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Úvod

Impulzem  ke  zpracování  bakalářské  práce  na  téma  Nordic  Walking  mi  byl 

novinový článek,  který  prezentoval  Nordic  Walking jako novou pohybovou aktivitu 

vhodnou pro všechny věkové kategorie. Možnost uchopit toto téma na výzkumné úrovni 

beru jako výbornou příležitost pro můj budoucí profesní a osobní rozvoj a jako způsob 

předání informací dalším studentům, kteří by o toto téma projevili zájem.

Chůze se postupem evoluce pro člověka stala přirozeným způsobem lokomoce. 

Benefity,  které přináší,  se staly samozřejmostí  a nikoho nenapadlo,  že by tomu kdy 

mohlo být jinak. Během let technického pokroku, v domnění, že si lidé ulehčují život, 

spatřily světlo světa dopravní prostředky: nejprve tu byly povozy, bicykly,  motorová 

vozidla   a  nakonec  i  letadla.  V době motorů však člověk pozapomněl  na  přirozený 

pohyb  chůze  a  jeho  tělo  začalo  pomalu  degenerovat.  Osvědčené  pravidlo,  že 

nejjednodušší  řešení  bývá  často  to  nejúčinnější,  se  potvrdilo  a  lidé  se  v  dnešní 

uspěchané době internetu a fastfoodů pomalu vracejí k chůzi, ať už ve formě procházek, 

rychlostní  chůze  či  pěší  turistiky.  Další  formou chůze  je  Nordic  Walking,  chůze  se 

dvěma hůlkami, která se dle odborníků na celém světě jeví jako přirozený způsob, jak 

naše tělo vrátit do původního stavu zdraví.

Nordic Walking, neboli severská chůze, je pohybová aktivita, při které dochází 

ke  koordinaci  nohou  a  paží  ve  spolupráci  s  holemi,  tzn.  ke  střídání  dvojoporové 

a trojoporové fáze. Severská chůze je koordinačně nenáročný pohyb, během kterého se 

v  těle  při  správné  technice  zapojí  až  90%  svalů.  Současně  klade  zvýšený  nárok 

na  oběhový  a  dýchací  systém,  zvyšuje  intezitu  metabolizmu  a  odlehčuje  klouby. 

Doporučuje se v době těhotenství a při problémech s rovnováhou.

Charakter bakalářské  práce  je  výzkumný.  Zkoumá  využití  Nordic  Walking 

v oboru fyzioterapie se zaměřením na onemocnění kyčelního kloubu. Práce je psána 

formou  dvojitého  kvalitativního  výzkumu za  pomoci  Footscanu  a  dotazníku.  Cílem 

práce je prokázat využitelnost Nordic Walking ve fyzioterapie.



1 Teoretická část

1.1  Historie Nordic Walking

Prvními, kdo začali používat hůlky podobným těm nordickým, byli v šedesátých 

letech běžci na lyžích, kteří se tak během léta připravovali na závody. V roce 1988, kdy 

se ve Finsku konaly závody v běhu na lyžích a pro nedostatek sněhu hrozilo jejich 

zrušení, organizátoři zvolili jako alternativu běh pouze s hůlkami.  Závod se setkal s 

velkými  ohlasy a  byly  tak  položeny základy Nordic  Walkingu  jako  nové sportovní 

aktivity. (Svensson, 2009)

Důležitým rokem pro  rozvoj  Nordic  Walkingu  byl  rok  1997,  kdy se  setkali 

zástupci  The  Central  Association  for  Recrational  Sports  and  Outdoor  Activities  s 

výrobci hůlek a společně vyvinuli první dva modely nordických holí - Walker a Nordic 

Walker. (Svensson, 2009)

V létě 1998 bylo v Helsinkách založeno centrum Nordic Walking. Ve stejný rok 

zde  bylo  vyškoleno  přes  2  000  instruktorů  a  centrum navštívilo  přes  23  000  lidí.  

Centrum  navázalo  spolupráci  se  školami,  které  zařadily  Nordic  Walking  do  osnov 

tělesné výchovy. ( Schwanbeck, 2012)

V roce  2000 byla  založena  International  Nordic  Walking Association,  jejímž 

hlavním cílem bylo šířit povědomí o Nordic Walkingu po celém světě. V roce 2001 se 

prvními  členy  této  asociace  stalo  Finsko,  Německo  a  Rakousko.  Téhož  roku  bylo 

natočeno první instruktážní video. Vzrůst počtu uživatelů hůlek z jednoho milionu na 

dva byl nejspíš popudem pro značky jako je Adidas, Meindel či Odlo, aby pro Nordic 

Walking vyvinuly speciální řadu sportovního oblečení. V roce 2004 se Nordic Walking 

dostal  až  za  hranice  Evropy a  počet  členských  států  asociace  vzrostl  na  třináct.  K 

dnešnímu  dni  se  Nordic  Walkingu  věnuje  přes  osm  milionů  lidí  po  celém  světě. 

(www.nordicwalking.co.uk, 2012)

V České republice byla v roce 2003 založena Česká asociace Nordic Walking, 

která si vzala za cíl, podobně jako INWA, šířit povědomí o Nordic Walkingu mezi lidi a 

přispět  tak  k  lepšímu  životnímu  stylu  široké  veřejnosti.  V  současnosti  je  v  České 

republice přes třicet Nordic Walking center.



1.2 Vybavení pro Nordic Walking

1.2.1 Oblečení a obuv

U sportovního  oblečení  se  klade  důraz  na  materiál,  ze  kterého  je  vyrobeno. 

Nejvhodnější je tkanina z umělých vláken, která je pevná a odvádí tekutiny od těla na 

povrch oblečení. Doporučovaný způsob oblékání je takzvaný princip cibulové slupky 

neboli vrstvení oblečení, které zajišťuje vysoký komfort a optimální tepelné podmínky 

pro tělo. (Sovová, Zapletalová, 2008)

Dobrá  chodecká  obuv  poskytuje  nohám  stabilitu,  tlumí  nárazy  a  zabraňuje 

špatnému postavení  nohy.  Nordic Walking boty se od klasických běžeckých bot  liší 

robustnějším  svrchním  matriálem  a  podrážkou  konstruovanou  tak,  aby  nohám 

poskytovaly dokonalé odpružení. Protože je zdvih prstů na noze při chůzi větší než při 

běhu,  namáhá  se  především  holenní  svalstvo.  Toto  zatížení  pomůže  snížit  plošší 

podrážka v oblasti paty.(Mommertová-Jauchová, 2009)

1.2.2 Nordic Walking hole

Hole mají tyto části:

1.   rukojeť

2. poutko

3. tělo hole

4. plastový košík

5. koncový kovový hrot

Rukojeť

    Dobré  hole  pro  Nordic  Walking  mají  ergonomicky  vytvarovanou  rukojeť 

vyrobenou z příjemných materiálů, například směsi gumy či korku. (Kovařovic, 2011) 

Taková rukojeť usměrňuje a stabilizuje zápěstí, které tak zůstává během celého průběhu 

pohybu v jedné rovině, a minimalizuje vibrace přecházející na ruku, zápěstí,  loket a 

rameno. Ruka je v linii prodlouženého předloktí. (Mommertová -Jauchová, 2009). Tím 

se zabrání nefunkčnímu vytáčení zápěstí, které by při dlouhodobějším provádění mělo 



nežádoucí vliv.

Poutko

Poutko u Nordic Walking holí  je pevné,  měkké, anatomicky tvarované,  lehce 

nastavitelné tak, aby se neodírala kůže a neomezoval se průtok krve, ale zároveň tak,  

aby při  lehkém sevření  rukojeti  držela  hůl  pevně  v  ruce  (neboť  při  závěrečné  fázi 

pohybu hole za osu těla se při odrazu dlaň otevírá a poslední moment síly je přenášen 

právě  přes  poutko).  Poutka  mohou  být  neodepínací  nebo  odepínací,  takzvané 

ClickClack.  Výhodou u  odepínacího  poutka  je  možnost  jeho  snadného  oddělení  od 

rukojeti. (Škopek, 2010)

 Poutka na holích se používají tak, že se do nich vloží ulnární hrana ruky, která 

přenáší na hůl nejvíce tlaku. Kromě toho je díky fixování poutky na zápěstí možné vést 

uvolněnou hůl směrem zezadu dopředu. Neustálé držení hole rukou tím pádem není 

nutné.

Poutka mají tento účel:

 - vytvářejí pevné spojení se zápěstím,

 - správnou pozici ruky na holi a podporují odraz,

 - zaručují přirozený a volný krevní oběh

Tělo hole

       Tělo hole musí být připraveno na nárazy a tlaky, kterým je vystavováno nejen při 

chůzi, ale zejména při cvičeních, která jsou se severskou chůzí spojena (viz příloha č.1).  

Tělo  musí  být  pevné,  ale  ohebné,  materiál  musí  vydržet  kolísající  zatížení  v 

proměnlivém  terénu.  Pružnost je  důležitá  pro  ochranu  před  přetížením  ramenního 

pletence a krční páteře. Těla holí, neboli tubusy, se vyrábějí z různých druhů materiálů. 

Hole jsou hliníkové a carbonové s různým procentem skelného vlákna. Další dělení holí 

je na pevné a teleskopické.( Sovová, Zapletalová, 2008)



Hliníkové hole

Hliníkové hole bývají  levnější,  ale těžší.  Na jejich výrobu se používají různé 

slitiny hliníku. Hole jsou pevné, nepružné, aby se zbytečně neprohýbaly a nedocházelo 

tím ke ztátě síly odrazu. Téměř všichni renomovaní výrobci Nordic Walking holí již 

nemají hliníkové hole v nabídce a vyrábějí, takřka výhradně carbonové Nordic Walking 

hole. Jedinou výjimkou jsou hole teleskopické.  (www.chodec.com, Dýrová, Lepková, 

2008)

Carbonové hole

Carbonové hole jsou lehčí a ve svislém tlaku odolnější. Hůl má mít alespoň 70% 

carbonu a maximálně 30% skelného vlákna. Při menším množství carbonu je hůl pružná 

a ztrácí se v ní síla odrazu. Nejlepší hole jsou ze 100% carbonu. Taková hůl je pevná, 

tvrdá a velmi lehká. Váha jedné kompletní hole ze 100% z carbonu, délky 125cm, je 

150g. (Anonymus, Nordic, 2009)

Pevné hole

Oproti teleskopickým holím jsou lehčí, nepřenáší vibrace do ramen a nehrozí 

nebezpečí jejich neočekávaného zasunutí.  Pevné hole se většinou vyrábí v délkovém 

intervalu 5 cm.(Anonymus, Nordic, 2009)

Teleskopické hole

     Teleskopické hole se vyrábí z několika dílů, nejrozšířenější jsou dvoudílné. Při 

zasunutí je jejich délka 95 cm. Kloub teleskopických holí způsobuje větší volnost, čímž 

se zvyšuje pravděpodobnost přenosu vibrací.(Kovařovic, 2011)

Na trhu lze také nalézt NordicWalking hole třídílné teleskopické, které se dají 

složit  až  na  65  cm.  V  současnosti  je  dodává  několik  málo  firem.  (www.cz-

nordicwalking.com)



Plastový košík   

Plastový košík na dolním konci zabraňuje hlubokému zaboření hole. Je malého 

průměru a u lepších typů holí je vyměnitelný. (Mommertová-Jauchová, 2009)

Koncový kovový hrot

Hrot slouží k zapichování a odrážení od povrchu. U lepších holí je nakloněn 

dopředu pod úhlem 5°-10°. Aby dobře přilnul k terénu, špička hrotu je vydutá dovnitř 

proti  podkluzování.  (Škopek,  2010)  Součástí  výbavy  k  tomuto  ocelovému  hrotu  je 

gumová „botička“. Umožňuje použití holí i na tvrdé povrchy jakými jsou asfalt, beton či 

dlažba.  Napomáhá  lépe  tlumit  nárazy,  které  částečně  absorbuje.  Některé  hole  mají 

botičku Twist&Go, která se  pouhým otočením dá použít  na lesní  cesty nebo asfalt. 

(Nordic, 2009)

1.2.3 Správná délka holí a její stanovení

Hůlky pro severskou chůzi se vyrábějí v délkovém rozmezí 100 až 140 cm a to 

odstupňovaně  po  5  cm.  Pro  stanovení  správné  délky  holí  jsou  důležité  fyzické 

předpoklady,  praxe  v  severské  chůzi  a  vytyčení  cíle.  U  začátečníků  se  všeobecně 

doporučují spíše hole kratší, které umožňují rychlejší zvládnutí správné techniky, jež je 

předpokladem  využívání  pozitivních  účinků  severské  chůze.  (Svensson,  2009) 

Nejjednodušším způsobem, jak stanovit správnou délku, je zapíchnout hrot hůlek kolmo 

k zemi a nastavit pravý úhel mezi předloktím a paží. Další možností je výpočet: výška 

postavy x 0,7. Výsledkem je doporučená délka hůlek. Posledním způsobem je odečtení 

55 cm od výšky postavy. (Nottinghamová, 2011)



1.3 Technika chůze s holemi

Při kontaktu holí s terénem, kdy dochází ke střídání dvojoporové a trojoporové 

fáze, se výrazně zvyšuje bezpečnost pohybu i pro starší lidi,  kteří by ze zdravotních 

důvodů nebyli pohybu bez opory schopni. Správná technika chůze zamezuje přetížení 

ramenního  pletence,  kolen  a  přetížení  cervikální,  thorakální  a  lumbální  páteře. 

(Anonymus, Nordic, 2009)

Při  chůzi  po rovině směřuje pohled dvacet  metrů dopředu,  trup je  v  mírném 

předklonu  a  hlava  v  prodloužení  páteře.  Páteř  je  napřímená  a  ramena  směřují 

dorzokaudálně. Během chůze dochází ke kontrarotaci ramen a pánve, střed rotačních 

pohybů se oproti běžné chůzi posunuje více laterálně. (Škopek, 2010)

Při chůzi horní končetina přechází plynule dopředu a nahoru s postupnou flexí v 

lokti až do fáze opory o hůl. Hrot hole se zapichuje na úrovni paty chodidla přední dolní 

končetiny nebo mírně za ní. Hůl by se neměla dostat za vertikální osu danou zápěstím 

horní končetiny. Je důležité, aby během přenosu síly z hůlky a pohybu horní končetiny 

nedocházelo  k  výrazné  elevaci  ramene.  Ve  stejném  okamžiku  kontralaterální  horní 

končetina dokončuje odpich z extenze a v lokti  extendované končetiny.  Prsty svírají 

rukojeť hole pevně, ale v závěrečné fázi odpichu, kdy je horní končetina zapažená a 

loket v extenzi, se dlaň otevírá a odrazová síla je přenášena přes poutko. Ruce obou 

horních končetin se míjejí mírně před tělem. (Anonymus, Nordic, 2009)

Dolní končetina začíná krok odrazem z přední části chodidla zadní nohy, která 

směřuje dopředu. Tato končetina je v konečném pohybu v extenzi v kolenním kloubu. 

Druhá dolní končetina je před tělem a při došlápnutí je v semiflexi v kolenním kloubu.  

Poté se zadní dolní končetina pohybuje dopředu a nahoru a zároveň se horní přední 

končetina napíná v loketním kloubu a odráží se. Celá souhra pohybů při severské chůzi, 

díky odpichu hole a odrazu chodidla na kontralaterální straně těla ve stejný okamžik, je 

popisována jako „křižmochodní“ pohyb. Po dokončení kroku a odpichu se celý cyklus 

opakuje v obráceném pořadí. (Schmitová, Levinová, 1995)

Při  nácviku chůze  po rovině  hole  volně  visí  podél  těla  a  trup,  horní  i  dolní 

končetiny se  pohybují  stejně  jako  u  klasické  chůze.  Důležitý  je  způsob  používání 

poutek. Když se hrot hůlky po švihnutí ruky vpřed dotkne země, ruka zatlačí do poutka 

a při švihnutí hůlkou dozadu poutko vypustí.  (Mommertová-Jauchová, 2009) Dalším 

bodem je správné načasování. Levá ruka zatlačí do poutka v tentýž okamžik, kdy se 



kontralaterální dolní končetina dotkne země. Poté levá ruka volně švihne vzad. Při chůzi 

s hůlkami se také musí dát pozor na to, aby na stojné noze nebylo koleno v extenzi. V 

tom případě koleno nedokáže tlumit nárazy dopadu a ty jsou následně přenášeny na 

kyčle a páteř. (Schmitová, Levinová, 1995)

Při chůzi z kopce se výrazně zkracuje délka kroku a díky flektovaným kolenům 

se snižuje těžiště těla. Odpich holemi je méně výrazný a díky přenosu hmotnosti těla na 

hole je odlehčeno kloubům dolních končetin.(Mommertová-Jauchová, 2009)

Při chůzi do kopce je trup ve větším předklonu, kroky jsou kratší, je kladen větší 

nárok na svaly horní poloviny těla a flexory kyčelního kloubu.(Mommertová-Jauchová, 

2009)

1.3.1 Intenzita tréninku

Intenzita tréninku by měla být výhradně individuální a je-li správně zvolena, nic 

nebrání využití  všech pozitivních účinků Nordic Walkingu. Jestliže se člověk během 

života sportu nevěnoval nebo z důvodu nemoci byl nucen na čas pohybovou aktivitu 

vyřadit ze svého denního programu, musí s tréninkem začít pozvolna.

Správnou intenzitu tréninku lze ověřit pomocí hesla walking and talking, tedy 

chůze a mluvení. Pokud při chůzi člověk zvládne mluvit, aniž by lapal po dechu, ale 

zároveň si uvědomuje určitou fyzickou zátěž, je intenzita správně zvolená. (Anonymus, 

Nordic,  2009)  K  přesnějšímu  určení  momentální  výkonnosti  poslouží  výpočet 

tréninkového pulzu  (TP).  Při  výpočtu  tréninkové tepové frekvence  (TF)  se  počítá  s 

určitým procentem maximální tepové frekvence v závislosti na cíli tréninku. Maximální 

tepová frekvence u žen je 226 a u mužů 220 tepů za minutu. Při výpočtu tréninkové 

tepové frekvence se berou v potaz určité faktory, jakými jsou věk, klidový pulz (KP), 

který se měří ihned po probuzení na arterii radialis na zápěstí, a požadovaná intenzita 

tréninku. Pro zdravotní trénink se doporučuje tréninková frekvence 60-70 % maximální 

tepové  frekvence.  Při  problémech  s  váhou  a  s  nimi  spojenými  potížemi  kloubů  je 

vhodné začít na hodnotě 50 % z maximální tepové frekvence. Pro vytrvalostní trénink je 

optimální hodnota 70-85 %.  (Škopek, 2010)

 Výpočet optimální intenzity zatížení pohybové aktivity pro zdraví:



0,6 . (220 – věk – TFk) + TFk

 Výpočet  optimální intenzity zatížení pohybové aktivity pro zvyšování tělesné 

kondice:

0,7 . (220 – věk – TFk) + TFk

Příklad: Věk 40 let, TFk 80 tepů/min

0,7 . (220 – 40 – 80) + 80 = 140 tepů/min

Tento člověk by měl  trénovat  v  rozmezí  135 až 145 tepů za minutu (+,  -  5 tepů z 

optimální frekvence)

 U  osob,  které  mají  zjištěn  limit  výkonnosti  při  zátěžovém  vyšetření  na 

kardiologickém pracovišti, se používá pozměněný vzorec:

0,6 . (TFlimit – TFk) + TFk

Příklad: TFk 80 tepů/min, TFlimit 130 tepů/min (bez ohledu na věk)

(0,6 . (130 – 80)) + 70 = 100 tepů/min

Tento  člověk  by měl  trénovat  v  rozmezí  95  až  105 tepů  za  minutu  (+,  -  5  tepů z 

optimální frekvence)

V okamžiku stanovení správné intenzity tréninku je důležité určit si tréninkový 

plán. V prvních čtyřech týdnech je přiměřené trénovat dvakrát až třikrát týdně po dobu 

třiceti  minut.  Jakmile  si  na  danou  aktivitu  tělo  zvykne,  může  se  tréninková  doba 

prodloužit až na 45 minut. (Sovová, Zapletalová, 2008) Musíme mít na paměti, že zde 

stále platí pravidlo walking and talking, takže si rytmus a rychlost chůze každý diriguje 

sám a časové limity přizpůsobuje své osobě.

1.3.2 Strečink před a po Nordic Walkingu

Strečink pochází z anglického slova stretch – natažení, napínání. Je to metoda, 

při které dochází k natahování a prodlužování vazivových tkání a svalů. Cílem strečinku 

je  protáhnout  svaly  s  tendencí  ke  zkrácení  (tonické)  a  svaly  vystavované  zvýšené 

fyzické zátěži (viz tabulka č.1). U fázických svalů, které mají sklon k ochabování, se 

volí jejich posílení. Při protahování se začíná od jednoduchých cviků, kdy rehabilitant 

vychází z nejnižších poloh. Zásadou strečinku jsou pomalé rytmické pohyby tahem ne 

švihem.  Prudkým  pohybem  naskakují  obranné  reflexy  a  tím  dochází  ke  svalové 



kontrakci a ještě většímu zkrácení.  V maximálním rozsahu, při pociťování tahu nikoli 

bolesti, je výdrž 10 - 30 vteřin. 

Protahování se dělí na aktivní a pasivní. Při aktivním strečinku dochází k tahu 

antagonisty,  který  se  tím  posiluje.  U  pasivního  protahování  se  využívá  gravitace, 

přístrojů či cvičitele. (Alter, 1999)

Přínos strečinku:

u  duševní a tělesná relaxace

u  protažení zkrácených svalů

u  ovlivnění pohyblivosti v kloubech

u  zvětšení pružnosti svalů a šlach

u  zlepšení koordinace pohybů

Strečink se neprovádí:

u  při pociťování ostré bolesti v daném kloubu nebo při protažení svalu

u  po nedávné fraktuře kosti

u  při instabilitě kloubu

u  při osteoporóze

1.3.3 Přehled tonických a fázických svalů

Tabulka č.1: Přehled tonických a fázických svalů

Tonické svaly Fázické svaly
m. gastrocnemius, m. soleus mm. glutei
m. iliopsoas m. trapezius – dolní a střední část
m. rectus femoris m. serratus anterior
m. tensor fasciae latae m. supraspinatus
m. biceps femoris m. deltoideus
m. semitendinosus m. tibialis anterior
m. semimembranus m. extensor digitorum
m. pectineus mm. peronei
m. adductor brevis mm. vasti
m. adductor magnus m. rectus abdominis
m. adductor longus m. triceps brachii
m. gracilis mm. flexores nuchae
m. piriformis mm. masseterici
m. quadratus lumborum



paravertebrální zádové svaly
m. pectoralis major
m. trapezius – horní část
m. levator scapulae
m. sternocleidomastoideus

(Véle, 1997)

1.4 Chůze

Základní jednotkou chůze je krok. Krok se skládá ze dvou fází: stojné a švihové 

(viz tabulka č. 2 a 3) Stojná fáze začíná dotekem paty na zem a končí, když se poslední 

prst odlepí od země. Současně se stojnou fází na jedné dolní končetině (DK) probíhá na 

druhé dolní končetině fáze švihová. Během švihové fáze je DK ve flexi v kyčelním a 

kolenním  kloubu.  V  závěru  fáze  dochází  k  extenzi  kyčelního  a  kolenního  kloubu. 

Švihová fáze končí v okamžiku, kdy je hlezenní kloub v dorzální flexi a pata se dotkne 

podložky. 

Krokové fáze

Tabulka č. 2: Opěrná fáze kroku

Opěrná fáze

Kloub Pohyb v 

kloubu

Pohybující se 

segmen

Rovina Impuls 

pohybu

Agonisté Kontrakce

Kyčelní 

kloub

extenze trup sagitální svaly m.gluteus maximus

m. biceps femoris

m.semimembranosus

koncentrická

Kolenní 

kloub

flexe stehno

stehno

sagitální

sagitální

gravitace

svaly

m.quadriceps femoris

m.quadriceps femoris

excentrická

koncetrická

Hlezenní 

kloub

plantární 

flexe

bérec sagitální svaly m.gastrocnemius

m. soleus

koncetrická

(Kolář, 2009)



Tabulka č. 3: Švihová fáze kroku

Švihová fáze

Kloub Pohyb v 

kloubu

Pohybující se 

segment

Rovina Impuls 

pohybu

Agonisté Kontrakce

Kyčelní 

kloub

flexe stehno sagitální svaly m. iliopsoas

m. rectus femoris

m. pectineus

koncentrická

Kolenní 

kloub

flexe (2/3)

extenze (1/3)

bérec

bérec

sagitální

sagitální

svaly

setrva-

čnost

m. biceps femoris

m. semitendonosus

m. semimembra-nosus 

m. biceps femoris

m. semitendonosus

m. semimembra-nosus 

koncentrická

excentrická

Hlezenní 

kloub

dorzální 

flexe

noha sagitální svaly m. tibialis anterior koncentrická

(Kolář, 2009)

1.4.1 Fáze krokového cyklu

Pro  správnou  analýzu  a  detekci  poruch  pohybového  aparátu  je  nutné  znát 

jednotlivé fáze krokového cyklu. 

Fáze krokového cyklu dle Perryho: (Kolář, 2009)

 počáteční kontakt – initial contact

 reakce na zatížení – loading response, 0-10%

 střed stojné fáze – midstance, 10-30%

 konečný stoj – terminal stance, 30-50%

 předšvihová fáze – presuring phase, 50-60%

 počáteční švih – initial swing, 60-70%

 střed švihové fáze – midswing, 70-85%

 konečný švih – terminal swing, 85-100%



Perry, 1988

1.4.2 Vyšetření chůze

Při vyšetření chůze sledujeme přirozenou a modifikovanou chůzi. Pacient je při 

vyšetření  bos,  ve  spodním  prádle  nebo  v  plavkách.  Pacienta  pozorujeme  zepředu, 

zezadu a zboku. Všímáme si došlapu, odvíjení planty od podložky. Sledujeme délku a 

symetrii kroku. Na konci stojné fáze hodnotíme extenzi v kyčelním a kolenním kloubu. 

Hodnotíme postavení pánve, souhyb horních a dolních končetin, rotaci pánve a ramen.

Při  vyšetření  modifikované chůze pozorujeme chůzi  o  zúžené bázi,  chůzi  po 

měkkém  povrchu,  chůzi  pozpátku,  chůzi  s  elevací  horních  končetin  s  nesením 

vodorovné desky, chůzi se souběžným kognitivním úkonem, chůzi různou rychlostí a 

chůzi s použitím vnější opory.



1.4.3 Poruchy chůze 

Stereotyp chůze může být z různých příčin změněn v patologický. Často je to z 

neurologické příčiny (spastická, peroneální, parkinsonická, vestibulární, tabická).   Další 

poruchy chůze jsou následující:

Kolébavá chůze

Kolébavá  neboli  kachní  chůze  je  typická  vychýlením  trupu  nad  opěrnou 

končetinu. Při vyšetření je pozitivní Trendelenburgova zkouška. Chůze se objevuje při 

myopatii a postižení kyčelního kloubu.

Hysterická chůze

Chůze  se  vyznačuje  zúženou  bází,  pacient  někdy  překřižuje  DKK.  Padá  ve 

směru očekávané záchrany tak, aby si neublížil. Je příznakem hysterie.

Antalgická chůze

Objevuje se při bolestech nejrůznějšího charakteru. Například při lumboischiadickém 

syndromu, při bolestech kyčelního či kolenního kloubu.

1.4.4 Porovnání práce hybné soustavy člověka při chůzi s hůlkami a 
bez nich

 Odborníci v  oboru z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK sledovali rozdíly v 

práci hybné soustavy člověka při běžné chůzi a při chůzi s holemi. K tomuto výzkumu 

použili  metodu  povrchové  elektromyografie  synchronizované  s  videozáznamem. 

Sledovány byly svaly na pravé straně trupu, pravé horní končetině (PHK) a na levé 

straně pánve a levé dolní končetině (LDK)

Při  chůzi  s  holemi  m.  obliquus  abdominis  externus  dx.  synchronizuje  svoji 

aktivaci s dlouhými hlavami m. biceps brachii a m. triceps brachii, s m. latissimus dorsi 

dx.  a  s  m.  gluteus  medius  sin.  M.  obliquus  abdominis  internus  zřejmě  pracuje  pro 

neměřenou kontralaterální stranu. ( Kračmar, Vystrčilvá, Psotová, 2006)



Při chůzi bez holí je díky nutnosti vyrovnávat torzní a rotační pohyby pánve bez 

puncta fixa na horní končetině vyšší aktivita m. obliquus abdominis externus. Při chůzi 

s holemi, kde je opora pro horní končetiny a kde působí lokomočně m. latissimus dorsi, 

se aktivita m. obliquus abdominis externus dx. snižuje. (Kračmar, Vystrčilová, Psotová, 

2006)

M latissimus dorsi dx. na sebe při chůzi s holemi přebírá část jeho lokomoční 

funkce, čímž se aktivita m. gluteus medius sin. snižuje. Hole poskytují větší opěrnou 

plochu  a  tak  se  snižují  nároky na  stabilizaci  pánve  m.  gluteus  medius  sin.  během 

lokomočního působení m. latissimus dorsi dx. (Kračmar, Vystrčilová, Psotová, 2006)

M. gastrocnemius sin. dosahuje maxima své aktivity při dokončení odrazu levé 

dolní  končetiny.  M. biceps  brachii  dx.  a  m.  triceps  brachii  dx.  synchronizují  svoji 

zvýšenou aktivitu hlavně s prací m. latissimus dorsi dx. Na rozdíl od chůze bez holí také 

dochází  ke  kokontrakci  dlouhých  hlav  obou  pažních  svalů.  (  Kračmar,  Vystrčilová, 

Psotová, 2006)

„Dynamické lokomoční působení dorzální strany trupu, propojující oblast zad s 

pánví a dolní končetinou, výrazná torze páteřních segmentů, vycházející z rozhodujícího 

diagonálního charakteru organizace celého pohybu, stejně jako stabilizace trupu a pánve 

prostřednictvím opory o hůl vytvářejí předpoklady pro využití chůze s holemi jak pro 

pokračování ukončené rehabilitace pacientů, tak pro oblast fitness a sport.“ (Kračmar, 

B., Vystrčilová,M., Psotová, D. Sledování aktivity vybraných svalů u nordic walking a 

chůze pomocí povrchové EMG. Rehabilitace a fyzikální lékařství,  2006,č. 3, s.  105. 

ISSN 1211-5658)

       



1.5  Účinky Nordic Walkingu

Dle studie konané v roce 1992 vědci z  University of Wisconsin-LaCrosse má 

Nordic Walking pozitivní vliv na psychiku a přístup k pohybové aktivitě. Studie byla 

prováděna po dobu dvanácti týdnů při tréninku čtyřiceti minut čtyřikrát týdně. Závěrem 

bylo výrazné snížení deprese, únavy, zlosti a jiných poruch nálad.

Nejčastěji  zkoumanou  otázkou  je  vliv  chůze  s  holemi  na  kardiopulmonální 

systém.  Jako  první  se  jí  zabýval  v  roce  1992  Stoughton  et  al.  a  o  rok  později 

Hendrickson. Došli k jednotnému závěru, že Nordic Walking zvyšuje spotřebu kyslíku, 

srdeční frekvenci a energetický výdej asi o 20%. Při porovnání chůze s holemi a bez 

holí na chodeckém pásu byla zjištěna zvýšená ventilace, spotřeba kyslíku, vnímané úsilí 

a srdeční frekvence. Pocari et al. v roce 1997 uvedli, že použití holí na pásu zvyšuje 

spotřebu kyslíku o 23 %, energetický výdej o 22 %, srdeční frekvenci o 16 % a vnímané 

úsilí  o  1,5 jednotek.  V některých hodnotách se liší  výzkum provedený v roce 1995 

Rodgersem et al., kde měřenými subjekty byly ženy. Spotřeba kyslíku se zvýšila o 12 

%, tepová frekvence o 9 %, respirační kvocient o 5 % a energetický výdej o 23,5 %. 

Nezměnilo se vnímané úsilí.

Nordic Walking se začíná uplatňovat i v klinické medicíně. První publikace s 

kardiologickou problematikou byla věnována pacientům po infarktu myokardu ve III. a 

IV. fázi kardiální rehabilitace. (Mikalacki, Cokorilo, Katie,  2011) Při chůzi s holemi 

došlo u pacientů ke zvýšení energetického výdeje o 21 %, srdeční frekvence o 14,3 %, 

RQ o 7,1 %, Tks o 11,8 %, Tkd o 5,4 % a vnímaného úsilí o 9,3 %. Pozitivní je, že při 

této pohybové aktivitě nedošlo ke zvýšení frekvence poruch rytmu či známek ischemie 

myokardu na EKG. (Mikalacki,  Cokorilo,  Katie,  2011)  Bylo  prokázáno,  že  chůze s 

holemi  také  zlepšuje  kvalitu  života  u  pacientů  s  klaudikacemi  při  obliterující 

ateroskleróze tepen dolních končetin. (Při zkoumání pacientů po dobu půl roku došlo ke 

zlepšení kardiovaskulární zdatnosti, kvality života a klaudikačních potíží. (Figard-Fabre 

H.,  2011)  Chůze  s  holemi  byla  využita  také  u  lidí  trpících  Parkinsonovou  nemocí. 

Pacienti  chodili  s  hůlkami  po  dobu  osmi  týdnů  třikrát  týdně  čtyřicetpět  minut.  Na 

základě dotazníkového hodnocení bylo prokázáno zvýšení funkční nezávislosti a kvality 



života.  (Reuter,  I.,  2011)  Nordic  Walking  byl  úspěšně  použit  jako  rehabilitační 

prostředek pro obnovení funkce ramenního pletence u pacientů po karcinomu prsu, kdy 

došlo k významnému svalovému posílení horní části těla. Došlo také ke snížení bolesti a 

ke zvýšení mobility v oblasti krku, ramenního pletence a horní části těla. (Lisa Kay, 

2003)  Dle  nezveřejněné  rakouské  studie  chůze  s  hůlkami  zvyšuje  hustotu  kostí. 

(anonymus, www.nordicwalking.co.uk) Lze tedy Nordic Walking využít při prevenci a 

léčbě osteoporózy.

U geriatrických pacientů lze Nordic Walking využít jako vhodnou pohybovou 

aktivitu u kardiovaskulárních onemocnění,  pro zlepšení  posturální aktivity a svalové 

síly a pro celkové zlepšení fuknce při výkonu ADL. V současnosti se provádí výzkum 

vlivu chůze s hůlkami na dolní končetiny, klouby, svalové napětí a pohyblivost páteře u 

starších pacientů.

Nordic  Walking  se  doporučuje  jako  vhodná  aktivita  pro  lidi  trpící  obezitou. 

Chůze s hůlkami snižuje zatížení nosných kloubů, zvyšuje energetický výdej přibližně o 

20  %,  zvyšuje  aerobní  výkonnost  a  snižuje  množství  tělesného  tuku.  (Sovová, 

Zapletalová, 2008)

1.6 Onemocnění kyčelního kloubu

1.6.1 Anatomie kyčelního kloubu

Articulatio  coxae  je  jednoduchý  kloub  kulového  tvaru.  Skládá  se  z  kloubní 

hlavice  (caput  femoris)  a  kloubní  jamky (acetabula)  a  kosti  kyčelní.  Acetabulum je 

vyplněno tukovým polštářem, pulvinar acetabuli,  a je rozšířeno o chrupavčitý okraj, 

labrum acetabuli.  Kloubní  pouzdro je  krátké  a  tuhé.  Začíná  na okrajích acetabula a 

upíná  se  na  collum  femoris  k  linea  intertrochanterica.  Je  zpevněno  následujícími 

ligamenty: (Naňka, Elišková, 2006)

 ligamenta sacroiliaca ventralia

 ligamenta sacroiliaca dorsalia

 ligamenta interossea

http://www.nordicwalking.co.uk/


 ligamenta sacroiliaca dorsalia brevia

 ligamenta sacroiliaca dorsalia longa

 ligamentum iliolumbale

Svaly na ventrální straně kyčelního kloubu

 musculus psoas major -  začíná na laterální straně obratlů Th12  -L 4  a od 

jejich výběžků, upíná se na trochanter minor; inervace: nervus femoralis a větve plexus 

lumbalis, funkce: flexe v kyčelním kloubu (Ňaňka, Elišková, 2006)

 musculus iliacus -  začíná ve fossa iliaca a připojuje se pod ligamentum 

inguinale k m. psoas major, kde s ním srůstá a společně se upínají na trochanter minor;  

inervace: nervus femoralis a větve plexus lumbalis, funkce: flexe v kyčelním klloubu

(Čihák 1,2, 2006, Naňka, Elišková, 2006)

Svaly na dorzální straně kyčelního kloubu

 musculus gluteus maximus – začíná od os coccygis, os sacrum a od zevní 

plochy fossa iliaca, částečně se upíná na trochanter major, konečné snopce přecházejí do 

tuberositas  glutea  a  do  tractus  iliotibialis;  inervace:  nervus  gluteus  inferior,  funkce: 

extenze, abdukce, addukce,  zevní rotace,  napíná tractus iliotibialis (Naňka, Elišková, 

2006)

 musculus gluteus medius – začíná na zevní ploše fossa iliaca, upíná se na 

trochanter major; inervace: nervus gluteus superior, funkce: extenze, abdukce (střední 

snopce),  addukce,  zevní  rotace  (zadní  snopce),  napíná  tractus  iliotibialis  (Naňka, 

Elišková, 2006)

 musculus gluteus minimus - začíná na zevní ploše fossa iliaca, upíná se 

na trochanter major; inervace: nervus gluteus superior, funkce: extenze, abdukce (horní 

snopce),  addukce  (dolní  snopce),  zevní  rotace,  napíná tractus  iliotibialis  (Čihák 1,2, 

2006)

 musculus tensor fascie latae – začíná na spina iliaca anterior superior a 

přilehlé části crista crista iliaca, upíná se na zevní stranu kondylu tibie, inervace: nervus 



gluteus superior, funkce: slabá abdukce a flexe v kyčelním kloubu, podílí se na zevní 

rotaci kolenního kloubu, napíná tractus iliotibialis (Čihák 1,2, 2006)

 musculus  piriformis  –  jde  od  fascie  pelvina  ossis  sacri  přes  foramen 

ischiadicus  major,  který  rozděluje  a  upíná  se  na  trochanter  major;  inervace:  plexus 

sacralis, funkce: zevní rotace kyčelního kloubu (Naňka, Elišková, 2006)

 musculus obturatorius internus – začíná na membrana obturatoria interna, 

upíná  se  ve  fossa  trochanterica  na  dorzální  straně  femuru;  inervace:  větve  plexus 

sacralis, funkce: zevní rotace v kyčelním kloubu (Naňka, Elišková, 2006), Čihák 1,2, 

2006)

 musculus gemullus superior – začíná na spina ossis ischii, připojuje se ke 

šlaše musculus obturatorius internus a společně končí ve fossa trochanterica;  inervace: 

větve plexus sacralis, funkce: zevní rotace v kyčelním kloubu

 musculus gemullus inferior  – začíná na tuber ischiadicum, zespoda se 

připojuje na šlachu musculus obturatorius internus a s ní končí ve fossa trochanterica; 

inervace: větve plexus sacralis, funkce: zevní rotace v kyčelním kloubu

 musculus quadratus femoris – začíná na tuber ischiadicum a upíná se na 

crista  intertrochanterica;  inervace:  větve  plexus  sacralis,  funkce:  zevní  rotace  v 

kyčelním kloubu ( Naňka, Elišková, 2006)

1.6.2 Biomechanika kyčelního kloubu

Vzhledem ke vzpřímenému držení těla člověka je kyčelní kloub jedním z nejvíce 

zatěžovaných kloubů. „Charakteristické pro mechaniku kyčelního kloubu je kulový tvar 

kloubních ploch a jedinečné uspořádání proximálního konce stehenní kosti s do jisté 

míry variabilním kolodiafyzárním úhlem i úhlem anteverze.“ (Dungl, 2005) Na kyčelní 

kloub působí tlak tělesné hmotnosti a tlak z dynamického tahu svalů. Konečná zátěž, 

která  je  koncentrována  na  nosné  části  kloubních  povrchů,  je  přenášena  na  hyalinní 

chrupavku,  subchondrální  zónu  i  vlastní  kostěnné  komponenty.  Pro  fyziologickou 

funkci kyčelního kloubu je podmínkou normální rozsah pohybů a izodynamie,  která 

spočívá  v  rovnoměrném rozložení  normálně  silných  svalů  a  jejich  síly  na  zatížené 

plochy. (Dungl, 2005, Kolář 2009)



1.6.3 Nejčastější onemocnění kyčelního kloubu

 Coxartróza

Arthrosis deformans je nejčastější degenerativní onemocnění postihující klouby. 

Rozlišujeme primární a sekundární koxartrózu. Sekundární koxartróza je častější než 

primární  a  vzniká  kolem čtyřicátého  roku  života.  Procentuální  zastoupení  primární 

koxartrózy je 42 % a sekundární 58 %. Na prvním místě v etiologii je kyčelní dysplazie, 

dále  koxitidy,  osteonekróza  hlavice,  Perthesovo  onemocnění,  úrazy,  metabolická 

onemocnění a další. (Dungl, 2005)

Patogenetické faktory způsobují tzv. preartrotické změny, tedy zúžení kloubní 

štěrbiny v  důsledku  částečné  ztráty elasticity,  úbytek  kostní  hmoty,  určité  zmenšení 

CCD úhlu a osteofyty. Tyto faktory se následně projeví změnou kloubní mechaniky a 

velikosti  nosných  ploch.  K  znakům  preartrózy  patří  také  kloubní  kongruence  a 

subchondrální  cysty  jako  výraz  tkáňové  méněcennosti.  Prvním  znakem  přechodu 

preartrózy v  artrózu  je  zvýšená  denzita  subchondrální  kosti.  Mezi  artrotické  změny 

řadíme subchondrální sklerózu, snížení kloubní štěrbiny, poruchu sféricity a nerovnost 

kloubních  ploch,  nepravidelnost  trabekulárního  systému  spongiózy,  cystické 

subchondrální změny a tvorbu osteofytů na okrajích kloubních ploch. (Sosna, Pokorný, 

Jahoda, 1999, Dungl, 2005)

Stupeň koxartrózy se určuje dle RTG stadia Kellgrena-Lawrence:

I. stadium:  zúžení  kloubní  štěrbiny mediálně a  počátek tvorby osteofytů 

okolo hlavice

II. stadium: určité snížení kloubní štěrbiny inferomediálně, jsou vytvořeny 

zřetelné osteofyty a subchondrální skleróza

III. stadium:  kloubní  štěrbina  je  výrazně  zúžena,  jsou přítomny osteofyty, 

sklerocystické změny,  detritové  cysty hlavice i  acetabula,  deformace tvaru hlavice i 

acetabula

IV. stadium:  vymizení  kloubní  štěrbiny se  sklerózou a  cystami,  pokročilá 



deformace hlavice i acetabula

 Ostatní onemocnění

Disekující  osteochondróza  hlavice  kosti  stehenní  je  onemocnění  postihující 

převážně dětskou populaci.  Je to proces,  při kterém dochází k přeměně spodní části 

chrupavky v kost. Toto onemocnění může vznikat buď na primárně zdravé hlavici nebo 

u lidí s Pethesovou chorobou, u postdysplastické avaskulární nekrózy či po koxitidách. 

Primární  osteochondróza  bývá  oboustranná.  Převážně  se  vyskytuje  u  adolescentů 

mužského pohlaví. Sekundární osteochondróza bývá častěji jednostranná s výskytem u 

dětí od pátého roku života. Disektát v tak nízkém věku nečiní potíže, v době dospívání 

se  objevují  bolesti  neurčitého  charakteru  v  oblasti  kyčelního  kloubu,  které  bývají 

spojené s  větší  zátěží.  Projevit  se mohou kulháním bez výrazného omezení pohybu. 

(Dungl, 2005, Sosna, Pokorný, Jahoda, 1999)

Lupavá kyčel, neboli coxa saltans, se vyznačuje hlasitým lupavým fenoménem 

na  laterální  straně  kyčelního kloubu.  Fenomén je  způsoben přeskočením fasciálního 

pruhu přes proximální okraj trochanter major. Toto onemocnění se vyskytuje převážně u 

žen mladého a středního věku, které držely přísnou redukční dietu.  Typické lupnutí lze 

vybavit  při  flexi,  addukci  a  vnitřní  rotaci  v  kyčelním kloubu.  Oblast  nad trochanter 

major bývá často palpačně bolestivá. Příčinou tohoto onemocnění může být abnormální 

tvar  trochanter  major,  trochanterická  burzitida  či  osteochondrom  v  trochanterické 

oblasti. (Dungl, 2005, Kolář 2009)

Idiopatická avaskulární nekróza (AVN) hlavice kosti stehenní je onemocnění s 

poruchou  nitrokostní  cirkulace.  Ve  větší  míře  postihuje  muže  kolem  třicátého  až 

čtyřicátého  roku života.  Etiologie  tohoto  onemocnění  není  zcela  známá,  ale  většina 

specialistů  se  přiklání  ke  stavům  s  vyšším  výskytem  arterosklerotické  vaskulární 

nemoci. Mechanizmus onemocnění odumírání buněk kostní dřeně a osteocytů v hlavici 

vede ke stázi a edému. Celý proces končí nekrózou s následným rozvojem degenerativní 

artrózy. V současnosti nejčastěji používaná klasifikace AVN je podle Ficata a Arletza z 

roku 1977: (Dungl, 2005, Sosna, Pokorný, Jahoda, 1999)

I. stadium: preradiologické - lehká osteoporóza, omezená vnitřní rotace v 

kyčelním kloubu, intermitentní bolest třísla



II. stadium: skvrnitá skleróza

III. stadium: kontura hlavice je porušena, tvoří se nekrotický sekvestr, častý 

je „crescent sign“, srpkovitá kondenzace

IV. stadium: zúžení kloubní štěrbiny, kloubní destrukce

Značným problémem u AVN je častý výskyt selhání náhrady kyčelního kloubu.

1.6.4 Totální náhrada kyčelního kloubu

Endoprotéza kyčelního kloubu je v dnešní době, kdy se průměrná délka života 

neustále zvyšuje, nepostradatelným zákrokem. V klinické praxi se začala používat na 

konci  šedesátých  let.   Během  posledních  desetiletí  prošla  TEP  změnami  jak 

materiálovými tak i tvarovými. V současnosti se endoprotézy kyčelního kloubu dělí dle 

typu ukotvení do kosti  na cementované,  necementované,  hybridní a tzv.  resurfacing. 

(Sosna, Pokorný, Jahoda, 1999)

Cementovaná náhrada se začala používat na začátku 60. let  minulého století. 

Kloubní hlavičky se liší velikostí a materiálem. Nejčastěji používaná velikost hlavice je 

28 mm. Z materiálů je to kov a keramika. Nevýhodou keramické hlavice je křehkost,  

která může vést k prasknutí. Cementovaná jamka je vyráběna z polyetylenu. Kloubní 

hlavice je  do  kosti  ukotvena  pomocí  dříku,  který  je  vyroben  z  ušlechtilé  oceli. 

Nevýhodou  cementovaného  dříku  je  riziko  kardiopulmonálních  komplikací  a  nově 

vzniklé rozhraní cement - dřík, na kterém může dojít k uvolnění. Z důvodu uvolňování 

jamky není cementovaná náhrada vhodná pro lidi mladé a fyzicky aktivní. (Anonymus, 

www.orthes.cz, Dungl, 2005)

Necementované  náhrady  byly  navrženy  již  na  konci  60.  let  20.  století,  ale 

aplikovat se začaly až v 80. letech. Od cementovaných náhrad se liší fixací hlavice do 

acetabula  bez  cementu.  Stabilita  je  zajištěna  vrůstem  kosti  do  povrchu  implantátu. 

Necementované  dříky  lze  rozdělit  na  anatomické,  které  opisují  dřeňovou  dutinu 

proximálního femuru a na rovné, zaklíněné do vnitřní plochy kortikalis dřeňové dutiny. 

Necementované náhrady mají delší životnost. Doporučují se proto mladým, aktivním 

lidem. (Anonymus, www.orthes.cz)



Hybridní  náhrady  nacházejí  stále  větší  uplatnění.  Jsou  kombinací  náhrad 

cementovaných  a  necementovaných.  Jedná  se  o  náhrady,  u  kterých  je  jedna  část, 

většinou jamka, připevněna bez cementu a druhá část je připevněna cementem, obvykle 

dřík. (Sosna, Pokorný, Jahoda, 1999, www.orthes.cz)

Další možností je resurfacing. Moderní metoda, která se praktikuje zejména ve 

Velké Británii, USA a Beneluxu. Jedná se o povrchovou úpravu třecích ploch kyčelního 

kloubu. Třecí plochy hlavice jsou obroušeny a pokryty odolným kovem. Acetabulum je 

vyfrézováno a následně vyloženo novou kovovou jamkou. Výhodou je menší zásah do 

kosti a dobrá pooperační prognóza. Nevýhodou jsou teprve desetileté zkušenosti s tímto 

typem náhrady. (Anonymus, www.orthes.cz)

Komplikace totální náhrady kyčelního kloubu

Mezi nejčastější komplikace patří pooperační bolest, luxace totální endeprotézy, 

periprotetické  zlomeniny,  heterotopické  osifikace  nebo  útlak  nervů.  Nejzávaznější 

komplikací náhrady kyčelního kloubu je smrt pacienta. (Dungl, 2005)

Mortalita

Mortalita je klasifikována do tří skupin: nemocniční, do 30. dne a do 90. dne po 

operačním  výkonu.  Nejčastější  příčinou  úmrtí  je  kardiopulmonální  selhání  a 

tromboembolická nemoc. Méně častěji se vyskytuje mors in tabula způsobené masivním 

krvácením a infarktem myokardu. (Dungl, 2005)

Bolest

Bolestivé příznaky v místě TEP mohou mít příčinu v infekci, uvolnění, burzitidě, 

tumoru či únavové zlomeniny. Je nutné vyloučit extraartikulární příčiny jako je spinální 

patologie nebo vaskulární klaudikace. ( Dungl, 2005, Kolář 2009)



Luxace endoprotéz

 Luxace endoprotéz se vyskytuje u primárních implantací  u 1 – 10 % všech 

případů a až u 20 % reimplantací. K 70 % všech luxací dochází během prvního měsíce, 

výjimečně dochází k první luxaci až po pěti letech od implantace. Vyšší riziko luxace 

mají  pacienti  s  větší  jamkou  a  menší  hlavicí.  Luxace  endoprotézy  vzniká  při 

nedostatečné  stabilitě,  při  páčení  krčku femorální  části  o  okraj  náhrady acetabula  a 

páčení kostěného femuru o kostní prominenci pánve. Při luxaci endoprotézy se využívá 

jednorázové repozice a následné fixace. ( Sosna, Pokorný, Jahoda, 1999, Kolář 2009)

K periprotetickým zlomeninám dochází často u mladých lidí z důvodu úbytku 

kostní  hmoty.  Dle  místa  fraktury,  fixace  dříku  a  kvality kosti  jsou  rozděleny do tří 

skupin – A, B,  C. Typ A zastupuje fraktury trochanteru major  et  minor.  Dělí  se  na 

zlomeniny stabilní a nestabilní. Typ B obsahuje zlomeniny kolem dříku nebo těsně pod 

jeho hrotem. Podskupina B1 určuje stabilní zlomeniny, B2 jsou fraktury s uvolněním 

dříku, ale s dobrou kvalitou kosti a B3 jsou zlomeniny s uvolněním dříku a sníženou 

kvalitou kosti.  Typ C označuje frakturu distálně od dříku, jejíž léčba není závislá na 

přítomnosti implantátu. K léčbě B1 zlomenin se používá dlahová oseosyntéza doplněná 

spongioplastikou, u B2 výměna femorální části s delším dříkem a spongioplastikou a u 

B3 revizní či  tumorózní implantát.  Kromě typu zlomenin B2 a B3, u kterých se při 

léčení objevuje velký počet komplikací, je prognóza terapie periprotetických zlomenin 

pozitivní. (Dungl, 2005)

Poměrně  častým  problém  po  implantaci  TEP  je  nestejná  délka  končetin. 

Vyskytuje se až u 32 % všech případů. Peroperační kontrola délky končetin je vzhledem 

k poloze pacienta  obtížná a nepřesná.  Při  velké prolongaci  hrozí  přechodná i  trvalá 

paréza n. ischiadicus. Paréza se vyskytuje asi u 1 % implantací endoprotéz. K poškození 

nervu může dojít u již zmíněné prolongace končetiny ( n. ischiadicus ), při nesprávném 

založení hrotnatého elevatoria (n. femoralis, n. ischiadicus ) nebo při reimplantaci za 

použití  šroubovací  jamky (n.  femoralis  ).  Paréza  přetrvává  u  20  % případů.(Dungl, 

2005)



1.6.5 Fyzioterapie u pacientů s endoprotézou kyčelního kloubu

Fyzioterapii  po náhradě kyčelního kloubu lze rozdělit  na předoperační,  ranou 

pooperační  a na pozdní pooperační.

V době před operací se fyzioterapeut zaměřuje na protahování zkrácených svalů, 

posilování  oslabených  svalů,  popřípadě  na  korekci  extenze  a  abdukce  v  kyčelním 

kloubu. S pacientem se provádí nácvik správných pohybových vzorů potřebných pro 

pooperační fázi fyzioterapie. Nácvik zahrnuje sed, přetáčení na bok a břicho s polštářem 

mezi koleny, stoj a chůzi o berlích po rovině a do schodů. Cévní gymnastika spolu s 

dechovým cvičením snižuje riziko vzniku hluboké žilní trombózy. (Dungl 2005, Kolář 

2009)

Cílem  pooperační  fyzioterapie,  která  obvykle  trvá  7  –  14  dní,  je  nácvik 

vertikalizace  a  chůze  o  berlích  a  nácvik  sebeobsluhy.  Plán  fyzioterapie  bývá 

následovný:

1. den po operaci je fyzioterapie pacienta zaměřená na respirační fyzioterapii 

(RFT), udržení či zvýšení svalové síly neoperovaných končetin se zaměřením na horní 

končetiny. S operovanou končetinou se aktivně cvičí hlezno a izometrie m. quadriceps 

femoris a gluteálních svalů.

2.  -  3.  pooperační  den  se  zařazuje  aktivní  cvičení  operované  končetiny  v 

kyčelním kloubu s dopomocí. Jedná se o flexi do 90° s abdukcí. Pacient nacvičuje sed 

na  lůžku  s  extendovanýma  DKK,  stoj  a  trojdobou  chůzi  o  francouzských,  někdy 

podpažních holích. Pacient na operovanou končetinu nedošlapuje, zatěžuje ji jen vlastní 

hmotností dolní končetiny – simulace nášlapu.

4. - 5. pooperační den se pacient může začít přetáčet na zdravý bok. Aby se při 

přetáčení nedostala operovaná dolní končetina do zevní rotace či addukce, pacient má 

mezi dolními končetinami molitanový čtverec. Poloha na boku je vhodná pro relaxaci a 

pro posilování gluteálních a zádových svalů.

6. - 7. pooperační den se do cvičební jednotky přidává izometrické posilování m. 

quadriceps a mm. gluteií vleže na břiše. V této poloze je také vhodné provádět flexi a 

extenzi v kolenním kloubu.

8. - 12. den po operaci pacient nacvičuje chůzi po schodech. Učí se sebeobsluze 

– chůze po bytě, sezení na WC, na židli.

13. - 14. pooperační den, kdy už pacient samostatně chodí, je před propuštěním 



domů poučen o domácím režimu. V případě potřeby mu jsou doporučeny úpravy v bytě 

tak, aby zvládnul ADL.

Po propuštění z hospitalizace dochází často ke vzniku a následnému zafixování 

špatných  pohybových  vzorů.  Ideální  způsob,  jak  tomu  předcházet,  je  navázat  na 

rehabilitační  program  v  nemocnici  ambulantní  péčí  fyzioterapeuta  nebo  lázeňským 

pobytem. Po 6 měsících se pacient může naplno zapojit do činností každodenního života 

a to včetně pracovních povinností.

Pacienti  po  operaci  kyčelního  kloubu  jsou  limitováni  v  provádění  určitých 

činností a pohybů. Nedoporučuje se:

 pohyb, při kterém je úhel v kyčli větší jak 90°

 noha přes nohu, dochází tak k addukci a zevní rotaci v     

kyčelním kloubu

 cvičit flexi s extendovanou DK, zvyšuje se riziko luxace TEP dorzálně

 zvedat předměty těžší 5 kg

 přetěžovat operovanou DK, je nutné střídat polohy

 nedoporučuje se jízda na koni, rychlostní běhy, skoky

1.7 Footscan

Footscan 7.6 2nd generation je systém, který umožňuje provádět analýzu chůze a 

stoje pomocí statických a dynamických měření. Footscan jako celek je tvořen měrnou 

plošinou,  vyhodnocovací  jednotkou,  počítačem  a  softwarem.  Principem  měření  je 

analýza  chůze  či  stoje  na  tlakové desce  tvořené  polymerovou vrstvou a  ochranným 

kobercem. (Anonymus, www.rsscan.com, www.footscanusa.com)

Na footscanu lze nastavit tř různé programy. Statický modul slouží k záznamu 

procenta kontaktu zatížení v zadní, střední a přední části nohy ve stoji, dynamický – k 

zobrazení dynamických tlaků pod pohybujícím se chodidlem a průběhu centra tlaku, 

třetím modulem je „Romberg“. (Anonymus, www.rsscan.com, www.footscanusa.com)

Měření  na  footscan  gait  systému  (dynamický  modul)  umožňuje  analyzovat 

pohyb chodidla: rovnováhu chodidla, zatížení metatarsů, průběh centra tlaku na desku 

COP (centr of pressure), aktivitu a tuhost palce, inverzi, everzi, flexi a extenzi chodidla, 



rotaci paty, navrhuje individuální funkční vložky do obuvi. Analýza chůze se využívá v 

podiatrii, ortopedii, v rehabilitačním lékařství, při lékařském dohledu nad sportovci, v 

biomechanickém výzkumu a ve sportovní vědě. (Anonymus, www.footscanusa.com)

Systém footscan balance (modul  rovnováhy) slouží k zobrazení  těžiště  těla a 

jeho posunu během testu stability. Díky zobrazení dynamických tlaků pod chodidlem 

můžeme charakterizovat pohyb celého těla. Footscan balance se využívá v neurologii, 

rehabilitačním lékařství, ve fyzioterapii, pro vědecké účely ve sportovním lékařství a 

jako  prostředek  pro  trénování  specifických  sportovních  technik  v  golfu,  tenisu  a  v 

lukostřelbě.(Anonymus, www.footscanusa.com)

Vzhledem k využití a funkci jednotlivých modulů se v bakalářské práci pracuje 

se systémy footscan gait a footscan balance.

Měřené hodnoty

 COP (center of pressure) změna středu tlaku chodidel na podložku během 

testu

 COF Y (center  of  force y)  změna středu tlakového působení  chodidel  na 

podložku v předozadním směru

 COF X (center  of force x) změna středu tlakového působení chodidel na 

podložku v pravolevém směru

 COF TT W (centr of force total travel way) celková dráha, kterou střed tlaku 

urazí během měření



2 Praktická část

2.1 Cíl práce a hypotéza

Cílem  mé  práce  je  zhodnotit  využití  Nordic  Walkingu  jako  rehabilitačního 

prostředku ve fyzioterapii.

Na základě stanoveného cíle byly zvoleny tyto hypotézy:

1) Nordic Walking vede ke zlepšení svalových dysbalancí

2) Nordic Walking vede ke zlepšení stereotypu chůze

3) Nordic Walking vede ke zmírnění bolestivosti kyčelního kloubu

2.2 Popis metodiky práce

Pro  tuto  práci  jsem  použila  metodu  dvojitého  kvalitativního  výzkumu,  kde 

nástroji  výzkumu  jsou  Footscan  a  dotazník.  Práce  obsahuje  dvě  kazuistiky,  které 

zahrnují  vstupní  a  výstupní  vyšetření  fyzioterapeutem a  pomocí  footscanu,  návrh  a 

průběh terapie.

Při  výběru  probandů  bylo  cílem  oslovit  pacienty  na  Klinice  rehabilitačního 

lékařství a na Ústavu tělovýchovného lékařství, kde probíhají lekce Nordic Walkingu.

Základním kritériem pro výběr  pacientů  bylo onemocnění  kyčekního kloubu. 

Výsledný vzorek tvořily dvě ženy ve věku od 54 do 59 let.

Vyšetření a kineziologický rozbor

Vstupní  a  výstupní  vyštření  je  složeno  z  odebrání  anamnestických  údajů,  z 

kineziologického rozboru a následného měření na footscanu. Vyšetření je zaměřeno na 

nynější onemocnění kyčelního kloubu.



Průběh měření na footscanu

Měření probíhalo na Klinice rehabilitačního lékařství v Praze na Albertově. Pro 

měření  rehabilitantek  byl  zvolen  software  footscan balance.  Cílem bylo  zaznamenat 

změny tlaku chodidla na desku footscanu při různých modifikacích stoje. 

Na footscanu byly u rehabilitantek měřeny následující úkony:

1. stoj o širší bázi s otevřenýma očima

2. stoj o úzké bázi s otevřenýma očima

3. stoj o úzké bázi se zavřenýma očima

4. stoj na levé a pravé dolní končetině s otevřenýma očima

Měřené hodnoty

1. COP (center of pressure) změna středu tlaku chodidel na podložku během testu

2. COF  Y  (center  of  force  y) změna  středu  tlakového  působení  chodidel  na 

podložku v předozadním směru

3. COF X (center of x) změna středu tlakového působení chodidel na podložku v 

pravolevém směru

4. COF TT W (centerof force total travel way) celková dráha, kterou střed tlaku 

urazí během měření

Rehabilitantky  byly  měřené  oblečené,  bez  bot  a  ponožek  s  vyhrnutými 

nohavicemi  tak,  aby  se  nedotýkaly  plošiny  a  nedošlo  ke  zkreslení  údajů.  Byly 

zainstruovány, aby při stoji na plošině stály vzpříměně, nehýbaly se, nemluvily a dívaly 

se před sebe.  Každé meření jednotlivých úkonů trvalo 10 s.  

Průběh terapie

Jelikož není snadné sehnat Nordic Walking hole na půjčení, byly pacientky před 

začátkem terapie poučené o tom, jaké hole si mají zakoupit. Začátek terapie spočíval v 

zainstruování o správné chůzi s hůlkami, strečinku a následném praktickém tréninku. 

V průběhu terapie pacientky praktikovaly chůzi s hůlkami třikrát týdně po dobu 



dvou měsíců,  přičemž každá lekce  trvala  40  minut.  Jednou týdně jsem absolvovala 

trénink spolu s pacientkami, abych se ujistila o používání správného stereotypu chůze s 

hůlkami a zeptala se na jejich subjektivní pocity.

Dotazníková metoda

Při záverečném výstupním vyšetření dostala každá ze sledovaných rehabilitantek 

dotazník v papírové formě, který byl následně přepsán do elektronické formy. Dotazník 

byl sestaven za účelem zjištění subjektivního vnímání působení Nordic Walking na tělo 

a psychický stav rehabilitantek a za účelem potvrzení dodržování terapeutického plánu.



2.3 Kazuistika č.1

Základní údaje:

Pacientka M.G., žena, narozena 1952

Věk: 59

Váha: 70 kg

Výška: 163 cm

Anamnéza:

Osobní anamnéza:

Operace: cholecystektomie (1984)

  :  TEP (necementová) kyčelního kloubu l. sin. (2008)

  :  reoperace kyčelního kloubu l. sin. (2009)

Onemocnění: osteoartrosa kyčelního kloubu bilaterálně

Úrazy: 0

Farmakoterapie: APO-OME, Hypnogen

Abusus: káva 2x denně, alkohol příležitostně, 30 let exkuřák

Alergie: Tramal

RA: bezvýznamná

GA: porody 2, poptraty 0, menses od 13, pravidelný cyklus

PA: nyní je v důchodu, dříve pracovala jako učitelka na základní škole

SA: bydlí s manželem, v 6. patře v bytě s výtahem

Sportovní anamnéza: každý den chodí na procházky

Předchozí fyzioterapie: Lázně Velichovky (2009), poté samostatné cvičení doma, po 

kterém došlo ke zhoršení obtíží. Z důvodu zhoršení započala v roce 2011 s fyzioterapií 

na KRL

Nynější onemocnění:

Pacientka si stěžuje na bolest v oblasti kyčelního kloubu l.sin. A na poruchy stability při  

stoji a chůzi.

Kineziologický rozbor – vstupní vyšetření



Status praesens: orientovaná, při vědomí, spolupracuje

Aspekce:  normostenický typ postavy,  BMI 21,5,  kůže normální  teploty i  zabarvení, 

suchá, DKK bez otoků, varixy na mediální straně lýtek

Stoj zezadu: hlava ukloněna vlevo, elevace pravého ramenního kloubu a pravé lopatky, 

horní  snopce  m.  trapezius  na  pravé  straně  v  hypertonu,  hypotrofie  dolních  fixátorů 

lopatek,  oploštělá  Thp,  přetížení  paravertebrálních  (PV)  svalů  v  oblasti  Lp,  kyčelní 

lopata l.dx. je výš, lehká asymetri gluteálních rýh, hypotrofie gluteálních svalů

Stoj zepředu: hlava ukloněna vlevo, elevace pravého ramene a claviculy, hypotrofie 

břišních svalů, kyčelní lopata l.dx. je kraniálněji posazená, mírná valgozita kolen

Stoj zboku: hlava v předsunu, protrakce ramen, oploštělá Thp, hyperlordoza Lp

Chůze:

při chůzi se pacinetka dívá často do země, stojná fáze PDK je kratší než LDK, zatížení 

více na LDK, šíře báze je zvětšená, kolenní kloub LDK není na konci stojé fáze v plné 

extenzi, souhyb LHK je snížený

LDK:  první kontakt začíná úderem paty, odval planty je en block, ve fázi midstance 

jsou  kontaktními  body pata,  hlavičky metakarpů,  nedostatečné  až  chybějící  zatížení 

prstců, v závěrečné fázi jsou posledními kontaktními body hlavička I. metakarpu, méňě 

již palec 

PDK: první kontakt začíná úderem paty na podložku, odval planty je en block, ve fázi 

midstance jsou kontaktními body pata, hlavičky metakarpů a IV. prstec, v konečné fázi 

jsou poslední kontaktními body  hlavička I. metakarpu, méňě již palec 

Palpace:

hypertonus m. trapezius bilaterálně, TrPs v m. trapezius bil., hypertonus v oblasti Lp, 

hypotrofie gluteálních svalů,  bolestivost v oblasti  velkého trochanteru l.dx.,  jizva po 

TEP má omezenou posunlivost, je tuhá

Vyšetření pánve:

SIAS  a  SIPS  jsou  asymetrické,  na  pravé  straně  je  kyčelní  lopata  kraniálněji, 

Trendelenburgova zk. negativní, fenomén předbíhání negativní, spine sign negativní

Dynamické vyšetření páteře:



Thomayerova vzdálenost: 12 cm

Schoberova vzdálenost: 8 cm

Stiborova vzdálenost: 5 cm

Ottova reklinační vzdálenost: 1 cm

Ottova inklinační vzdálenost: 2 cm

Lateroflexe vpravo: 42 cm, vlevo: 40 cm

Patrickovo znamení: negativní bil.

Laséque: negativní bil.

Obrácený Laséque: pozitivní na PDK



Antropometrické vyšetření DKK:

Tabulka č. 4: Délky DKK

Délky DKK

Měřená vzdálenost LDK PDK
SIAS-malleolus medialis 84 cm 84 cm
Trochanter major-malleolus lateralis 86 cm 87 cm
Umbilicus-malleolus medialis 91 cm 93 cm
Délka stehna 43 cm 43 cm
Délka bérce 36 cm 37 cm

Tabulka č. 5: Obvody DKK

Obvody DKK

Měřená část LDK PDK
Stehno 55 cm 55 cm
Kolenní kloub 41 cm 42 cm
Přes tuberositas tibeae 34 cm 35 cm
Lýtko 37 cm 38 cm
Nad malleolus med. et lat. 21 cm 22 cm
Přes malleolus med. et lat. 24 cm 24 cm
Pata 29 cm 29 cm
Metatarsy 21 cm 21 cm

Goniometrické vyšetření DKK:

Tabulka č. 6: Goniometrie kyčelního kloubu

Kyčelní kloub

Osa LDK PDK
Frontální osa 10-0-30 10-0-40
Transverzální osa 20-0-90 20-0-130
Rotace - -

Tabulka č.7: Goniometrie kolenního kloubu

Kolenní kloub

Osa LDK PDK
Transverzální osa 0-0-100 0-0-110
Rotace - -



Kineziologický rozbor – výstupní vyšetření

Status praesens: orientovaná, při vědomí, spolupracuje

Aspekce:  normostenický typ postavy,  BMI 21,5,  kůže normální  teploty i  zabarvení, 

suchá, DKK bez otoků, varixy na mediální straně lýtek

Stoj zezadu: hlava ukloněna vlevo, elevace pravého ramenního kloubu a pravé lopatky, 

zmírnění  hypertonu  m.  trapezius  na  pravé  straně,  posílení  dolních  fixátorů  lopatek, 

oploštělá  Thp,  zmírnění  přetížení  paravertebrálních (PV) svalů v oblasti  Lp,  kyčelní 

lopata l.dx. je výš, lehká asymetri gluteálních rýh, posílení gluteálních svalů

Stoj  zepředu:  hlava  ukloněna  vlevo,  elevace  pravého  ramene  a  claviculy,  posílení 

břišních svalů, kyčelní lopata l.dx. je kraniálněji posazená, mírná valgozita kolen

Stoj  zboku: hlava v předsunu,  zmenšená protrakce ramen,  oploštělá  Thp,  zmírněná 

hyperlordoza Lp

Chůze: 

při chůzi si je pacinetka jistější, nedívá se tak často do země, délka kroků je již téměř  

stejná, zúžila se báze kroku, na konci stojné fáze na LDK dopíná více koleno, zvětšil se 

rozsah extenze v kyčelním kloubu l.sin. (posílený m. gluteus maximus), souhyb LHK se 

zvětšil

LDK:  první  kontakt  začíná  úderem paty,  u  odvalu planty se objevuje  přechod přes 

laterální  stranu  chodidla,  ve  fázi  midstance  jsou  kontaktními  body  pata,  hlavičky 

metatarzů, zvýšilo se zatížení prstců, v závěrečné fázi jsou posledními kontaktními body 

hlavička I. metatarzu, méňě již palec 

PDK:  první  kontakt  začíná  úderem paty  na  podložku,  u  odvalu  planty se  objevuje 

přechod přes laterální stranu chodidla, ve fázi midstance jsou kontaktními body pata, 

hlavičky  metatarzů  a  IV.  prstec,  v  konečné  fázi  jsou  poslední  kontaktními  body 

hlavička I. metatarzu, méňě již palec 

Palpace:

snížil se hypertonus m. trapezius bilaterálně, v oblasti Lp, došlo k posílení gluteálních 

svalů, bolestivost v oblasti velkého trochanteru l.dx. se již objevuje výjimečně, jizva po 

TEP má omezenou posunlivost, je tuhá



Vyšetření pánve:

SIAS  a  SIPS  jsou  asymetrické,  na  pravé  straně  je  kyčelní  lopata  kraniálněji, 

Trendelenburgova zk. negativní, fenomén předbíhání negativní, spine sign negativní

Dynamické vyšetření páteře:

Thomayerova vzdálenost: 10 cm

Schoberova vzdálenost: 10 cm

Stiborova vzdálenost: 6 cm

Ottova reklinační vzdálenost: 2 cm

Ottova inklinační vzdálenost: 3 cm

Lateroflexe vpravo: 44 cm, vlevo: 42 cm

Patrickovo znamení: negativní bil.

Laséque: negativní bil.

Obrácený Laséque: negativní na PDK



Antropometrické vyšetření DKK:

Tabulka č. 8: Délky DKK

Délky DKK

Měřená vzdálenost LDK PDK
SIAS-malleolus medialis 84 cm 84 cm
Trochanter major-malleolus lateralis 86 cm 87 cm
Umbilicus-malleolus medialis 91 cm 93 cm
Délka stehna 43 cm 43 cm
Délka bérce 36 cm 37 cm

Tabulka č. 9: Obvody DKK

Obvody DKK

Měřená část LDK PDK
Stehno 53 cm 53 cm
Kolenní kloub 41 cm 42 cm
Přes tuberositas tibeae 34 cm 35 cm
Lýtko 38 cm 39 cm
Nad malleolus med. et lat. 21 cm 22 cm
Přes malleolus med. et lat. 24 cm 24 cm
Pata 29 cm 29 cm
Metatarsy 21 cm 21 cm

Goniometrické vyšetření DKK:

Tabulka č. 10: Goniometrie kyčelního kloubu

Kyčelní kloub

Osa LDK PDK
Frontální osa 13-0-30 15-0-40
Transverzální osa 23-0-90 25-0-130
Rotace - -

Tabulka č. 11: Goniometrie kolenního kloubu

Kolenní kloub

Osa LDK PDK
Transverzální osa 0-0-105 0-0-113
Rotace - -



2.4 Sledované  hodnoty  získané  během  měření  pomocí  footscanu  u 
probanda č.1

Stoj o normální bázi před terapií:

Obrázek č. 1

Na obrázku č.1 je patrno větší zatěžování LDK a nerovnoměrné rozložení váhy, 

přičemž  znatělně  chybí  zatěžování  prstců.   Hodnota  COF  TTW je  170  mm.  Větší 

vychýlení je na ose Y, což napovídá pro předozadní instabilitu.



Stoj o normální bázi po terapii:

Obrázek č. 2

Po  terapii  při 

stoji o normální bázi můžeme vidět změnu hodnot COF X a COF Y. Celková hodnota 

COF TT W se snížila ze 170 mm na 101 mm. Tato změna svědčí o zlepšení stranové a 

předozadní instability.

Stoj o úzké bázi před terapií:

Obrázek č. 3

Při  stoji  o  úzké  bázi  je  opět  znatelné  větší  zatížení  LDK,  nerovnoměrné 

rozložení váhy těla a absence zatěžování prstců. COF TT W je 125 mm. Vychýlení na 

ose X a Y je srovnatelné.



Stoj o úzké bázi po terapii:

Obrázek č. 4

U obrázku č. 4 můžeme opět vidět změnu hodnot COF X i COF Y. Tato změna 

svědčí o zlepšení stability předozadní i stranové. Celková hodnota COF TT W se snížila 

ze 125 mm na 63 mm.

Stoj na na pravé noze před terapií:

Obrázek č. 5

Pacientka měla při stoji na jedné noze velké problémy se stabilitou. Svědčí pro 

to i nepatrný otisk v levé polovině obrázku.  Celková hodnota COF TT W byla 489 mm. 

Nestabilita se výrazněji projevila v předozadním směru.



Stoj na pravé noze po terapii:

Obrázek: č 6

Po terapii  se  zlepšilo  rozložení  zatížení  v  oblasti  paty,  metatarzů  a  laterální 

strany chodidla . Také hodnoty COF X a Y se znatelně snížily. COF TT W se snížilo ze 

489 mm na 252 mm.

Stoj na levé noze před terapií:

Obrázek č. 7

Na tomto  obrázku  je  opět  patrná  výrazná  nestabilita  a  to  zejména  stranová. 

Celková hodota COF TT W je 346 mm a je znatelně nižší při stoji na LDK.



Stoj na levé noze po terapii:

Obrázek č. 8

Na obrázku je vidět absence otisku druhé nohy, což svědčí o zlepšení rovnováhy. 

Ta je podložena i hodnotami COF Y a COF X. Došlo k výraznějšímu zlepšení stranové 

stability. COF TT W je snížila ze 175 mm na 151 mm.



2.5 Kazuistika č.2

Základní údaje:

Pacientka J.H., žena, narozena 1957

Věk: 54

Váha: 59 kg

Výška: 164 cm

Anamnéza:

Osobní anamnéza:

Operace: r. 1998 cholecystektomie 

Onemocnění: osteoartroza kyčelního kloubu bilaterálně

Úrazy: 0

Farmakoterapie: 0

Abuzus: 0

Alergie: 0

RA: bezvýznamná

GA: porody 2, potrat 1, menses od 14, pravidelný cyklus

PA: učitelka na střední škole, sedavé zaměstnání, psychicky hodně vytížená

SA: bydlí  s přítelem ve dvoupatrovém domě, jedny schody

Sportovní anamnéza: chůze, jízda na kole, v létě plavání

Předchozí fyzioterapie: 0

Nynější onemocnění:

Pacientka si stěžuje na bolest v oblasti kyčelního klobu l.sin.( osteoporoza kyčelního 

kloubu)

Kineziologický rozbor – vstupní vyšetření

Status praesens: orientovaná, při vědomí, spolupracuje

Aspekce:  normostenický typ postavy,  BMI 21,9,  kůže normální  teploty i  zabarvení, 

DKK bez otoků, varixy na mediální straně lýtek



Stoj zezadu:  elevace pravého ramenního kloubu a pravé lopatky, hypotrofie dolních 

fixátorů lopatek, scapula alata bilaterálně, přetížení PV svalů v oblasti Lp, asymertické 

tajle, hypotrofie gluteálních svalů

Stoj  zepředu: elevace  pravého  ramene  a  claviculy,  hypotonie  břišních  svalů, 

asymetrické tajle, mírná varozita kolen

Stoj  zboku: hlava  v  předsunu,  protrakce  ramen,  vystouplé  lopatky  bilaterálně, 

hyperlordoza Lp

Chůze:  

při chůzi se pacient dívá před sebe, zatížení obou DKK je symetrické, kroky jsou stejně 

dlouhé, je přítomna zvýšená lordotizace dolní hrudní páteře ( příčinou je nedokonalá 

koaktivace břišní muskulatury, bránice a pánevního dna) 

LDK: první  kontaktní  bod vzniká úderem paty na podložku,  ve fázi  zatížení  chybí 

odvíjení planty, planta se odvíjí en block, ve fázi midstance je zmenšené zatížení pod 

hlavičkou V. metakarpu,  posledním kontaktním bodem je palec

PDK: první konatkt začíná úderem paty na podložku, odval planty je přes laterální 

stranu, ve fázi midstance jsou kontaktními body pata, laterální strana chodidla, hlavičky 

metakarpů a prstce, posledním kontaktním bodem při odvalu je palec 

Palpace:

hypertonus, TrPs v m. trapezius bil.,  hypertonus v oblasti  Lp, hypotrofie gluteálních 

svalů, bolestivost v oblasti velkého trochanteru l.dx.

Vyšetření pánve:

SIAS a  SIPS  jsou symetrické,  Trendelenburgova  zk.  negativní,  fenomén  předbíhání 

negativní, spine sign negativní

Dynamické vyšetření páteře:

Thomayerova vzdálenost: 13 cm

Schoberova vzdálonost: 9 cm

Stiborova vzdálenost: 3 cm

Ottova reklinační vzdálenost: 2 cm

Ottova inklinační vzdálenost: 3 cm

Lateroflexe vpravo: 42 cm, vlevo: 45 cm

Patrickovo znamení: negativní bil.



Laséque: negativní bil.

Obrácený Laséque: negativní bil.

Antropometrické vyšetření DKK:

Obrázek č. 12: Délky DKK

Délky DKK

Měřená vzdálenost LDK PDK
SIAS-malleolus medialis 85 cm 84 cm
Trochanter major-malleolus lateralis 89 cm 87 cm
Umbilicus-malleolus medialis 93 cm 92 cm
Délka stehna 45 cm 45 cm
Délka bérce 38 cm 37,5 cm

Obrázek č. 13: Obvody DKK

Obvody DKK

Měřená část LDK PDK
Stehno 52 cm 52 cm
Kolenní kloub 40 cm 40 cm
Přes tuberositas tibeae 33 cm 32 cm
Lýtko 37 cm 37 cm
Nad malleolus med. et lat. 21 cm 20 cm
Přes malleolus med. et lat. 23 cm 23 cm
Pata 29 cm 28 cm
Metatarsy 21 cm 21 cm

Goniometrické vyšetření DKK:

Obrázek č. 14: Goniometri kyčelního kloubu

Kyčelní kloub

Osa LDK PDK
Frontální osa 15-0-40 15-0-43
Transverzální osa 20-0-135 20-0-140
Rotace - -

Obrázek č. 15: Goniometrie kolenního kloubu

Kolenní kloub

Osa LDK PDK
Transverzální osa 0-0-100 0-0-110
Rotace - -



Kineziologický rozbor – výstupní vyšetření

Status praesens: orientovaná, při vědomí, spolupracuje

Aspekce:  normostenický typ postavy,  BMI 21,9,  kůže normální  teploty i  zabarvení, 

DKK bez otoků, varixy na mediální straně lýtek

Stoj  zezadu:  elevace  pravého  ramenního  kloubu  a  pravé  lopatky,  posílení  fixátorů 

lopatek, scapula alata bilaterálně,  uvolnění přetížení PV svalů v oblasti Lp, asymetrické 

tajle, posílení gluteálních svalů

Stoj zepředu: elevace pravého ramene a claviculy, posílení břišních svalů, asymetrické 

tajle, mírná varozita kolen

Stoj zboku: hlava již není v takovém předsunu, mírnější protrakce ramen, vystouplé 

lopatky bilaterálně, zmírněná hyperlordoza Lp

Chůze:

zmírnila se lordotizace dolní hrudní páteře ( posílila se koaktivace břišní muskulatury, 

bránice a pánevního dna)

LDK: první kontaktní bod začíná úderem paty na podložku, ve fázi zatížení  se zlepšilo 

odvíjení planty přes laterální stranu, ve fázi midstance se zvýšilo zatížení pod hlavičkou 

V. metakarpu,  posledním kontaktním bodem je palec

PDK: první konatkt začíná úderem paty na podložku, odval planty je přes laterální 

stranu, ve fázi midstance jsou kontaktními body pata, laterální strana chodidla, hlavičky 

metakarpů a prstce, posledním kontaktním bodem při odvalu je palec 

Palpace:

došlo ke zmírnění hypertonu m. trapezius bil. a v oblasti Lp, posílení gluteálních svalů,  

zmírnění bolestivosti v oblasti velkého trochanteru l.dx.

Vyšetření pánve:

SIAS a  SIPS  jsou symetrické,  Trendelenburgova  zk.  negativní,  fenomén  předbíhání 

negativní, spine sign negativní

Dynamické vyšetření páteře:

Thomayerova vzdálenost: 10 cm



Schoberova vzdálonost: 11 cm

Stiborova vzdálenost: 5 cm

Ottova reklinační vzdálenost: 2,5 cm

Ottova inklinační vzdálenost: 3,5 cm

Lateroflexe vpravo: 45 cm, vlevo: 47 cm

Patrickovo znamení: negativní bil.

Laséque: negativní bil.

Obrácený Laséque: negativní bil.

Antropometrické vyšetření DKK:

Tabulka č. 16: Délky DKK

Délky DKK

Měřená vzdálenost LDK PDK
SIAS-malleolus medialis 85 cm 84 cm
Trochanter major-malleolus lateralis 89 cm 87 cm
Umbilicus-malleolus medialis 93 cm 92 cm
Délka stehna 45 cm 45 cm
Délka bérce 38 cm 37,5 cm

Tabulka č. 17: Obvody DKK

Obvody DKK

Měřená část LDK PDK
Stehno 50 cm 50 cm
Kolenní kloub 39 cm 39 cm
Přes tuberositas tibeae 33 cm 32 cm
Lýtko 37 cm 37 cm
Nad malleolus med. et lat. 21 cm 20 cm
Přes malleolus med. et lat. 23 cm 23 cm
Pata 29 cm 28 cm
Metatarsy 21 cm 21 cm



Goniometrické vyšetření DKK:

Tabulka č. 18: Goniometrie kyčelního kloubu

Kyčelní kloub

Osa LDK PDK
Frontální osa 20-0-43 20-0-45
Transverzální osa 25-0-140 25-0-145
Rotace - -

Tabulka č. 19: Goniometrie kolenního kloubu

Kolenní kloub

Osa LDK PDK
Transverzální osa 0-0-110 0-0-115
Rotace - -

2.6 Sledované  hodnoty  získané  během  měření  pomocí  footscanu  u  
probanda č.2

Stoj o normální bázi před terapií:

Obrázek č. 9

Na obrázku č.1 je patrno větší zatěžování PDK, přičemž chybí plynulý přechod 

přes zevní stranu chodidla u obou DKK. Hodnota COF TTW je 129 mm. Vychýlení na 

ose x a y je srovnatelné.

 Stoj o normální bázi po terapii:

Obrázek č. 10



I přes poměrně dobrou stabilitu rehabilitanta je po terapii vidět změna hodnot 

COF X a Y a zejména COF TT W, která se snížila ze 129  na 77 mm.

Stoj o úzké bázi před terapií:

Obrázek č. 11

Při stoji o úzké bázi je u LDK patrné větší zatěžování a plynulejší přechod na 

zevní straně chodidla. U PDK přechod přes zevní stranu chybí, také je zde nedostatečné 

zatížení prstců.



Stoj o úzké bázi po terapii:

Obrázek č. 12

Po terapii můžeme vidět rovnoměrnější zatížení u DKK v oblasti metatarzů, na 

zevní  straně  LDK a  v  blasti  prstců  na  DKK.  Hodnoty stability  se  nijak  významně 

nezměnily.

Stoj na levé noze před terapií:

Obrázek č. 13

Při  stoji  na 

PDK je znatelné nedostatečné zatížení na zevní straně chodidla.



Stoj na pravé noze po terapii:

Obrázek č. 14

Po terapii je vidět plynulý přechod na laterální straně chodidla a větší zatížení 

halluxu. Hodnota COF TT W, COF X a COF Y se nijak zásadně nezměnily.

Stoj na levé noze před terapií:

Obrázek č. 15

Při stoji  na LDK je vidět plynulejší  zatížení na zevní straně chodidla než na 

PDK. Hodnoty stability jsou v pořádku.



Stoj na levé noze po terapii:

Obrázek č. 16

Po terapii je vidět rovnoměrnější zatížení v oblasti paty a odlehčení na hlavičce 

pátého metatarzu. Hodnoty posunu těžiště se mírně snížily.



3 Diskuze

Bakalářská  práce  na  téma  Nordic  Walking  ve  fyzioterapii  má  za  úkol 

zhodnotit  možnost  využití  Nordic Walkingu ve fyzioterpii.  Pro tento účel byl 

zvolen dvojitý kvalitativní výzkum za pomoci Footscanu a dotazníku. Při výběru 

probandů byl  základním kritériem věk v rozmezí  54 až  59 let  a  onemocnění 

kyčelního kloubu.  Výzkumu se zúčastnily dvě pacientky s artrozou kyčelního 

kloubu, které podstoupily vstupní a výstupní kineziologické vyšetření a měření 

na Footscanu. 

Pacientky  praktikovaly  chůzi  s  hůlkami  po  dobu  dvou  měsíců. 

Absolvovaly chůzi třikrát týdně, přičemž jeden trénink trval 40 minut. Jednou 

týdně  jsem  absolvovala  trénink  spolu  s  pacientkami,  abych  se  tak  ujistila  o 

správnosti používání hůlek.

V  této  části  bakalářské  práce  jsou  vyhodnoceny  výsledky  z  výstupních 

kineziologických  rozborů,  vyšetření  chůze  a  měření  na  Footscanu.  Dále  jsou  zde 

vyhodnoceny odpovědi obou probandů z dotazníku. Výsledky jsou dále porovnány s 

ostatními studiemi. 

Z  výsledků  zaznamenaných  na  Footscanu  můžeme  u  obou  probandů  vidět 

pozitivní změnu rozložení tlaku na chodidlech. Se stejnými výsledky přišel roku 2011 

Pérez-Soriano P.  et  al,  který  zkoumal změnu rozložení  plantárního tlaku u sklupiny 

čítající dvacet probandů. Přišel se závěrem, že chůze s hůlkami v porovnání s normální 

chůzí snižuje plantární tlak  zejména na centrální metatarsy o 50% a na oblast nártu o 

40%. V dotazníku oba probandi uvedly, že subjektivně cítí změnu rozložení váhy na 

chodidlech.  Shodují  se  na  pocitu  „lehkého  kroku“.  S  tímto  pocitem  také  spojují 

zmírnění bolesti v oblasti artrotického kloubu. 

Na  zmírnění  bolestivosti  kyčelního  kloubu  má  jistě  vliv  u  chůze  s  hůlkami 

optimální rozložení váhy na horní a dolní končetiny. Díky rozložení váhy těla se tak 

zmírňuje přetěžování kloubů dolních končetin. Škopek (2010) uvádí, že Nordic Walking 

má vliv na pevnost a hustotu kostí, což může vést ke zmírnění bolesti kloubů. Proto 



bych  zvolila  Nordic  Walking  jako  vhodný  terapeutický  prostředek  pro  pacienty  s 

osteoporózou.

Při  výstupním  vyšetření  chůze  u  probanda  H.G.  byla  zpozorována  zvýšená 

stabilita při chůzi, délka kroku se prodloužila a zúžila se báze kroku. Pacientka sama 

uvádí, že se při lokomoci cítí mnohem jistěji a že již nepotřebuje zrakovou kontrolu. 

Díky  odvalu  planty  přes  laterální  stranu  chodidla  je  pro  pacientku  chůze  méně 

ekonomicky náročná.  MUDr. Dalibor Ostrý (www.dostry.cz/chůze.htm) uvádí, že při 

chůzi s hůlkami se díky zvýšenému kývání boků dopředu automaticky prodlužuje délka 

kroku.  Ovlivnění  stereotypu  chůze  pomocí  Nordic  Walkingu  také  potvrzuje  studie 

konaná na neurologické klinice v Německu v roce 2011. Studie pozorovala skupinu 

pacientů s Parkinsonovou chrobou. Pacientům se po terapii snížila bolest, prodloužila se 

délka kroku a rychlost chůze, zmenšila se šíře chůze a zvýšila se stabilita. 

Studie,  které  se  zabývaly  vlivem  Nordic  Walkingu  na  svalovou  dysbalanci 

zaznamenaly snížení svalových dysbalancí v oblasti ramenního pletence u pacientek po 

karcinomu prsu. Dále chůze ovlivnila svalovou nerovnováhu v oblasti krku a horní části 

těla.  (Lisa  Kay,  2003)  K ovlivnění  svalové  nerovnováhy v  tentýž  oblasti  došlo  i  u 

sledovaných probandů. U první pacientky došlo k vyrovnání svalových dysbalancí v 

oblasti m. trapezius bilaterálně a v oblasti krční a bederní páteře. Pacientka uvedla, že 

cítí  velkou úlevu v oblasti  ramen, krční a bederní páteře.   Dříve jí dělalo problémy 

dlouhé stání a sezení z důvodu bolesti bederní páteře. Nyní se u ní objevuje bolest jen 

po dlouhé statické zátěži. U druhé pacientky došlo k rozbourání dysbalancí v oblasti 

krční,  hrudní  a  bederní  páteře.  Pacientce  činilo  obtíže  spaní  v  poloze  na  zádech  z 

důvodu bolesti bederní páteře. Při vyšetření uvedla, že nyní zvládne spánek na zádech 

téměř celou noc. Jelikož pacientka velkou část dne tráví ve statické poloze, trápila ji 

bolest  za krkem a v oblasti  hrudní páteře.  U pacientky došlo k celkovému zlepšení 

držení těla a posíleni korzetu trupu. Bolest se u pacientky nyní vyskytuje už jen ke konci 

dne po celodenní práci. 

MUDr. Dalibor Ostrý uvádí, že pči chůzi s hůlkami se díky neustálému střídání 

napětí a uvolňování svalstva paží a ramen zvyšuje prokrvení těla celé horní části těla a 

zpevňují se bederní, zádové, krční a ramenní svaly. Finská studie provedená Antillou v 

roce 1999 také došla k závěrům, že pravidelná chůze s hůlkami významně snižuje napětí 



v oblasti krku, ramen a horní části těla. 

Z vyšteření a z dotazníku je zřejmé výrazné svalové zpevnění zejména v oblasti 

horních a dolních končetin a v oblasti zad. Během Nordic Walkingu se zapojuje až 90% 

svalů.  Nejvýrazněji  se  Nordic Walking podílí  na  posílení  svalstva  horních končetin. 

Skalský  (2009)  uvádí,  že  při  extenčním  pohybu  horní  končetiny  vzad  se  výrazně 

aktivuje  musculus  triceps  brachii,  který  bývá velmi  často  ochablý.  Dále  se  výrazně 

zapojují svaly krku, ramenního pletence a paží, až o 38% více než při běžné chůzi. 

Během chůze s hůlkami dochází k rotaci páteře. Rotační pohyby vytváří mírný 

odpor svalů kolem osy páteře, čímž je aktivují a dochází tak ke zvýšení jejich svalové 

síly, koordinace a vytrvalosti. (Nottingham, Jurasin, 2010)

Při chůzi s hůlkami dochází ke zvýšení energetické zátěže až o 25%. Během 

studie na léčbu obezity pomocí Nordic Walkingu pořádané centrem bioinženýrství v 

Itálii  byla  pozorována  skupina  obézních  žen.  Po 12 týdnech chůze  s  hůkami  byl  u 

probandů zaznamenán úbytek hmotnosti,  přičemž největší  úbytek byl  zaznamenán u 

morbidně  obéznách  lidí.  (Figard-Farbe  H.,  2011)  K  váhovému  úbytku  došlo  i  u 

probandů H.G. a J.H. Proband H.G. zhubnul 4 kg a proband J.H. zhubnul 2,5 kg.

Pacientky uvádí, že se po dvou měsíčním tréninku cítí lépe nejen po fyzické, ale 

i  po  psychické  stránce.  Při  sportovní  aktivitě  se  do  těla  vypravuje  hormon  štěstí 

endorfin, který ovlivňuje náladu a působí na celkové psychické rozpoložení člověka. 

První pacientka uvádí, že se jí lépe spí, zvládá více stresové situace a má celkově lepší 

náladu. Druhá pacientka se mi po terapii svěřila, že trpěla depresivními myšlenkami se 

suicidními prvky. Byla bez entuziazmu a chyběla jí chuť do života. Po terapii se teď cítí  

pozitivně naladěná a v Nordic Walkingu nalezla zálibu a vyplňení svého volného času. 

K výsledkům, že má Nordic Walking pozitivní vliv na psychické zdraví došla v roce 

1992 skupina vědců z univerzity ve Wisconsinu. (Stoughton, Larkin, Karawan, 1992) 

Po dvanácti  týdnech došlo  u účastníků  výzkumu ke snížení  deprese,  zlosti  a  jiných 

poruch nálady. 

Díky těmto výsledkům bych doporučila Nordic Walking pro využití v oblasti 

psychiarické fyzioterapie. 

V dotazníku jsem se pacientek ptala, jestli se budou chůzi věnovat i po terapii. 



Pacientky chůze s hůlkami velmi bavila. Z dotazníku vyplývá, že se Nordic Walkingu 

budou věnovat  i  po ukončení  terapie.  Pacientka  J.H.  uvedla,  že k Nordic  Walkingu 

přivedla i přítele s dcerou a začala se zajímat i o zdravou stravu a zdravý životní styl. 

Nordic Walking pro ni znamenal i změnu v osobním životě, protože našli s přítelem 

společný zájem a zlepšil se jim vztah. 

Pacientka H.G. se začala pravidelně účastnit hodin severské chůze pořádaných 

sdružením Nordic Walkingu. 

Jsem  si  vědoma  toho,  že  platnost  vědeckého  výzkumu  je  dána  nejen 

dodržováním  všech  daných  podmínek,  ale  také  velikostí  pozorované  skupiny.  Z 

výsledků této práce usuzuji, že Nordic Walking má nesporné pozitvní účinky jak na tělo 

tak i na duši člověka a doporučila bych jeho využití ve fyzioterapii. Avšak vzhledem k 

tomu, že má skupina čítala dva probandy, mohly by se, v případě větší skupiny, některé 

výsledky lišit.



4 Závěr

V  bakalářské  práci  jsem  se  zabývala  otázkou  využití  Nordic  Walking  ve 

fyzioterapii.  Cílem práce bylo najít  pacienty se stejnou diagnózou, ve stejné věkové 

kategorii  a  odpovědět  na  stanovené  hypotézy.  Pro  výzkum jsem  si  zvolila  metodu 

dvojitého kvalitativného výzkumu. Práce obsahuje dvě kazuistiky pacientek s artrozou 

kyčelního kloubu. Kazuistiky zahrnují kineziologický rozbor, rozbor chůze a měření na 

Footscanu před a po terapii. Bakalářská práce dále obsahuje průběh terapie a výsledky 

dotazníku. Terapie probíhala individuálně po dobu dvou měsíců.  

První hypotéza se zabývala otázkou zdali má Nordic Walking vliv na stereotyp 

chůze. Z vyšetření se nám tato hypotéza potvrdila. Chůze má vliv na odvíjení planty, 

stojnou a krokovou fázi, na šíři báze a délku kroku. 

Druhá hypotéza předokládala, že Nordic Walking může ovlivnit bolest v oblasti 

kyčelního kloubu. Obě pacientky v dotazníku potvrdily, že se jim bolest výrazně snížila. 

Poslední  hypotézou  byla  možnost  pomocí  Nordic  Walkingu  ovlivnit  svalové 

dysbalance.  U  pacientek  se  nejvíce  změnila  svalová  dysbalance  horní  části  trupu. 

Konkrétně v oblasti ramenních pletenců, trapézů, krční, hrudní a bederní páteře. 

Nordic Walking má  také významný vliv na psychickou stránku člověka.  Díky 

pozitivnímu účinku Nordic Walkingu na fyzickou a psychickou stránku probandů jsou 

nyní obě pacientky motivované v chůzi s hůlkami pokračovat i po skončení terapie. 

Nordic Walking má ve světě svou tradici a v posledních letech obliba Nordic 

Walkingu stoupá i v České republice. Svědčí o tom množství lidí s hůlkami, které máme 

možnost potkávat ve městě i na horách. Doufám, že se odborníci budou dále zabývat 

výzkumem účinků Nordic Walking a budou je dále předávat široké věřejnosti.   



5 Seznam zkratek

ADL - activities of daily living (běžné denní aktivity)

AVN – avaskulární nekróza

Bilat. - bilaterálně

CCD úhel – úhel mezi krčkem stehenní kosti a osou diafýzy stehenní kosti

COF – center of force

COF TTW – center of force total travel way

COP – center of pressure

DKK – dolní končetiny

KP – klidový pulz

LDK – levá dolní končetina

LHK – levá horní končetina

Lp – lumbální páteř

m. - musculus

mm. - muscilii

NW  - Nordic Walking

PV – paravertebrální

PIR – postizometrická relaxace

PDK – pravá dolní končetina

PHK – pravá horní končetina

TF – tepová frekvence

Thp – thorakální páteř

Tkd – diastolický krevní tlak

Tks – systolický krevní tlak

TP – tepová frekvence
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Příloha č. 1: Dotazník

Dodržovala jste terapeutický plán? 

M.G.: ANO.

J.H.: Snažila jsem se ani jednou nevynechat.

Zmírnila se Vám bolest v oblasti kyčelního kloubu? 

M.G.: Ano, bolest pociťuji již jen po delší námaze.

J.H.: Bolest se mi snížila poměrně hodně, často se ozývá až na konci dne.

Cítíte, že se Vám zpevnily svaly?  

M.G.: Ano, zejména v oblasti paží a nohou, také cítím změnu držení těla, už se tolik 

neohýbám.

J.H.: Nejvíce to cítím na rukou a pšijde mi, že mám větší lýtka.

Zaznamenala jst úbytek na váze? 

M.G.: Ano, asi 4 kg.

J.H.: 2,5 kg.

Zvýšila se Vám fyzická výdrž?

M.G.: Dříve jsem měla problém doběhnout tramvaj, ale teď se cítím mnohem lépe, vše 

mi jde snáz.

J.H.: Jestli se mi zvýšila, nevím, ale lépe se mi dýchá, tak asi ano.

Pociťujete změnu stability při stoji či chůzi?

M.G.: Měla jsem problém, že jsem se neustále musela dívat před sebe na zem, abych si 

byla při chůzi jistá. To se zlepšilo. A při měření na Footscanu jsem mnohem lépe zvládla 

stoj na jedné noze.

J.H.:  Při  běžné  chůzi  jsem si  ničeho  nevšimla,  ale  nedávno jsme  byly s  dcerou na 

poměrně obtížném terénu a zvládla jsem ho lépe než ona.
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Cítíte se lépe po psychické stránce?

M.G.: Ano, měla jsem velké psychické problémy, starosti ohledně budoucnosti, chtěla 

jsem se vším skoncovat. Ještě mě někdy takové myšlenky napadají, ale teď se cítím 

mnohem více v pohodě.

J.H.: Jsem méně výbušná, jen tak něco mě nerozhází. A s partnerem jsme našli společný 

koníček v Nordic Walkingu.

Budete v Nordic Walkingu pokračovat i po skončení terapie?

M.G.: Já určitě, začala jsem chodit s jednou skupinou, co pořádá hromadné tréninky.

J.H.: Se mnou začal chodit přítel a příležitostně i dcera, takže určitě ano.
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Příloha č. 2: Protažení

Obrázek č. 17: Protažení dorzální strany DKK, svalů v oblasti zad.

Zdroj: http://www.nordicwalking.co.uk/blog/2013/02/flexible-living/

Obrázek č. 18: Protažení dorzálních svalů PDK.

Zdroj: http://www.nordicwalking.co.uk/blog/2013/02/flexible-living/
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Obrázek č. 19: Protažení ventrálnách svalů stehenních na PDK.

Zdroj: http://www.nordicwalking.co.uk/blog/2013/02/flexible-living/

Obrázek č. 20: Protažení lýtkových svalů na PDK.

Zdroj: http://www.nordicwalking.co.uk/blog/2013/02/flexible-living/
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Obrázek č. 21: Protažení dorzální strany svalů humeru PHK.

Zdroj: http://www.nordicwalking.co.uk/blog/2013/02/flexible-living/
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