenit získanou korekci do běžného dne – activity
of daily living (ADL).
Léčebný přístup může být globální nebo funkčně zaměřen. Záleží na výsledcích
vyšetření, které se dle Bruggerova konceptu provádí velice podrobně. Obecně bychom mohli
říct, že důraz terapie je kladen na korekci celého těla.
K podpoře příčne klenby užívá tzv. retrokapitální podporu, která spočívá v aplikaci
měkkého protetického materiálu pod hlavičky 2. - 4. metatarzu. 1. – 5. metatarz musí zůstat
volný, aby mohlo dojít k modelaci příčné klenby. Tento postup je však pouze pasivní
podporou, a pro terapii by byl nedostatečný. Využívá se tedy i dalších, aktivních postupů,
které byli zmiňovány výše.
K podpoře funkce svalů zajišťujícich nožní klenbu (především funkční třmen –
m.peroneus longus a m. tibialis posterior) lze využít tzv. funkční tape. Jedná se o tapeovací
pásky lepené v průběhu oslabených svalů (m. tibialis posterior, m. peroneus longus, m.
abductor hallucis, m.flexor hallucis longus, m. tibialis anterior).
Feldenkreisova metoda
Hlavním cílem Feldenkreisove metody je rozšírení pohybového potenciálu a kvality
pohybu, zlepšení koordinace mezi mozkovou činnosti a pohybem. Proto nazývá jednotlivé
celky této metody jako lekce a ne cvičení. Lekce jsou zaměřeny na vnímání jednotlivých
svalů, vnímání změn polohy v prostoru, vnímání změn tlaku určitých částí těla na podložku,
vnímání zvýšeného prokrvení aktivních partií a končetin (Wildman, 1999).
Tuto metodu může provádět každý, bez ohledu na věk. Cviky se skládají z postupně
sestavených hybných sestav, které respektují anatomii a dynamiku těla. Cviky musí být
prováděny pomalu, plynule, každý cvik opakujeme 15 – 20krát oboustranně. Důležité je
pozorné vnímání pohybu. Nejlépe je cvičit před spaním, minimálně hodinu po jídle. Lekce
trvá minimálně 20 minut. (Pavlů, 2002).
Pavlů řadí Feldenkreisovu metodu mezi metody primárně zaměřené k pohybové
výchově a správnemu držení těla. Mezi tyto metody patří např. i funkční gymnastika
Mesendieck, kinetika Caesar, nebo Alexandrova metoda. Společným prvkem všech těchto
metod je cvičení sebeuvědomění, uvědomělé vnímání a koordinace pohybu jednotlivých částí
těla v různych polohách (Pavlů, 2002).
Vojtova metoda – reflexní lokomoce
Prostřednictvím terapie Vojtovou metodou - tzv. reflexní lokomocí, je možné vracet
(směřovat) do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat.
Reflexní lokomoce aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožnuje souhru protilehlých
svalových skupin. Využívá k tomu vrozeného pohybového programu CNS, který je při poruše
funkce blokován. Aktivace se provádí v modelech reflexní otáčení a reflexní plazení,
drážděním spouštových zon a není při ní žádoucí vědomá spolupráce pacienta, vybavuje se z
podvědomí. Oslovuje svalové skupiny a jejich řazení tak, aby nedocházelo k sekundárním
změnám a nabízí CNS nové, kineziologicky správné pohybové uspořádání
(www.vojtovaspolecnost.cz).
Použití tehle metody je vhodné především u léčby ploché nohy při neurogenní vadě. U
jiných příčin plochonoží je možností volby, ale přednost se dáva aktivním přístupům.
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Terapeutický přístup podle Hermachové
Jak uvádí Hermachová (2003) zóna chodidel je jednou z nejsilnějších zón vstupu do
CNS. Jako prostředek stimulace používa hlazení k ovlivnění exterocepce a propriocepce.
Udržovaní stále stejné rychlosti, směru a tlaku, dodáva do CNS informace o rozdílném
svalovém tonu. V místě s jiným svalovým tonem je jiné vnímání použité rychlosti a tlaku.
CNS informace vyhodnocuje a eferentní cestou změní tonus. Doporučuje proto různá cvičení
a pohyb naboso po různych terénech jako oblázky, písek, tráva ale i teplý či studený povrch,
k stimulaci chodidel.
Bobath koncept
U funkčních poruch pohybového aparátu většinou není Bobath koncept metodou první
volby. V terapii porušené stabilizační funkce nohy je možné použít například nácvik
správneho došlapu a odvalu nohy při chůzi. Důraz je opět kladen na stimulaci plosky
měkkými technikami, dále na aktivaci propriocepce a uvědomění opory v zatížení (Pavlů,
2002).
Metoda setry Kenny
Spočívá především v přikládání horkých zábalů v akutním, a subakutním stadiu.
Zmírňují se tak spazmy, způsobující bolestivé stavy. Po zábalech dochází k uvolňování a
vytahování měkkých struktur jako svalů, fascií atp. Dále je u pacientů aplikována svalová
stimulace. Využívá se tak zachované nervové aference. Rychlým pasivním cvičením se při ní
dociluje zkracování a prodlužování šlach a svalů, a tím stimulace propriocepce. Tato
facilitační technika vyvolává kontrakci na úrovni míšních reflexů. Součásti této terapie je dále
svalová reedukace, která sleduje především správnou koordinaci svalové kontrakce a
obnovování pohybových stereotypů (www.nemtr.cz).
Tejpování (taping)
Jedná se o metodu obvazování resp. fixování tělesné partie, nejčastěli končetin,
pomocí pevných a pružných lepících pásků o různé šířce podle velokosti a umístění tejpové
aplikace na tělesné částí. Metoda tejpování vznikla v 60. Letech 20. Století v USA.
V Čechách se začala využívat až v 80. letech a na jejím rozšíření mají hlavní zásluhu hokejoví
maséři Martínek a Křížek (Flandera, 2006).
Kvalitní funkční obvaz musí vycházet z dobré znalosti anotomie a biomechaniky.
Obvaz se zhotovuje pomocí pevných a elastických pásek různé šíře, podle lokalizace a
velikosti tejpované části těla. Před použitím tejpu je nutné nejprve ošetřit, oholit a odmastnit
pokožku. Ošetřovaná končetina musí být uvedena do správné polohy. Tejp by měl být
používan dle indikaci lékaře nebo odborníka, i když v dnešní době se rozšiřuje i laické
využívání (Flandera, 2006).
Tejpování je obdobou zpevňovací nebo funkční techniky bandáže – lze jej použít
místo elastického obinadla. Je šetrnější vzhledem k zachování volného krevního oběhu a patří
mezi tzv. funkční techniky prevence, případně léčby pohybového aparátu. Správným
tejpováním můžeme předcházet úrazovému poškození, tlumit bolesti z přetížení dané svalové
partie nebo poskytnout rychlou první pomoc při sportu. Tejp umožňuje aktivitu funkčního
celku pohybového aparátu a zachováva nervosvalové funkce. Nedochází k vychudnutí
svalstva a výraznému omezení hybnosti kloubů. Zvyšuje pocit jistoty, zároveň snižuje rozsah
znehybnění a dobu nutného léčebného zásahu. Psychologický efekt je v terapii velmi
významný (Flandera, 2006).
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Polohování
K rychlé úlevě od obtíží může někdy vést přiložení elastické bandáže na příčně
rozšířené předonoží, nemocným doporučujeme tzv. posturální léčení, spočívající v ulovnění
svalových kontraktur polohováním, kdy v kleče nebo vsedě drží pacient nohu a prsty
v plantiflexi (Dungl, 1989).

5.2.2 Fyzikální terapie
Balneoterapie
Šmondrk (1995) uvádí aplikaci masáží, perlivých koupelů a vířivky pro jejich
relaxační a analgetický účinek.
Komplexní lázeňská léčba může zahrňovat:
Střídavá koupel používá se teplot 40-46 °C a 10-16 °C a aplikuje se na končetiny.
Vířivá koupel je částečná koupel pro horní nebo dolní končetiny, která zvyšuje jejich
prokrvení a místní metabolismus a aktivuje kožní receptory. Podvodní masáž se provádí
proudem vody pod tlakem 2-4 atm. Ve vzdálenosti 10-15 cm od těla. Perličková koupel se
provádí ve vaně, na jejímž dně je dírkovaný rošt, přes který prochází stlačený vzduch.
Peloidní (bahenní) koupel, parafínové zábaly a horké obklady způsobují hyperémii, mají
spasmolitický a analgetický efekt, snižují otoky (Stackeová, 2004).
Tam kde je v popředí zápalová složka, doplňujeme léčbu kryoterapiou (Šmondrk,
1995). Kryoterapie – léčba chladem při těplotě -110 -175 °C, teplota kůže při ní klesá o 18
°C. Lokálně se aplikuje po dobu 5-7 min (Stackeová, 2004).
Lázeňská léčba u bolestivé nohy je ve většine případů úspěšná, protože je to kumulace
komplexní léčby. Její dlouhodobý efekt se však projeví zvláště u těch pacientů, kteří dodržují
základní opatření pro zlepšení funkce nohy (Šmodrk, 1995).
Aplikáce dalších elektroléčebných prostředků je metodou volby (Šmondrk, 1995) .
Impulsoterapie
Při impulsoterapii se aplikují přesně tvarované proudové impulsy. Proudy s kolmým
nebo mířně šikmým nástupem se používají k dráždění zdravých nervů a svalů – tzv.
elektrogymnastika. Mají účinek analgetický a hyperemizující (Stackeová, 2004).
Interferenční proudy
Při interferenčních proudech se uplatňuje současný účinek dvou proudů ve tkáni –
jednoho o konstantní frekvenci 5000 Hz a druhého o kolísavé frekvenci od 5000 do 5100 Hz.
Interferencí dochází k uplatnění se diferenční nízké frekvence 0-100 Hz. Výhodou těchto
proudů je, že lehce překonávají kožní odpor. Jejich účinek je hyperemizujíci, analgetický a
tonizační. Používají se ve stejných případech jako diadynamik. Aplikují se 5-10x a po 1-2
týdnech se kůra opakuje 2x. Aplikuje se po dobu 15 min (Stackeová, 2004).
Ultrazvuk
Při terapii ultrazvukem se využíva elektrické energie vysokofrekvenčních proudů
konvertovaných na energii mechanickou a na teplo. Ultrazvuk je spektrum vysokých kmitočtů
s frekvencí 20 000 kmitů za sekundu (Stackeová, 2004).
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Léčby ultrazvukem se užívá u bolestivé ploché nohy a k odstranění ostruhy patní.
Využívá se zde jeho myorelaxačních, vasodilatačních a analgetických vlastností. Aplikuje se
kontinuální ultrazvuk o intenzitě 1,2-1,8 W/cm2, f = 3MHz, doba aplikace 5 min, počet
sezení 8-10 krát (Poděbradský, Vařeka 1998).
Magnetoterapie
Při magnetoterapii se aplikuje nízkofrekvenční magnetické pole s frekvencí do 100
Hz. Výhodou této terapie je rychlý účinek a dobrá snášenlivost. Aplikuje se denně po dobu 1
min – 1 hod. Působí analgeticky, proti otokům, protizánětlivě a urychluje hojení kostí
(Stackeová, 2004).
Některé nekontrolované studie uvádějí příznivý efekt po TENS, magnetoterapii a
ďalších fyzikálnych prostředcích, ale na základě skúšeností se nedá jednoznačně prokázat
výhoda jedné léčebné metody před druhou (Šmondrk, 1995). Dále uvádí u metatarzalgií
opichy bolestivých bodů a aplikáce akupunktúry.
Z fototerapie která využívá léčebného účinku optického spektra možno zvolit
laseroterapii
Laseroterapie
Podle lokalizace aplikujeme tuto léčbu pohyblivou hlavicí intenzitou 15 – 20 W při
frekvenci 3 -4 kHz na plochu přibližne 4 cm2 2 – 3 minuty. Tuto formu fyzikální léčby
upřednostňujeme pro její dobrý analgetický a myorelaxační efekt (Šmondrk, 1995).

5.2.3 Užívání ortopedických pomůcek
Plochá noha je nejčastěji se vyskytující deformita vyžadujíci protetické ošetření
(Brozmanová, 1990).
Záměrem každé protetiky je napomáhat ke kontrole správné mechaniky nohy a
správného postavení celé kostry. Její užívání je nedílnou součastí pasivní terapie při léčbě
ploché nohy, a doplňkem terapie aktivní. Pomáhají noze udržovat co nejfyziologičtější
postavení, při závažné deformitě se pak tomuto postavení maximálně přibližujou, vše se
odvýjí od stupně postižení.
Nejznámější pomůckou jsou ortopedické vložky. Popis a účel jednotlivých částí je
uveden v příloze č. 6. Rozdělujou se na pasivní (individuální nebo speciální) a aktivní.
Ortopedické vložky - pasivní
Individuální ortopedické vložky jsou různého typu – anatomické, sportovní, krátké,
diabetické, s pronačním nebo supinačním klínem, vyměkčenou patou nebo předním dílem, se
zvýšenou patou, s výsekem pro ostruhu, s pelotami pod kladívkové prsty, s vedením paty.
Speciální ortopedické vložky vyráběné pro složitější deformity nohou, se vyrábí na
základě trojrozměrného prošlapu a následného sádrového odlitku chodidel. Tyto odlitky se
následně korigují podle návrhu lékaře. Tento upravený sádrový odlitek slouží jako kopyto pro
korkfantový odlitek, který se po úpravě potáhne usní. (www.ortopedica.cz)
Pasivní vložky udržují správne postavení nohy, podpírají ji. Svou délkou mohou buď
podpírat celou nohu od paty po špičky prstů u nohou nebo jde o tzv. krátke vložky, které
dosahují od paty k hlavičkám metatarzů. K pasivním vložkám patří tzv. klinkové vložky
sloužici k modelaci podélné nožní klenby nebo např. jazyčkové vložky, korigujíci primární
postavení paty (Brotzmanová, 1990).
U 1. a 2. stupně plochonoží je vhodné léčení sériovými vložkami. U třetího stupně
plochonoží mají být vložky předepsané individuálně, najlépe zhotovené podle sádrového
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odlitku a nebo z tvarovatelných materiálů, a to na každou nohu zvlášť, protože stupeň
deformace je často na obou nohách různý. Velmi vhodná je obuv s pevnou vložkou, která
neklouže. Pro nejvyšší stupeň plochosti je vhodná ortopedická obuv. Velmi důležitá je také
celková kondice (Brozmanová, 1990 a Dungl, 1989).
Co se týče použití pasivních ortopedických vložek je nevhodné jejich použití
ve sportovní obuvi, tretrách či kopačkách (Brozmanová, 1990).
Ortopedické vložky – aktivní
Aktivní vložky (obr.č. 35, D) obsahují měkkou gumovou kuličku, umístěnou v kožené
stélce, která je uložena v místě nejvyššího vyklenutí podélné nožní klenby. Svým umístěním
aktivuje svaly klenby. Tyto ortopedické vložky jsou založeny na principu senzomotoriky.
Jelikož tyto vložky nutí svaly k aktivitě, nenosí se dlouhodobě. Způsobily by tak přetížení
svalů. Doporučuje se vložky nosit několikrát denně vždy asi tak na 30 minut. Po zbytek dne
by pak měla být aplikovaná vložka pasivní (Brozmanová, 1990).

Obr.č. 35 Ortopedické pomůcky pro příčně a podélně plochou nohu A. odlehčovací mezikruří,
B. polštářek pro příčně plochou nohu, C. individuální vložka, D. vložka s kuličkou
Metapolštáře obr.č.35 A
Meziprstní korektory (separátory)
Jsou z měkké pěnové hmoty, vkládají se mezi prsty, zamezují tření a tvorbu otlaků a
současně napravují chybné vzájemné postavení palců (Brozmanová, 1990).
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Korektory valgóznich haluxů
Jde o objímku, která obepína bazálni článek palce a na mediální straně je prodloužena
tak, že táhne palec do správného postavení (Brozmanová, 1990).

Obr.č.36 Korektor pro hallux valgus (převzato z Kubát, 1988).
Rovnošlapky
Jsou krátke vložky pod patu, které se užívají při sklonu paty ke straně. U plochých
nohou se často vyskytuje vbočení paty a rovnošlapka klínovitě zvýšená na vnitřní straně,
částečně tento sklon paty upraví. O tom, jakou rovnošlapku nosit, nás přesvědčí sešlapání
podpatku, i když postavení paty nemusí vždy s postavením celé nohy souhlasit (Kubát, 1988).

Obr.č.37 Rovnošlapky (převzato z Kubát, 1988).
Podpatěnky
Jsou podobné vložky pod patu s tím rozdílen, že jsou bez sklonu. Jsou to pružné
patní vložky, které při chůzi tlumí nárazy na patu a jsou vhodné při bolestech pat, při
ostruhách patní kosti a tam, kde je okraj paty bolestivý (Kubát, 1988).

Obuv
Obuv je věnována samostatné kapitole 6.0 .
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5.2.4 Péče o nohy
Je všeobecně známo že lidská noha je po srdci jedním z nejvíce zatěžovaných orgánů
těla. Zároveň je však také nejvíce zanedbávanou částí těla. Zatímco propagaci péče o ostatní
části těla je poskytnuto hodně prostoru, zdraví nohou je věnována jen minimální osvěta.
Nohy jsou po celý život namáhany chůzí v nevhodné obuvy a po nevhodném terénu.
Naši péči proto potřebují i nohy zdravé, o to více nohy nemocné. Odborná péče by měla
spočívat v rukou pedikéra, ale základní péči si může pacient provádět sám. Jedná se
především o ošetření kůže, která je na mnoha místech vystavena zvýšenému tlaku a tření.
Denní hygiena je samozřejmostí (Kubát, 1985).
Jak uvádí Janda, Vávrová (1992) také automasáž a míčkování lze zařadit do péče k
uvolnění ploché nohy.
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5.3 Obuv
Problematice obouvání jsem se rozhodl věnovat celou následující kapitolu, nakolik
jsou znáčné nedostatky ve zdravém obouvání, nejen mezi širokou veřejností ale i mezi
rekreačními a výkonnostními sportovci, jenž jsou jednou z příčin vzniku plochonoží. Již
pátým rokem působím v renomované obuvnické společnosti Adidas jako produktový školitel
a poradce v oblasti běžecké obuvi a často se v praxi setkávam s názorem, že v mladém věku
jde zejména o trendy v módě a teprve ve starším teprve o kvalitu na prvním místě. První
podkapitola se věnuje obecným zásadám výběru platnými i pro sportovní obuv, a
kategorizacii. Druhá se zaměřuje na konstrukci, technologie sportovní běžecké obuvi
vybraných výrobců vztahujícím se k problematice plochých nohou. Nakolik je mezi výrobci
nejednotnost v technologickém označování, která způsobuje nepřehlednost mezi sportovci
uvádím jejich stručný přehled.
Jak již uvádí Česká obuvnická a kožedělná asociace obuv sehrává ve vztahu k
bipedální lokomoci člověka důležitou funkci. Nejdůležitějším úkolem obuvi je ochránit nohu
před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí a podporovat její základní fyziologické funkce
jako jsou stání, chůze a běh. Obuv může rovněž zajistit částečnou eliminaci vrozených nebo
získaných vad nohou, nebo naopak podílet se na jejich vzniku. Obuv může napomáhat, ale i
omezovat fyziologické funkce nohou. Neméně důležitou funkcí obuvi je i estetické
uspokojení člověka. Aby bylo vytvořeno pro nohu v obuvi prostředí, které ji co nejméně
poškozuje, je nutno respektovat určité konstrukční a zdravotnicko-hygienické zásady.
(www.leatherindustry.cz).

5.3.1 Výběr obuvi
Je důležité věnovat výběru obuvi zvýšenou pozornost. Neměli bychom proto opomíjet
skutečnost, že obuv by měla sloužit především k ochraně nohou. To znamená, že při výběru
obuvi bychom se měli držet zásady, že nelze přizpůsobovat nohy obuvi, ale obuv by měla
dokonale padnout.
Jinými slovy řečeno: „I ta nejlepší bota na nesprávné noze je špatná bota“.
Komfort či diskomfort obuvi má vliv nejen na nohy, ale i na zdravotní stav celého
organismu. Následkem trvalého nošení nevhodné obuvi je m.j.
•
•
•
•
•

únava
bolesti hlavy
ztráta koncentrace
deformity, ortopedické problémy a kožní onemocnění nohou
tvorba křečových žil (z úzké obuvi, která brání oběhu krve)

Při výběru a používání obuvi je důležité dodržovat následující zásady:
•
•
•

Obuv zkoušet vždy obutou na obou nohou, zavázanou a při chůzi (ne v sedě).
Obuv zkoušet nejlépe v odpoledních hodinách, poněvadž noha přes den obvykle
zvětšuje svůj objem.
Zkoušená obuv nesmí nikde tlačit, v oblasti prstů musí být dostatek místa na šířku, na
výšku i na délku (vnitřní prostor v obuvi má být o cca 1 cm delší než délka nohy, aby
nedocházelo k deformaci prstů).
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•
•

•
•

•

•

•
•

•

Obuv by měla mít co nejméně funkčních švů (nárt by měl být z jednoho dílce) a
neměla by mít ostré hrany (uvnitř obuvi ani na obvodovém okraji svršku).
Svršek obuvi (vč. podšívky) by měl být vyroben z přírodní kůže, nebo z textilních
materiálů. Pro vycházkovou obuv nejsou vhodné syntetické materiály, které nemají
dobré hygienické vlastnosti a tvarem se nejsou schopny přizpůsobit tvaru nohy.
Obuv by měla být vybavena polstrovanou, anatomicky tvarovanou stélkou (vložkou).
Podešev by měla být pevná, ale odpružená s nižším podpatkem. S rostoucí výškou
podpatku se přesouvá váha těla z paty na předení část nohy, což u podpatku vyššího
než 4 cm může způsobit propadání příčné klenby, mozoly a otlaky pod prsty a
prstními klouby a deformity prstů (kladívkovité prsty). U diabetiček hrozí riziko
vzniku ulcerací a gangrén.
Ponožky by neměly být ani příliš volné (shrnutá ponožka v obuvi může způsobit
puchýř nebo otlak), ani příliš těsné (těsný svěr kolem kotníku zhoršuje prokrvování
nohy), které mohou být nebezpečné zvlášť pro lidi se špatným prokrvováním nohou –
angiopatií.
Nová obuv by se měla rozcházet postupně, zpočátku nejdéle dvě hodiny a tento
interval postupně prodlužovat. Nohy po vyzutí nové obuvi vždy zkontrolovat, zda
nedošlo k poranění.
Obuv by se měla v průběhu dne střídat (nechodit celý den v jedněch botech).
V případě diagnosy neuropatické nohy (snížené citlivosti) doporučujeme před každým
obutím obuvi ověřit, zda v ní není zapadlý nějaký předmět, který by mohl nohu
poranit.
Obuv po vyzutí nechat vyschnout a preventivně ošetřit proti množení plísní.

5.3.2 Základní požadavky na zdravotně nezávadnou
obuv
Z dlouholeté spolupráce lékařů s obuvnickými techniky vyplynuly určité požadavky na
obuv, tzv. minimální lékařské požadavky, které jsou platné pro obuv všech věkových skupin
a v různých obměnách prakticky ve všech zemích s vyspělým obuvnickým průmyslem.
Zejména důležité je respektovat následující požadavky při výrobě dětské obuvi:
1. Dostatečný vnitřní prostor obuvi, hlavně v její prstové části.
2. Dokonalá flexibilita obuvi, hlavně v místě prstních (metatarsophalangeálních) kloubů
nohy.
3. Úměrná výška podpatku.
4. Vybočené (varosní), nebo kolmé postavení patní části kopyta.
5. Pevný a dostatečně dlouhý opatek.
6. Anatomicky správně modelovaný svršek obuvi
7. Vyhovující materiál z hlediska hygienicko-zdravotnického (biologická inertnost výluhů z
materiálů a přípravků použitých při výrobě obuvi, zajištění optimálního vlhkostního a
teplotního režimu - mikroklima, měkkost, možnost dokonalé mechanické a chemické očisty).
8. Tlumení nášlapných sil spodkovým provedením.
9. Malá (resp. přiměřená) hmotnost obuvi ( www.leatherindustry.cz)
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5.3.3 Kategorie obuvi (www.bata.cz)
Pro každý účel je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje použitý materiál,
kontrukci, provedení a způsob údržby obuvi. Velice tedy záleží na způsobu užití bot, které si
chceme koupit.
Společenská obuv
• je určena především pro krátkodobé nošení v interiéru
• jedná se většinou o celousňovou polobotkovou obuv klasických střihů s usňovou
podešví spojenou s vrškem lepením
• tato obuv je velmi citlivá na vlhkost a nerovný povrch
•

Vycházková obuv - celoroční nebo zimní
• obuv k nošení po místních komunikacích nebo v místnostech
• vyznačuje se mohutnější a trvanlivější konstrukcí spodku než obuv společenská
• střih svršku i použité materiály se vyznačují velkou pestrostí druhů
Sportovní obuv
• obuv pro provozování různých sportů, a svou konstrukcí odpovídá požadavkům
příslušného druhu sportu
• tuto obuv je proto nutné používat pouze ke sportu, pro který je určena
Rekreační obuv
• obuv k nošení při sportovně-rekreačních a rekreačně-vycházkových příležitostech, na
delší vzdálenosti i v mírném, upraveném přírodním prostředí
• obuv s pevnější konstrukcí svršku a robustním spodkem
Domácí obuv
• lehká, převážně textilní obuv jednoduché konstrukce určená k nošení v místnostech
Dětská obuv
• obuv, na kterou jsou kladeny zvláštní nároky
• tyto nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy, která se vyvíjí a roste
• vyberte obuv, která dobře padne do délky i do šířky, nezapomeňte, že obuv by měla
být o 10-15 mm delší než noha, tzv. nadměrek
• dětská obuv by měla mít prostornou, kulatou špičku a dostatečně tuhý opatek
• upřednostňujte kotničkový střih šněrovací nebo s páskem na suchý zip
• dětská noha roste velmi rychle, porovnávejte proto pravidelně velikost nohy a nošené
obuvi
• nezapomeňte, že dětská noha se vyvíjí, její kosti jsou měkké a případné nedodržení
základních zásad může mít za následek poškození nohy dítěte mnohdy na celý život
Zdravotní nezávadnost je posuzována podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.
84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.
(www.leatherindustry.cz)
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Ortopedická obuv
V souvislosti s diagnózou ploché nohy je na tomto místě nutno neopomenout také
obuv ortopedickou.
Ortopedickou obuv rozdělujeme na obuv zdravotní a těžkou ortopedickou obuv
(Koudela, 2004). Zdravotní ortopedická obuv umožňuje korekci lehčích vad nohy a
nebolestivou zátěž a naopak zabraňuje zhoršení postižení nohy. Těžká ortopedická obuv je
indikována pro závažnější postižení nohy. Umožňuje korigovat skrat končetiny do 10 cm,
nášlap při equinózních, equinovarózních či valgózních deformitách chodidla. Obuv se
zhotovuje podle sádrového odlitku.

5.4 Sportovní obuv
Sportovní obuv je nyní velmi módní a je často nevhodně nošena i při jiných než
sportovních příležitostech. Pro různé druhy sportu se vyrábějí různé druhy obuvi, pro sporty
sálové, pro tenis, kopanou, pro cyklisty, horolezce, nemluvě už o tak specializované obuvi,
jako je obuv lyžařská. Nosí-li se však tyto speciální boty po celý den, je to opět ze zdraotního
hlediska naprosto nevhodné (Kubát, 1988).
Zatímco teplo v usňové obuvi se zvýší asi o 10%, u textilní obuvi s pryžovou podešví
je to cca o 25%. Proto by tato obuv měla být používána krátkodobě pouze pro sport
(www.sante-zdravotni-obuv.cz).

5.4.1 Výroba sportovní obuvi
Sportovní obuv je stejně jako kterákoliv jiná obuv vyráběna na takzvaném kopytu.
Jedná se o trojrozměrný model, jehož forma a rozměry určují tvar a velikost vznikajíci obuvi.
Kopyta na výrobu dámské obuvi jsou proto užší než kopyta na pánskou obuv. Tvar kopyta je
rovněž přizpůsoben požadavkům, které jsou na daný konkrétní typ kladeny. Nejrozšírenějším
tvarem jsou dnes zahnutá lehce vbočená kopyta, protože většina lidí má chodidla mírně
stočená dovnitř. Tento tvar vychází vstříc sportovcům se supinačním postavením nohy.
Kopyta jsou tak zahnuta přibližně v úhlu 6 až 7 stupňů, což by mělo odpovídat klenbě
chodidla. (Nováček, 2003).

5.4.2 Konstrukce sportovní obuvi
Základní části sportovní obuvy je svršek, mezipodešev, podešev (podrážka).
Svršek poskytuje noze ochranu před nepříznivými vlivy počasí a zraněními, zajišťuje
stabilitu tím, že drží nohu ve správnem přirozeném postavení. Odolnost je zabezpečena
výběrem, vhodnou kombinací a rozmístěním materiálů v jednotlivých částech svršku, také
dvojitým šitím, nitovaním, pogumovaním atd. Ke komfortu přispívá polstrace stélky a jazyka,
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vložka neboli spájení jednotlivých dílů tlakem za vysoké teploty (bezešví) nejčastěji
v místech ohybání. Svršek může být vyroben z přírodních materiálů: bavlna, kůže (klokaní,
hovězí, vepřovice, useň) nebo syntetických, především nylon. Nylonová síťovina je prodyšná,
lehká a poměrně odolná. Své uplatnění má také syntetická kůže a umělé vlákna, která mohou
být kombinovaná s bavlnou.
Každý svršek tvoří několik dílů. V zadní části boty se nachází takzvaný zpevňovač
paty. Obklopuje patu a část Achillovy šlachy. Jeho hlavní funkcí je držet patu a tím i nohu ve
stabilní poloze. Proto je velmi pevně spojen s mezipodešví, případně je její součástí.
Zpevňovač paty má více vrstev. Základem je tvrzený plast, další vrstvy bývají z molitanu a
z kůže. Na horní část zpevňovače paty navazuje molitanem vypolštářovaný patní límec, který
objímá kotník. Tím přispívá ke zvýšení komfortu obuvi. Další částí svršku je jazyk. Je rovněž
dobře vypolstrován. Stejně jako většina vnitřní části boty býva vyroben z polyesterové
tkaniny, která výborně odvádí pot. U některých typů sportovní obuvi je uprednostňován jazyk
z kůže, protože poskytuje lepší ochranu přední částí nártu, dovoluje větší stažení obou částí
svršku a je snažší pro údržbu. Nezbytnou součástí svršku je šněrovací systém. Měl by být
opatřen nepříliš dlouhými šněrovadly, které spolu se systémem dírek, poutek a našitých
můstků mají za ůkol vhodně zpevnit nohu v botě. Šněrovadla mohou být plochá nebo kulatá.
Jsou vyrobena z bavlny nebo ze syntetických materiálů, případně se oba materiály kombinují.
Kulatá šněrovadla jsou trochu módní záležitostí, což je však na úkor funkčnosti, protože se
častěji libovolně rozvazují. (Nováček, 2003).
Mezipodešev tvoří polštář z polymerového materiálu mezi vnitřní a vnější částí boty.
Je určitou podpůrnou základnou, poskytuje stabilitu. Býva vyrobena z ethylenvinylacetátu
(EVA), nebo polyurethanu. EVA je směsí ethylenu, vinylacetátu a vulkanizačního činidla,
která při vulkanizaci vytváří porezní strukturu. Tato syntetická pěna má výborné absorční
(tlumící) schopnosti. Častým používaním, kdy dochází k mnohočetným opakovaným
kompresím, se její tlumíci schopnost postupně snižuje. Výrobci se proto snaží EVA inovovat,
tak aby se zvýšila životnost této pěny. Polyurethan se připravuje z kapalných polyeter – nebo
polyesteralkoholů smíchaním s izokyanátem a dalšími přísadami. Vzniklá reakce vytvoří
měkkou nebo tvrdou polyurethanovou pěnu. Do mezipodešví se používá jeho měkká forma.
Protože polyurethan má vynikajíci odolnost v odírání, může být použit rovněž pro podešev.
(Nováček, 2003).
Nohy jsou ohrožovány i neustálými tvrdými dopady na beton, asfalt, dlažbu - to se
časem může projevit opotřebením kostí, kloubů a kloubních chrupavek dolních končetin a
poškozením páteře. Prevencí může být kvalitní podešev s dobrými tlumícími vlastnostmi
(PUR, EVAC, pryž), pružné vkládací vložky, podpatěnky a anatomicky tvarované stélky z
pružných materiálů, které dokonale rozdělují zatížení na celou plochu nohy a tlumí nárazy při
chůzi. (www.leatherindustry.cz)
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Obr.č.38 (prezentace adidas)
Vnější podešev (podrážka) má při kontaktu s podložkou zabezpečit dobrou
přilnavost. Při výrobě se používá guma na bázi kaučuku eventuelně obohacená uhlíkem
(karbonizovaná pryž) kůli větší odolnosti. Ohebnost je zabezpečená ohybovými drážkami
umístěnými v souladu s anatomii chodidla.

Obr.č.39 (prezentace adidas)
Jednotlivé části sportovní obuvy jsou mezi sebou spájeny šitím, nitovaním, lepené
tlakem za vysoké teploty, nebo se způsoby spájení kombinujou.
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5.4.3 Rozdělení atletické obuvi
•

podle povrchu (Příloha č. 7, 8)

•

podle účelu

•

podle typu nášlapu dle výšky klenby a pružnosti klenby při pohybu (Obr.č.40)

•

podle disciplíny v sektoru nebo na dráze (Příloha č. 9).

Povrch na kterém se závodí, nebo trénuje může být zpevněný (asfalt, beton,
mondo…). nebo nezpevněný (štěrk, les) v takovém případe se volí obuv s označením trial
nebo cross.
Dále podle výkonnostního nebo závodního účelu. Pro výkonnostní účely je navržena
standardní nebo vyšší mezipodešev pro vyrovnaný poměr mezi odpružením a citlivostí. A pro
závodní účely s nízkou mezipodešví pro maximální vnímání běhu a úsporu hmotnosti.
Né všichni výrobci zavedli rozdělení obuvi podle typu nášlapu a výšky klenby kde
označení Control je pro běžce se silnější pronaci resp. overpronaci. Neutral pro fyziologický
nášlap. Kategorie Support je eventuelně mezistupněm.

Obr. č.40 (převzato z produktového katalogu Mizuno 2009).
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Obr.č. 41Šířky obuvy dostupné v ČR (produkt.katalog new balance 2008).

Obr.č. 42 Šířky chodidel

5.4.4 Technologie běžecké obuvi vybraných značek s podporou podélné
klenby
Výrobci používají k podpoře podélné klenby materiály o vyšší hustotě na vnitřní
straně mezipodešvi, které jsou od ní také barevně odlišeny (Adidas, Asics, New Balance,
Puma, Reebok, Saucony) obr.č.43 . Nebo různou modifikací mezipodešvi (Mizuno). Podle
toho se taky rozdělují převažně na dvě(tři) kategorie a to pro běžce s neutrálním nášlapem a
běžce se střední neboli silnější pronaci (Adidas, Asics, Mizuno, New Balance, Puma, Reebok,
Saucony). Pro přehled tabulka č. 3 uvádí název technologie podle výrobce, které se uvádí na
samotné obuvi, vysačkách nebo v katalocích. Tato „podpora“ se aplikuje pouze do silničních
a mimosilničních modelů určených na závod nebo trénink.

Obr.č. 43

Obr.č.44 A)

B)

Obr. č.43 Příčny průžez EVA mezipodešví s technologií Pro-Moderator (Technologická
brožúra Adidas, 2007).
Obr. č.44 Postavení pes planus v botě A) bez podpory a B) s podporou podélné klenby
(Technologická brožúra Adidas, 2007).
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výrobce

název technologie k podpoře podélné klenby mezipodešvi

Adidas
Asics
Mizuno
New Balance
Nike
Puma
Reebok
Saucony

Pro-Moderator
DuoMax
Mizuno Wave (vějířovitá vlna, dvojitá vějířovitá vlna)
Stabilicore, TS2 (transitional support)
výrobce neuvádí
M2D Posting
Dual Density
Dual Density Eva, CS Zone

Tab.č. 3 (Technologické manuály a příručky jednotlivých výrobců, 2009).
Torzní stabilita související s podporou podélné klenby se zajišťuje vkládaním plastu o
různé délce a tvaru do mezipodešvi podle druhu sportu a pohybů, které v něm převládají. Viz
obr. č.45 Tabulka č.4 následně uvádí přehled označení této funkce dle vybraných výrobců.

Obr. č.45 Různe druhy Torsion systému (tehcnologická brožúra Adidas)

výrobce

název technologie zajišťujíci torzní stabilitu mezipodešvi

Adidas
Asics
Mizuno
New Balance
Nike
Puma
Reebok
Saucony

Torsion system
Trusstic system
Mizuno Wave (různé modifikace)
Stability web, Extended WEB (prodloužená verze)
výrobce neuvádí
Archtec
Transition bridge
Midfoot support bridge, E.A.S.system, Stability guide (patní část)

Tab.č. 4 (Technologické manuály jednotlivých výrobců, 2009).
Podle obsahu jednotlivých technologií se také odvíjí i cena. Dále hmotnost obuvi,
která je pro vrcholové běžce velmi důležitá.
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5.5 Prevence cvičením a pohybem
Terapeuticky je potřebné přistupovat individuálně a komplexně. Využívame všechny
druhy pohybové aktivity, které ovlivňují činnost svalů nohy, ale i celé dolní končetiny.
Součástí cvičebních sestav má být také chůze po různě profilovaném terénu (Dungl, 1989).
Nejúčinnější prevence vzniku plochonoží a zlepšení jeho stavu je každodenní,
pravidelné a dostatočně dlouhé cvičení (Srděčný, Osvaldová, Srděčná, 1997, Hošková, 2003).
Aby mělo nápravné cvičení význam, musí se provádět správně a často. Nejlépe
dvakrát denně, ráno a večer. O výsledku můžeme hovořit teprve po třech i více měsících
každodenního pravidelného a poctivého cvičení (Kubát, 1988). Kučera (1996) vidí hlavní
formu terapie mimo vlastního léčení v použití prvků léčebné rehabilitace (viz. výše). Cvičení
a baletní prvky plosky nohy doplňuje většina sportovních činností (Kučera, 1996). Při
vyhledávání vhodných činností, zejména u bolestivých stavů doporučuje střídání aktivit bez
skoků a doskoků s používáním pevné obuvi.
Cvičení určená pro zlepšení vad a obtíží nohou a dolních končetin můžeme v zásadě
rozdělit do dvou skupin. Cvičení bez zatížení dolních končetin, tzn. v leže nebo v sedě a
cvičení se zatížením. Cvičení je samozřejmě individuální a cviků je velké množství. Účelem
cvičení je posílení svalstva nohy a protažení zkrácených svalových skupin (Kubát, 1988).
Dungl (1989) připisuje význam vytahování kontrahované lýtkové muskulatury
pasívním strečingem, prováděným manuálně.
Posilování předního holenního svalu (m.tibialis anterior) je vhodné u jedinců
s tendencí k oslabení nožní klenby. Některé firmy vyrábí trenažery na jeho posilování, které
můžeme stimulovat tak, že provádíme extenzi nártu se supinací a treninkový partner proti
pohybu klade odpor…tento sval se výrazně zapojuje při běhu, obzvláště v náročnějším terénu.
(Stackeová, 2008).
Shrnutí
Zásady vyrovnání:

procvičení a posílení všech svalů a vazů na noze, především na plosce
nošení vhodné obuvi
péče o nohy – hygiena – otužování

Vhodná cvičení: aktivní

- klopení a odchylování chodidel
- procvičování uchopovací schopnosti prstů a chodidel
- přenášení hmotnosti těla na vnější (malíkovou) stranu chodidel
- našlapování na tyče, lana, příčky žebřin a řebříků
- chození boso na nerovném terénu
pasivní - procvičování chodidel a prstů pomocí rukou
- provádění masáže chodidel
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Nevhodná cvičení:

- dlouhodobé stání
- dlouhodobé pochody s nevhodnou zátěží
- dlouhotrvající skoky a poskoky, skoky do hloubky
- chození boso po tvrdém terénu
- chození v nevhodné obuvi

Didaktické pokyny:
Při cvičení volíme takovou výchozí polohu, při které se cvičenec snadno soustředí
(např. sed, leh – nohy opřeny o stěnu, sed na židli, lavici, lavičce a pod.). Je důležité často
prokládat cvičení relaxací chodidel i celých dolních končetin. Všechny cviky provádět bosky
(Srděčný, Osvaldová, Srděčná, 1997).

85

6 Praktická část
Metodologie práce
6.1 Metody získavání empirických údajů
Údaje a fakta o dané problematice při vypracování diplomové práce jsem získal
především z české a slovenské literatury, zabývající se problematikou plochonoží. Při studiu
literatury jsem využíval metody logické (analýzu, syntézu, indukci, dedukci) a metodu
excerpční.
Footscan
Hlavní vyzkumní metodou pro dynamické vyšetření chodidel byla tenzometrická
deska - footscan, od belgické firmy RSscan International. V kapitole 6.3 je uvedena
charakteristika a technická data tohoto zařízení.
Anketa
Písemná anketa pozůstavající z 11-ti otázek zjišťovala sportovní, pracovní a zdravotní
anamnestické údaje. K jejimu vyplnění měl respondent dostatek času a pohodlí. Otázky byly
volené tak, aby byly jasné, nenáročné na pochopení, výstižné a proto jsme zvolili uzavřený
druh otázek v 8 případech, polouzavřené byly 2 otázky a 1 otevřená. Ve prospěch ankety byly
také nízke pořizovací náklady. Znění ankety je uvedené v příloze č.10.
Pomocné vyšetření
Vyšetření stoje aspekcí sloužilo jako pomocné. Testem dle Trendelenburga (stoj na
jedné noze) jsem doplnil dynamické vyšetření o posturální chování . Údaje jsem si
zaznamenával k tisknutému plantogramu respondenta.

6.2 Charakteristika sledovaného souboru.
Projektu se zúčasnilo celkem 100 sportovců mužů a žen, konkrétně 73 mužů (73%) a
27 žen (27%). Přesné zastoupení pohlaví podle výkonnostních skupin znázorňuje graf č.1, a
graf č.2 . Skupina č.1 reprezentuje rekreační sportovce - běžce. Skupina č.2 taktéž běžce atlety na výkonnostní a vrcholové úrovni z řad studentů FTVS UK, členů závodních klubů,
účastníků běžeckých akcí a závodů pořádaných v ČR obě skupiny ve věku od 18-28 let.
Průměrný věk sportovců byl 22,75 let, přičemž u mužů byl 22,79 let a u žen 22,63 let.
Základní vzdělání mělo 8 % procent sportovců , 66 % bylo středoškolsky vzdělaných a 26 %
byli absolventi vysokých škol (tab.č.5).
Respondenti byli osloveni na základě potřeb výskumu tj. podle druhu a charaktru
zátěže ve své sportovní disciplíně. Výběr respondentů byl kombinovaný. Záměr byl také v
tom, že všichni respondenti museli reprezentovat jednu z kategorií a to ve věku 18-28 let.
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Všichni byli předem obeznámeni s účelem studie, jeho obsahem a v závěru informováni o
výsledcích.

Zastoupení pohlaví u jednotlivých skupin

Graf č. 1 Zastoupení pohlaví u skupiny reprezentujíci rekreační běžce.
Graf č. 2 Zastoupení pohlaví u skupiny reprezentující výkonnostní a vrcholové běžce.
Nejvyšší dosažené vzdělání obou skupin
U obou testovaných skupin bylo nejvíce zastoupeno sportovci s dosaženým
středoškolským vzděláním i když se fakticky jednalo o vysokoškoláky, druhé nejpočetnější
zastoupení měli sportovci s dosaženým vysokoškolským vzděláním a nakonec sportovci
s dosaženým základním vzděláním.
základní středoškolské vysokoškolské
skupina č.1
(rekr.běžci)

2 (4%)

34 (68%)

14 (28%)

skupina č.2
(výkonnostní a 6 (12%)
vrcholoví atleti)

32 (64%)

12 (24%)

spolu

8 (8%)

66 (66%)

26 (26%)

průměr

4

33

13

směr.odchylka

3,06

19,08

7,57

Tab č. 5 Nejvyšší dosažené vzdělání podle skupin.
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6.3 Charakteristika měřícího zařízení
Kompletní zařízení které jsem použil se skládalo z měřící platformy spojené
s notebokem přes USB2 port s analyticko-obslužním softwarem a barevnou tiskárnou
k pořizování a následnému vyhodnocování plantogramů.
Měříci platformu (Footscan) vyrábí a dodáva belgická firma RSscan International jenž
je ve vlastnictví firmy Adidas. Jde o elektrokontaktní pedobarograf (tenzometrickú desku)
fungující pomocí 4096 kapacitních čidel z vodivého polymeru, který tvoří senzorové pole o
velikosti 0,32 x 0,48 m. Ve prospěch zařízení hovoří vysoká rozlišovací schopnost,
praktičnost, nevýhodou je pouze hodnocení jednoho kroku.
Obslužně se ovládající analitický software, který je součastí zařízení umožňuje :
dynamické 2D a 3D barevné zobrazení tlaku na plosce nohy, osu chodidla v předozadním
směru, křivku znázorňující průběh tlaku COP (Centre of pressure) během stojné fáze chůze.
Dále grafické znázornění distribuce tlaku na čase v jednotlivých fázích chůze.

6.3.1 Technická data měřícího zařízení
•

Celkové rozměry zařízení: 415 x 575 x 8 mm

•

Oblast snímací plochy: 320 x 480 mm

•

Rozmezí snímatelnosti: 0,25 – 125 N/cm2

•

Celkový počet snímačů: 4096

•

Počet řádků snímačů a uspořádání: 64 x 64

•

Velikost jednoho snímače: 5,0 x 7,6 mm

•

Rozlišovací schopnost: 4 snímače / cm2

•

Maximální hodnota jednoho pixelu: 255

•

Snímací frekvence: 300 Hz

•

Citlivost: 0,7 – 155 N/cm2

•

Přesnost: 3,3 %

•

Hystereze: 3,3%

•

Celková hmotmost zařízení: 3,2 kg

•

Ochrana proti přetížení

•

Určeno a kalibrováno pro klinicko-ortopedické využití

Čerpáno z uživatelské příručky zařízení a http://www.rsscan.com
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6.4 Popis průběhu zisku empirických údajů
Pro získávání výsledků byla použita varianta experimentu a komparace u obou
sledovaných skupin.
Jak již bylo řečeno výše, měření probíhalo v závodních klubech, na běžeckých akcích
a závodech sponzorovaných firmou Adidas, pořádaných v ČR a také na FTVS UK v Praze.
Praktičnost celého meřícího setu umožňovala jeho rychlou instalaci. S obsluhou softwaru a
zařízením mám již čtyřleté zkušenosti. Všude jsem se setkal s velkým zájmem sportovců o
analýzu.
Na začátku jsem je obeznámil s obsahem a cílem mé studie, a požádal o jejich svolení.
Téměř ve všech případech jsem dostal kladnou odpověď. Úkolem každého respondenta bylo
nejdříve vyplnit anketu (viz. příloha č.10), která zjišťovala potřebné anamnestické údaje. Pak
následovala hlavní část a to vyšetření stavu chodidel, přirozenou chůzi projít přes snímací
platformu na boso každým chodidlem zvlášť. Měření začalo v okamžiku doteku nohy (paty)
s platformou. Footscan byl vždy umístěn na neklouzavém pásu nebo povrchu. Měření se
opakovalo pokaždé, když měl respondent problém se zacílením na desku, prodlužoval nebo
zkracoval svůj chodecký krok před dopadem na ni, neodvinul na ni svoje chodidlo přes celou
plochu nebo se pořízený snímek zobrazoval rozmazaně. V případě potřeby jsem dělal i
pomocné vyšetření aspekcí ve stoje na jedné noze Trendelenburgovým testem, všímal jsem si
také valgozního postavení paty, kolen během stoje, ale i celou postúru a také opotřebení
respondentova bot.
V závěru analýzy jsem k pořízení plantogramu použil barevnou tiskárnu a vyhotovil i
kopii pro respondenta, otisk následně vyhodnotil metodou podle Sztriter-Godunova.
Následovala konzultace a prostor pro repondentovy otázky ohledně prevence a doporučení.
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Obr.č.46 Průběh získání plantogramu (foto z měření na běžeckém závodu na 10km
v Mikulčicích ze dne 4.4.2009)

6.5 Metody zpracování údajů
Při vyhodnocení a zpracovaní anketních údajů, které sem získal od stovky
dotazovaných respondentů, jsem využil procentuální vyjádření výsledků, aritmetický průměr,
vyjadření početnosti a směrodatnou odchylku. Kvadrátem byla testovaná statistická
významnost vztahu v anketě. Výsledky ankety jsem zpracoval programem MS Office Excel
XP.
Vzorec pro výpočet Cohenova koeficientu d:
−
d = M1 M 2
SD
Vztah M1 – M2 značí rozdíl aritmetických průměrů naměřených hodnot dvou skupin a
SD průměrnou směrodatnou odchylku obou měření. Platí pro něj konvenční hodnoty, jež
usnadňují rozhodnutí, kdy lze hovořit o velkém efektu. Pokud je d větší než 0,8, je efekt
velký; pro d v intervalu 0,5 – 0,8 je efekt střední; efekt pod hodnotou 0,5 lze považovat za
malý (Hendl, 2004).
Návratnost ankety a kompletnost všech odpovědí byla 100 %-ní.
Existuje řada metod pro vyhodnocování plantogramů. Kapitola 5.1 na str.51 uvádí
nejznámější a nejpoužívanější vyhodnocovácí metod z praxe. Vycházeli jsme ze závěru
výzkumu studentů FTK v Olomouci z roku 2003: „Vyhodnotili sme stav klenby nožní u
studentů FTK pomocí třech metodik. Zjistili jsme, že jednotlivé metody neposkytují shodné
výsledky v zastoupení jednotlivých stupňů ploché nohy. Nejvíce případů plochonoží popsala
metoda Godunova, nejméně metoda Chippaux-Šmřáka. Pro praktické využití se přikláníme
k metodě podle Sztriter-Godunova, která je podobně senzitivní jako metoda podle Godunova a
je výhodná z hlediska rychlého a jednoduchého zpracování.“ (Valenta et al.,2002).
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My jsme si tedy dle posledního odporučení zvolili metodu Sztriter-Godunova
(podrobný popis metodiky je v kapitole 4.8)
Výsledky vyšetření aspekcí mi sloužili jako pomocné, pro kontrolu. Ty jsem si
vpisoval na již pořízený, vytisklý plantogram a to u typů nohou, u kterých bylo zdánlivé
oploštění klenby nožní fyziologické. Jejich obsah v této práci neprezentuji.
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7 Výsledky
7.1 Výsledky tenzometrického vyšetření chodidel

Ve skupině rekreačních běžcců jsme zjistili, že 48% z nich nemá příznaky plochonoží,
I. stupeň plochonoží mělo 28% , II. stupeň mělo 10%, a III. stupeň 6%. Pes excavatus bylo
zjištěno u 8% rekreačních sportovců.

Graf č. 3 Zastoupení plochonoží u skupiny rekreačních běžců.

Ve skupině vrcholových a výkonnostních běžců jsme zjistili, že plantogram u 26%
sportovců nevykazuje známky plochonoží. I. stupeň plochonoží mělo 46% vyšetřených, II.
stupeň mělo 14%, III. stupeň byl zjištěný u 8%, a pes excavatus mělo 6% vyšetrovaných
sportovců.

Graf č. 4 Zastoupení plochonoží u skupiny výkonnostních a vrcholových běžců.
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v
normě
skupina č. 1
(rekr. běžci)
směr.odchylka

24
(48%)

pes
planus
I.
14
(28%)

pes
planus
II.
5
(10%)
8,97

pes
planus
III.
3
(6%)

pes
excavatus

skupina č. 2
(výkonnostní a
vrcholoví
běžci)
směr.odchylka
celkový počet
procento
průměr

13
(26%)

23
(46%)

7
(14%)

4
(8%)

3
(6%)

37
(37%)
18,5

37
(37%)
18,5

8,25
12
(12%)
6

7
(7%)
4

7
(7%)
3,5

4
(8%)

Tab.č. 6 Počet a procentuální zastoupení diagnóz u obou skupin

Graf č. 5 Zastoupení plochonoží u obou skupin.
Vzhledem k těmto zjistěním se potvrdila hypotéza č.1: U skupiny reprezentující
vrcholové a výkonnostní atlety bude incidence k plochonoží vyšší než u rekreačně
sportujících běžců. Hypotéza č.2. která zněla, že mezi incidencí plochonoží obou skupin
nebude významnější rozdíl se tím pádem nepotvrdila.
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7.2 Výsledky ankety
Návratnost a kompletnost všech odpovědí byla 100 %-ní. K samostatnému vyplňování
měl každý z respondentu dostatek času a pohodlí. Otázky č. 1-3 prezentují pracovní a
sportovní anamnézu, otázky č. 4-7 zdravotní stav, a otázky č. 8 až 11byli zaměřené na oblast
prevence (příloha str.101). Za předpokladu pravdivých odpovědí předkládám nasledující
výsledky anketního šetření obou skupin.
Otázka č.1 : Jaký je typ Vašeho zaměstnání?
Co se týče pracovní anamnézy u obou skupin převládala kombinace stojícího a
sedavého zaměstnání i proti tomu, že značná část sportovců byli studenti, pak zaměstnání
sedavé a nejméně zaměstnání stojící.

Graf. č.6 Typ zaměstnání u obou skupin
Otázka č.2 : Jaký druh sportu provozujete?
Sloužila jako kontrolní, zda respondent spadá do kategorie podle druhu a charakteru
dynamické zátěže ve své sportovní disciplíně. Respondenti kteří uvedli jinou
nekorespondující disciplínu než běhy na delší tratě (více než 10 km) byli z vyhodnocení
vyřazeni. Do kategorie podle těžké dynamické zátěže spadal maraton, závodní chůze, triatlon,
orientační běh.
Otázka č.3 : Jak dlouho provozujete svůj sport na uvedené úrovni?
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Graf.č 7 Délka provozování sportovní diciplíny
U této otázky jsem předpokládal, že s rostoucí výkonnostní úrovní bude délka
provozování disciplíny u skupiny výkonnostních a vrcholových atletů lišit v porovnání se
skupinou rekreačních běžců jak je zřejmé z grafu č.7 .
Otázka č.4 : Prošli jste odborným vyšetřením chodidel u ortopéda nebo fyzioterapeuta?
ano
skupina č. 1
(rekr. běžci)

ne

13 (26%) 37 (74%)

skupina č. 2
(výkonnostní a
16 (32%) 34 (68%)
vrcholoví běžci)
průměr

14,5

35,5

spolu

29 (29%)

71(71%)

Tab.č. 7 Odborné vyšetření chodidel bez ohledu na diagnózu plochonoží

skupina č. 1
(rekr. běžci)
směr.odchylka
skupina č. 2
(výkonnostní a
vrcholoví běžci)
směr.odchylka
průměr
spolu

prošlo vyšetřením neprošlo vyšetřením
6 (27%)
16 (73%)
7,07
10 (29%)

24 (71%)

9,09
8
16 (16%)

20
40 (40%)

Tab.č. 8 odporné vyšetření u sportovců s diagnózou plochonoží
Zarážející je zjištění prezentováno tab.č. 8, která uvádí u obou skupin absence
odborného vyšetření u specialisty. U skupiny rekreačních běžců neprošlo vyšetřením 16
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sportovců ze 22 u kterých se podařilo diagnostikovat jeden ze tří stupňů plochonoží. Podobně
tomu bylo také u skupiny reprezentujíci výkonnostní a vrcholové běžce kde neprošlo
vyšetřením 24 sportovců ze 34. Tato zjistění zcela potvrzuje hypotézu č.4 v potažmo s věcnou
významností (d >0,8 – velký efekt), a to že, značné procento testovaných, u kterých se
prokáže plochonoží, neprošlo odborným vyšetřením chodidel.
Větší část sportovců o své diagnóze věděla, no jak sami uvedli důkladnějším
odborným vyšetřením neprošli, menší část z nich se dozvěděla o stavu svých chodidel až
z mého vyšetření vrámci výskumu.

Graf č.8 Vyšetření sportovců obou skupin z diagnostikovaným plochonožím I.-III.
Otázka č.5 : Trpíte bolestmi chodidel (pálení, píchání, tupý tlak, brnění) ?
Obě skupiny odpověděli téměř zhodně. U této otázky sem však očekával opak, a to
převahu kladných odpovědí u druhé skupiny.

skupina č. 1
(rekr. běžci)
směr.odchylka
skupina č. 2
(výkonnostní a
vrcholoví běžci)
směr.odchylka
průměr
spolu

ano
9 (18%)

ne
41 (82%)

22,63
13 (26%) 37 (74%)
16,97
11
39
22(22%) 78(78%)
Tab.č. 9 Výskyt bolesti chodidel

Otázka č.6 : Vyskytli se u Vás zranění nohou?
I tahle otázka potvrdila můj předpoklad, že větší procento ze 2. skupiny sportovců
bude vykazovat četnější výskyt zranění nohou. Nejčastějšími byli výrony v kotníku jak
ukazuje graf č.9 .
ano
ne
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skupina č. 1
(rekr. běžci)
směr.odchylka
skupina č. 2
(výkonnostní a
vrcholoví běžci)
směr.odchylka
průměr
spolu

28 (56%)

22 (44%)

4,24
33 (66%)

17 (34%)

11,31
30,5
61(61%)

19,5
39(39%)
Tab.č. 10 Výskyt zranění nohou

Graf č.9 Zastoupení jednotlivých zranění u obou skupin

Otázka č. 7 Navazovala na předešlou a dávala na výběr z nejčastějších diagnóz, které
doprovázejí plochou nohu nebo s ní úzce souvisí. 28% výkonnostních a vrcholových běžců a
22% rekreačních běžců na na prvním místě uvádělo dlouhodobou fixaci chodidla, 4% u obou
skupin označilo diagnostikovanou laxacitu vaziva, taktéž 4% jěště z rekreačních běžců uvedlo
i poruchy cévní. A nakonec 2% testovaných u obou skupin mělo infekční onemocnění
v oblasti chodidel. Ostatní diagnózy jak je vidět z grafu č.10 nebyly zastoupené.
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Graf.č.10 Zastoupení vybraných diagnóz doprovázejících plochou nohu u obou skupin.

Otázka č. 8: Užívate některé z korekčních ortopedických pomůcek?
Sportovci měli na výber z nabýdnutých nebo možnost doplnění specifické pomůcky.
Nejčastěji užívanými pomůckami byli jak je zřejmé z grafu č.11 aktivní a pasivní ortopedické
vložky a meziprstní korektory.

Graf č.11 Využívání ortopedických pomůcek u obou skupin.
Otázka č. 9: Užívate sportovní obuv i k běžnému nošení mimo sport?
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Jak prezentuje tabulka č.12 51% sportovců z obou skupin chodí převažně v sportovní
obuvi, k občasnému nošení ji užívá 25% dotázaných a 24% sportovců užívá sportovní obuv
pouze na sport.

skupina č. 1
(rekr. běžci)
směr.odchylka
skupina č. 2
(výkonnostní a
vrcholoví běžci)
směr.odchylka
průměr
spolu

ano, chodím převažně
občas
ne, sportovní obuv užívám
v sportovní obuvi
pouze na sport
24 (48%)
13 (26%)
13 (26%)
6,35
27 (54%)

12 (24%)

11 (22%)

25,5
51 (51%)

8,96
12,5
25 (25%)

12
24(24%)

Tab.č. 11 Užívání sportovní obuvi k mimosportovním účelům
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Graf č. 12 Obouvání u obou skupin
Otázka č. 10:Věnujete podle Vašeho názoru dostatečnou péči svým chodidlům (nohám)?
Na otázku zda věnují dostatečnou péči svým chodidlům až 53% odpovídalo ve svůj
neprospěch, 27% nedokázalo posoudit péči o chodidla a jen 20% uvedlo kladnou odpověď.
ano
8 (16%)

ne
neumím posoudit
24 (48%)
18 (36%)

skupina č. 1
(rekr. běžci)
směr.odchylka
8,08
skupina č. 2
(výkonnostní a 12 (24%) 29 (58%)
vrcholoví běžci)
směr.odchylka
10,79
průměr
10
26,5
spolu
20 (20%) 53 (53%)

9 (18%)

13,5
27 (27%)

Tab.č. 12 Péče o nohy
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Graf č. 13 Starostlivost o chodidlá
Otázka č.11: Děláte kompenzaci plosky nohy po déletrvajíci zátěži?
Zarážejíci bylo také zjištění o kompezaci plosky nohy podéle trvajíci zátěži. Poze 3%
sportovců z obou skupin uvedlo kompenzaci po každé déle trvající zátěži, občasnou
kompenzaci dělá 30% a až 67% ze všech dotázanych nedělá vůbec žádnou kompenzaci. U
této otázky nejhůře ve výsledcích obstála skupina rekreačních běžců v které žádné procento
sportovců plosku nohy nekompenzuje po každé zátěži a až 74 % což představuje 37 sportovců
z 50-ti, tím pádem nedělá vůbec žádnou kompenzaci.

skupina č. 1
(rekr. běžci)
směr.odchylka
skupina č. 2
(výkonnostní a
vrcholoví atleti)
směr.odchylka
průměr
spolu

ano pokaždé
občas
ne vůbec
0 (0%)
13 (26%) 37 (74%)
18,77
3 (6%)

17 (34%) 30 (60%)

1,5
3 (3%)

13,5
15
33,5
30 (30%) 67 (67%)
Tab.č. 13 Kompenzace plosky nohy

Graf č. 14 Kompenzace plosky nohy po zátěži
Z výše uvedených zjištění je jasné zanedbávaní prevence v obou testovaných
skupinách, která za předpokladu pravdivých odpovědí zcela potvrzuje hypotézu č.4 a to že u
testovaných z obou skupin se prokáže zanedbání prevence.
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8. Diskuze

Hlavním cílem teoretické části diplomové práce bylo shrnout dosavadní poznatky
týkající se problematiky plochonoží převažně z české a slovenské literatury. Zaměřil jsem se
na anatomii, diagnostiku, terapii, a na infomace z příbuzných oborů které si myslím že jsou
k pochopení tohoto problému nejen pro sportovce klíčové.
Všeobecné problematice plochonoží se věnuje řada autorů ale pouze okrajově,
nemluvě o problematice vztahující se k sportu. Chybí ucelený přehled informací a poznatků,
ty které jsou se řádově opakujou, chybí poznatky novějšího data. Jen málo autorů pojímá tuto
problematiku komplexně jako např. Lewit, Véle.
Dosti rozdílné jsou názory různych autorů na význam svalů. V souhrnu lze říci, že
na udržení integrity nožní klenby se podílejí všechny tři (resp. čtyři) hlavní faktory, kterými
jsou kosti, vazy a svaly, jejichž činnost je řízena centrálním nervovým systémem (Vařeka,
2003). K jehož názoru bych se také přiklonil.
Autoři nejsou jednotní dále v distribuci plantárních tlaků v průběhu stoje. Podle
Sobotky (1996) připadá na patu 50% zatížení, na oblast hlavičky I. metatarzu 1/3 zatížení a na
oblast malíkového metatarzu zbylá 1/6 zatížení. Otahálovy výsledky stabilometrických
měření ukazují až 60% hmotnosti těla která směřuje do zadní části nohy a 40% do přední části
nohy. Někteří autoři uvádějí pouze poměr mezi přední a zadní části nohy. Nejvíc se autoři
rozcházejí v distribuci zatížení přední části nohy.
Narazil jsem také na rozdílnost dělení chůze podle jednotlivých fází. Nejvíce
rozdílu jsem nalezl v procentuálním zastoupení délky trvání jednotlivých fází, kategorizaci
pohybu, v zapojení jednotlivých svalů a spomenutem rozložení zatížení.
V dalších případech byl mezi autory nesoulad např. v kategorizaci patologických
druhů nohy nebo v popisování vyhodnocení plantogramu, což bylo pro mě stěžením
práce. Pro vyhodnocovaní plantogramu existuje řada metod (indexové, segmentové nebo
vizuální), které sem se snažil shrnout. Problémy se naskytly při nacházení jednotlivých bodů,
protože ne všichni autoři popisují vyhodnocovací metody přesně co se týče nalezení
výchozích bodů. Některé studie vybraných metod poukazují na jejich zavádění. Valenta a kol.
(2002) zjistil, že jednotlivé metody neposkytují shodné výsledky v zastoupení jednotlivých
stupňů ploché nohy. Nejvíce případů plochonoží popsala metoda Godunova, nejméně metoda
Chippaux-Šmřáka. Proto jsem se nespoléhal na pouhé odebrání a naásledné vyhodnocení
plantogramů ale volil kombinaci dotazníku - dynamické vyšetření footscanem – statické
vyšetření aspekcí.
Dílčím cílem bylo podat terapeutický přehled konzervativních metod a možností
prevence před vznikem a zlepšením stavu plochonoží. Jen málo z rehabilitačních metod se
zaměřuje pouze na oblast nohy, také proto se vyžaduje komplexní přístup k této
problematice. Co se cvičení týče zastávam postupnost mobilizace – protahování – posilování.
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Často probíranou je otázka užívání ortopedických vložek. Existují dva různe
pohledy. Jeden pohled na vložky je jako na nutnou součást kompenzace ploché nohy a druhý
pohled uvádí užívání ortopedických vložek jako typ léčby bez účinku. Osobně bych se i
z vlastní zkušenosti přiklonil k jejich užívání. Nevolil bych jejich užívání jako jedinou formu
terapie. Dále co se týče použití pasivních ortopedických vložek ve sportovní obuvi, tretrách
či kopačkách Brozmanová (1990) popisuje jako nevhodné. Na druhé straně existuje řada
výrobců specializující se na výrobu různě tvarovaných vložek do sportovní obuvy.
Obuv sehráva důležitou součást terapie, zvláště když se jedná o sportovce proto byla
podrobně popsána a rozebrána. Domnívám se že k nejednotnosti označování běžecké obuvi
pro sportovce s plochonožím výrobcema přispívá silná konkurence a boj na trhu. Nevhodně
zvolená běžecká obuv např. na maratón však může být pro každého sportovce značným
stěžením, přinést řadu kontraindikací a přispět ke zhoršení stavu. Častokrát nedostatečně
vyškolený personál nedokáže poradit a tak zůstává na sportovci varinta pokus-omyl, nebo
výběr z již osvědčené kategorie.
Plochá noha je ve výkonnostním a vrcholovém sportu značně rozšířena a to především
u těch pohybových aktivit kde jsou vysoké nároky statického a dynamického charakteru.
Hlavním cílem praktické části bylo zhodnocení stavu klenby nožní mezi skupinou sportovců
reprezentujíci atlety výkonnostní a vrcholové ůrovně v porovnání se skupinou reprezentující
rekreační běžce. Původním záměrem však měl být v srovnání výkonnostních a vrcholových
atletů, no zastoupení vrcholových běžců nebylo dostačující. Proto jsme se rozhodli pro
srovnání rekreačních běžců s výkonnostními a vrcholové atlety jsme přiřadili ke skupině
výkonnostní.
Výběr respondentů se nezaměřoval na výzkum v konkrétní atletické disciplíně ale
pojali jsme soubor atletů jako celek běžců. Povedlo se získat dvě docela homogénní skupiny
co se týče věku, zastoupení pohlaví a také pracovní anamnézy. Ke zvýšení validity výsledku
určitě přispělo zkombinování tří vyšetřovacích metod, má čtyř-letá zkušenost se zařízením
footscan, které firma Adidas používá při různych sportovně orientavaných akcích a závodech.
Validita výsledků by se dala zvýšit vyhodnocením plantogramů pomocí další metody
nezávislé na té kterou jsem použil. Ja jsem volil metodu Sztriter-Godunov pro její praktičnost,
pořízený plantogram jsem vyhodnocoval před respondentem, také kvůli jeho informovanosti o
výsledku. Další možností by bylo použití footscanu vyšší kategorie, který vyhodnocuje více
kroků najednou a větší počet respondentů.
Výsledky výzkumu zcela potvrdily platnost hypotézy č.1, že u skupiny reprezentující
vrcholové a výkonnostní atlety bude incidence k plochonoží vyšší než u rekreačně
sportujících běžců. Mezi sportovci z obou skupin byly nejvýraznější rozdíly nalezeny, u těch
kterých chodidla byla v normě a u sportovců s diagnostikovaným I. stupněm plochonoží. U
ostatních stupňů plochonoží jsme nezjistili výraznější rozdíly.
Značné procento testovaných z obou skupin, u kterých se prokázalo plochonoží I.-III.,
neprošlo odborným vyšetřením chodidel (tab.č.8). Z tabulky č. 6 je zřejmé rozšíření I. stupně
v porovnání se stupněm II. a III. u obou skupin. I. stupeň plochonoží není závažní nález, proto
podle mého úsudku mu sportovci nevěnují patřičnou pozornost, také zjištěná absence bolesti
v oblasti chodidel (tab.č.9) by tomu mohla nasvědčovat. Což by mohlo vysvětlovat i počet
odborně nevyšetřených. Na straně druhé, I. stupeň plochonoží spěje ke stupni II., jak je
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vědecky známo při přetěžování či zanedbání prevence. Co by všichni sportovci měli brát
v potaz. K zamyšlení stojí také fakt o pravdivosti odpovědí, které jsou těžko změřitelné.
Částečnou eliminaci tomu přispívá škálování, nelze ho ale použít ve všech případech .
U testovaných z obou skupin se prokázalo také zanedbání prevence. A to v otázkach
užívání sportovní obuvi, starostlivosti o chodidla, a jeho kompenzaci po déletrvající zátěži.
Tady bych viděl hlavní příčinu v pohodlnosti, naskytá se i neznalost problému. Proto jsem do
ankety zařadil údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání. 66% všech dotázaných sice mělo
dosažené středoškolé vzdělání, byli to z převažné části také studenti FTVS, proto by jsem
faktu o neznalosti problému nepřipisoval velký význam.
Myslím, že se také povedlo podat dostatečné vysvětlení proč neužívat sportovní obuv
k běžnému nošení co se mimo jiné potvrdilo. Rozdělení technologií u vybraných značek z řad
treninkové a závodní běžecké obuvi zaměřené na podporu podélné klenby má čitateli usnadnit
orientaci a pomoci při výběru správné běžecké obuvi. V žádnem z katalogu, průvodných
etiketách, nebo na www stránkach jednotlivých výrobců se neuvádí upozornění k užívání
sportovní obuvy podle ůčelu, tento fakt se uvádí až v reklamačních řádech.
Touto pilotní studií bylo dosaženo výsledků, které platí se zaměřením na diagnózu
plochých nohou v důsledku zatěže v dané kategorii podle Kučery (1996) - běžců ve věku od
18-28 let. Prezentované výsledky mohou být ovlivněny aktuálním stavem a druhem předešlé
zátěže. Protože výzkum byl realizován na stovce vyšetřených výsledky nemohou být
statisticky významné a jednoduše zobecněny. Další práce by se specializovala na konkrétní
disciplíny a její vliv na klenbu nožní, nakolik mě tato tématika hodně zaujala.
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9 Závěr
Teoretickou části jsem se snažil vnést ucelenější přehled do problematiky plochých
nohou ve sportu, nejen sportovcům podat návod jak vyšetřit a objektivizovat a dále
terapeuticky přistupovat k tomuto rozšířenému problému, který má souvislost i do vyšších
oblastí.
Možno říci, že prvnímu a druhého stupně plochonoží sportovci obvykle nevěnujou
pozornost a důraz k samotné rehabilitaci. Prvním krokem má být odborné vyšetření u
specialisty. Dále je potřeba přistupovat individuálně a komplexně, léčit i průvodná
oněmocnění, zařazovat pravidělná cvičení, indikuje se chůze na boso po různě profilovaném
terénu. Vložky se můžou používat sériové. U těžších stupňů se doporučují vložky do bot
vyrobené na míru a rehabilitace.
Důležitou roli u všech stupňů plochonoží sehráva obuv, či už nízka obuv s pevnou
patou, anebo obuv ortopedická, vyrobená na míru. Sportovní obuv se má užívat pouze
ke sportovním účelům, za neopomenutí stojí také péče a pravidelná kontrola stavu chodidel.
Hypotézy:
1) U skupiny reprezentující vrcholové a výkonnostní atlety bude incidence k plochonoží
vyšší než u rekreačně sportujících běžců.
Zcela potvrzena
Mezi sportovci z obou skupin byli nejvýraznější rozdíly nalezeny, u těch
kterých chodidla byla v normě a u sportovců s I. stupněm plochonoží. U ostatních
stupňů plochonoží jsme nezjistili výraznější rozdíly.
2) Mezi incidencí plochonoží obou skupin nebude významnější rozdíl.
Vyvrácena, platí hypotéza č. 1.
3) Značné procento testovaných, u kterých se prokáže plochonoží, neprošlo odborným
vyšetřením chodidel.
Zcela potvrzena za předpokladu pravdivých odpovědí.
4) U testovaných z obou skupin, se prokáže zanedbání prevence.
Zcela potvrzena za předpokladu pravdivých odpovědí.
Výsledek práce: U výkonnostních a vrcholových sportovců je zvýšené riziko rozvoja
plochonoží kůli vysokému zatížení organizmu a tedy i plosky nohy, proto je důležité tomuto
faktu věnovat patřiční pozornost. Včasnou diagnostikou a rehabilitaci zabránit rozvoji dalších
poruch pohybového aparátu.
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10 Seznam skratek

a., A. artéria, tepna
CNS centrální nervový systém
COP centre of pressure, centrum tlaku
DK

dolní končetina

DMO dětská mozgová obrna
EVA etylvinylacetát
l.

lateralis, laterálny

ligg.

ligamentum, vaz

m.M. musculus, sval
MTP metatarzofalangeální
n., N. nervus, nerv
PNF

proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PU

polyuretán

rtg.

rentgén

SMS senzomotorická stimulace
st.

stupeň

TMT tarzometatarzální
TPU termopolyuretan
v., V. vena, žíl
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12 Přílohy

Vyjádření etické komise
Anketa
Obrazová příloha: č. 1 Kosti nohy
č. 2 Osa pohybu hlezenného kloubu, osa pohybu subtalárního kloubu
č. 3 Retinakula nohy, Krátké svaly nohy, I. – IV. vrstva
č. 4 Cévní a nervové zásobení nohy
č. 5 Řetězení funkčních poruch v pohybovém aparátu
č. 6 Ortopedická vložka (popis)
č. 7, č. 8 Rozdělení běžecké obuvi podle povrchu
č. 9 Rozdělení atletické obuvi podle sektorových disciplín
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Anketa
Vážení sportovci, dovolujeme si Vám předložit dotazník, který jsme vypracovali
s cílem obeznámit se s problematikou plochonoží ve sportu a na základě Vašich odpovědí
dozvědět se o kvalitě Vámi vykonávané péče a prevence. Prosíme Vás, abyste jednotlivé
položky vypracovali pravdivě. Vaše odpovědi přispějí ke zlepšení prevence a osvěty
plochých nohou u sportovců, výsledkem bude nepochybně i méně zranění a poškození
chodidel které přispějí ke zlepšení výkonu a upevnění zdraví. Vhodnou odpověď
zakroužkujte.
1. Jaký je typ Vašeho zaměstnání?
a) sedavé
b) stojavé
c) obojí
2. Jaký druh sportu provozujete?............................................
3. Jak dlouho provozujete svůj sport na rekreační / výkonnostní / vrcholové urovni?
a) 1 rok a méně b) 2 - 3 roky
c) 3 - 4 roky
d) 4 roky a více
4. Prošli jste důkladnějším odborným vyšetřením chodidel u ortopéda nebo fyzioterapeuta?
a) ano
b) ne
5. Trpíte bolestmi chodidel? (pálení, píchání, tupý tlak, brnění)
a) ano b) ne
6. Vyskytly se u Vás zranění nohou?
a) ano………………………………………
7. Měli jste někdy?
a) dlouhodobou fixaci chodidla
c) poruchy cévní (varixy)
e) avitaminózy (nedostatek D vitamínu)

b) ne

b) infekční onemocnění v oblasti chodidel
d) změny hormonální a metabolické
f) diagnostikovanou laxacitu vaziva

8. Užívate některé z korekčních ortopedických pomůcek?
a) aktivní nebo pasivní ortopedické vložky b) rovnošlapky
d) medziprstní korektory
e) chrániče vybočených palců
g) jinou…………………...

c) podpatěnky
f) metapolštáře

9) Užívate sportovní obuv i k běžnému nošení mimo sport?
a) ano, chodím převažně ve sportovní obuvi b) ne, sportovní obuv užívám pouze na sport
10. Věnujete podle Vašeho názoru dostatečnou péči svým chodidlům (nohám) ?
a) ano
b) ne
c) neumím posoudit
11. Kompenzujete plosku nohy po déletrvajíci zátěži?
a) ano pokaždé b) občas c) ne vůbec
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Osobní údaje:
12. Věk ..........
13. Pohlaví:
a) muž b) žena
14. Nejvyšší dosažené vzdělání
a) základní b) středoškolské c) vysokoškolské

Děkujeme za Vaši trpělivost

Tomáš Hreško
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Příloha č.1
Kosti nohy
Popis :
1 Calcaneus ( patní kost )
2 Talus ( hlezenní kost )
3 Navicular ( člunková kost )
4 Medial cuneiform ( vnitřní klínová kost )
5 Intermediate cuneiform ( střední klínová kost )
6 Lateral cuneiform ( zevní klínová kost )
7 Cuboid ( krychlová kost )
8 First metatarsal ( první metatarsální článek )
9 Second metatarsal ( druhý metatarsální článek )
10 Third metatarsal ( třetí metatarsální článek )
11 Fourth metatarsal ( čtvrtý metatarsální článek )
12 Fifth metatarsal ( pátý metatarsální článek )
13 Proximal phalanx of great toe ( první článek palce )
14 Distal phalanx of great toe ( poslední článek palce )
15 Proximal phalanx of second toe ( první článek druhého prstu )
16 Middle phalanx of second toe (prostřední článek druhého prstu )
17 Distal phalanx of second toe ( poslední článek druhého prstu )
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http://www.vasenohy.cz/cz/m/nohy-co-o-nich-vime/

Příloha č. 2
Osa pohybu hlezenného kloubu: A – v rovině frontální, B – vztah osy hlezenného a
kolenního kloubu, C – vztah příčné osy hlezna a dlouhé osy nohy (Dungl, 1989).
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Osa pohybu subtalárního kloubu (Dungl, 1989).
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Příloha č. 3
Retinakula nohy (převzato z Dungl, 1989).

Retinakula nohy: 1 – horní extenzorové retinakulum, 2 – peroneální retinakulum, 3 – dolní
extenzorové retinakulum, 4 – flexorové retinakulum (lig. laciniatum)
Krátke svaly nohy, I. – IV. vrstva: (převzato z Dungl, 1989).

1 – m. abductor hallucis, 2 – m. flexor digitorum brevis, 3 – m. abductor digiti minimi, 4 – m.
quadratus plantae, 5. – mm. Lumbricales I a II, 6 – mm. Lumbricales III a IV, 7 – m. flexor
hallucis brevis, 8 sezamské kůstky, 9 – m. abductor hallucis caput obliquum, 10 – m. abductor
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hallucis – caput transversum, 11 – m. flexor digiti minimi brevis, 12 – mm. interossei
dorsales, 13 – mm. interossei plantares.

Příloha č. 4
Cévní a nervové zásobení nohy (www.anatomy.tv).

A)Žíly nohy (dorzální pohled)

B)Tepny nohy (dorzálnípohled)

C)Nervy nohy (dorzální pohled)

D) Nervovo-cévní zásobení nohy
(dorzální pohled)
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Příloha č. 5
Řetězení funkčních poruch v pohybovém aparátu

Dostupné na: http://www.proteching.cz/superfeet/diference.htm 19.07.09
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Příloha č. 6

Dostupné na: http://www.ortopedica.cz/ortopedicke-vlozky-do-bot/ 19.7.09
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Příloha č. 7
Rozdělení běžecké obuvi podle povrchu
(Prezentace Aspire sports – New Balance)

Silnice

- krátké tratě (3km-5km)

- delší tratě (5km-10km-maraton)
Trial (Kros)
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Příloha č. 8
Rozdělení běžecké obuvi podle povrchu
(Prezentace Aspire sports – New Balance)

Umělý povrch

- krátké tratě (60m – 200m)

- střední tratě (400m – 1500m)

- dlouhé tratě (3000m – 10km)
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Příloha č. 9
Rozdělení běžecké obuvi podle sektorových disciplín
(prezentace Aspire sports – New Balance)

Skok daleký

Skok vysoký

Koule

Rotační disciplíny (kladivo, disk)

Oštěp
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