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ABSTRAKT 

Název: Specifické změny na nohách moderních gymnastek a možnosti jejich 

fyzioterapeutického ovlivnění pomocí pohybového programu 

Cíl práce: Cílem této práce je zhodnotit funkci a specifické změny na nohách 

moderních gymnastek a prokázat pozitivní vliv pohybového programu na tyto změny  

a zhoršenou funkci nohy. Shrnout výsledky dosavadních studií zaměřených na ovlivnění 

správné funkce nohy a získat užitečné informace z tohoto experimentu a to nejen pro 

fyzioterapeuty, trenéry a moderní gymnastky, ale i pro laickou, sportovní aktivní 

veřejnost, u níž se objevují stejné zdravotní problémy v oblasti nohy. 

Metodika práce: Hlavní podstatou této vědecko – výzkumné kvantitativní studie  

je ovlivnění zhoršené funkce a specifických změn na nohách moderních gymnastek 

pomocí pohybového programu. Ten byl prováděn po každém tréninku (tj. 4x týdně) 

v průběhu 3 měsíců. Zúčastnilo se ho 10 probandek ve věku 14 – 17 let. Experiment byl 

postaven na metodě srovnání dvou dotazníků a vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru, jehož součástí byl také test dle Véleho (se zachováním 

zrakové kontroly/bez zrakové kontroly) a plantogram, k jejichž hodnocení byl využit 

Wilcoxův test, který porovnává dvě měření a slouží ke stanovení statisticky 

významného či nevýznamného rozdílu. 

Výsledky: Experiment prokázal, že za tři měsíce probíhající intenzivní pohybový 

program ovlivní pozitivně nejen většinu specifických změn na nohách moderních 

gymnastek, jako je např. podélné a příčné plochonoží či bolest nártů a pat, ale i jejich 

funkci, kam spadá stabilita či aktivní pohyby prstců. Při vyšetření stability dle Véleho 

testu (bez zrakové kontroly) bylo zjištěno, že u všech gymnastek došlo ke zlepšení 

stability o jeden stupeň. Pozitivní vliv pohybového programu na plochonoží prokázalo 

také plantografické vyšetření, kde u většiny gymnastek došlo ke zlepšení o jeden 

stupeň. Pohybová intervence by se tak měla stát součástí jejich každodenních tréninků. 

Klíčová slova: noha, moderní gymnastika, hypermobilita ve sportu, funkce nohy, 

specifické změny na nohách, plochonoží, Véle test, plantogram, fyzioterapie, 

preventivní pohybový program 



 
 

ABSTRACT 

Title: Specific changes on feet of rhythmic gymnasts and possibilities of 

physiotherapeutic influence of the feet with the help of a movement program 

Objectives: An objective of the thesis is to assess a function and specific changes on 

feet of rhythmic gymnasts and to demonstrate a positive influence of a movement 

program on these changes and the deteriorated function of the foot. To summarize the 

results of existing studies focused on influencing of proper function of the foot and to 

gain useful information from this experiment not only for physiotherapists, trainers and 

modern gymnasts but also for laical, actively sporting public which exhibit the same 

issues with the foot area 

Methods: The main essence of this scientific-research quantitative study is an 

influencing of deteriorated function and specific changes on feet of rhythmic gymnasts 

with the help of a movement program. The program was performed after each practice 

(i.e. 4 times a week) through the course of 3 months. 10  probands in the age from 14 to 

17 years participated in the program. The experiment was based on the method of  

a comparison of 2 questionnaires and an entrance and exit kinesiological analysis, the 

part of which was also a test according to Véle (with visual control/without visual 

control) and a plantogram. For their evaluation was used a Wilcox test which compares 

two measurements and serves to determine of a statistically significant or insignificant 

difference 

Results: Experiment demonstrated that after 3 months of an intensive movement 

program positively influence not only most of the specific changes on feet of rhythmic 

gymnasts, as for instance longitudinal and transverse flat foot pain or insteps and heel 

pain, but also their function which includes the stability or active movement of toes. 

During the stability examination by Véle test (without visual control) was found out that 

all of the gymnasts demonstrated an improvement of the stability by one level.   

A positive influence of a movement program on flat foot was also proved by  

a plantografic examination which demonstrated the improvement by one level for most 

of the gymnasts. Movement intervention should therefore become a part of their 

everyday practice 



 
 

Keywords: foot, rhythmic gymnastics, hypermobility in sports, foot function, specific 

changes on feet, flat foot, Véle test, plantogram, physiotherapy, preventive movement 

program 
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1 ÚVOD 

Moderní gymnastika je výhradně ženská sportovní disciplína, která se řadí mezi 

sporty esteticko – koordinačního charakteru. Kombinuje prvky baletu, tance, akrobacie 

a manipulace s náčiním, z toho důvodu zahrnuje velký počet dovedností, které jsou 

náročné na nervosvalovou koordinaci v prostoru a v čase, na techniku cvičení bez náčiní 

a techniku cvičení s náčiním a jsou prováděny v maximálním kloubním rozsahu. Důraz 

je kladen na ladné provádění všech pohybů, logické spojení prvků a emocionálnost 

cvičenky.  

V rámci náročných tréninkových jednotek již od raného věku jsou výrazně 

namáhány nohy gymnastek (výdrže na výponu, chůze po nártech, odrazy a dopady  

ze skoků), v této souvislosti u nich dochází ke vzniku specifických změn a narušení 

jejich fyziologické funkce. Mezi nejčastější patologické změny patří nejen povrchová 

poranění jako puchýře, odřeniny či otlaky, ale zahrnují i hlubší vrstvy, kde dochází ke 

vzniku výrůstků na kostech, úponovým bolestem až zánětům, křečím na krátkých 

svalech nohy či plochonoží, které může být spojeno s kladívkovitými prstci  

či diagnózou hallux valgus. Bohužel jsou tyto změny a narušená funkce nohy i v dnešní 

době často podceňovány, a tudíž nedostatečně léčeny. 

Z tohoto důvodu se diplomová práce zaměřuje právě na ovlivnění funkce nohy  

a jejích specifických změn za pomoci pohybového programu. Ten bude prováděn  

po dobu 3 měsíců, 4krát týdně, vždy po tréninku a zabere cca 30 minut.  

K volbě tématu Ovlivnění specifických změn na nohách moderních gymnastek 

pomocí pohybového programu přispěl fakt, že většina českých a zahraničních studií se 

zabývá převážně problémy, jako je skolióza vznikající jednostranným přetěžováním  

či bolestivostí v oblasti dolní části zad, avšak žádné české a téměř ani zahraniční studie 

se podrobně nezabývají specifickými změnami na nohách moderních gymnastek  

a narušením jejich fyziologické funkce (Cupisti, 2004; Harringe et al., 2008; Piazza, 

2009; Roberts, 2009; Tanchev, 2000). Dále k tomu také přispěla skutečnost, že jsem  

14 let cvičila moderní gymnastiku a z vlastní zkušenosti dobře vím, jak nohy trpí nejen 

vlivem přetěžování, ale i několikahodinovým nošením gymnastických špiček.  

Pokud se některé z moderních gymnastek zeptáte na otázku, zdali má v rámci 

tréninků zahrnuta kompenzační cvičení, regeneraci či rehabilitace, velká většina Vám 
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odpoví naprosto stejně a to odpovědí „ne“. Mnohdy to skoro vypadá, jako by ani 

nevěděly, na co se jich ptáte. Důvodem je však nejen nedostatek času, který raději 

denně věnují několikahodinovému gymnastickému tréninku či baletu ve sportovní hale, 

ale také nedostatek financí. Regeneraci či rehabilitace si mnohdy mohou dovolit pouze 

takové gymnastky, které cvičí na vrcholové úrovni a mají před velkými závody jako  

je např. mistrovství Evropy či světa. I v tuto chvíli však záleží na klubu, zdali je 

schopen tohle vše financovat. A proto je to i v takovémto případě minimální. 

Z toho důvodu byl vytvořen takový pohybový program, který se vzhledem 

k jeho časové, prostorové a finanční nenáročnosti dá provádět nejen ve sportovní hale, 

ale i v domácím prostředí, z toho důvodu ho mohou cvičit moderní gymnastky závodící 

jak na mezinárodní, tak na národní úrovni.  
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2 PŘEHLED A ROZBOR LITERATURY 

Cílem této kapitoly je shrnout výsledky dosavadních studií, které jsou zaměřené 

na ovlivnění správné funkce nohy u moderních gymnastek pomocí senzomotorických 

pohybových programů, díky nimž se snaží předcházet také vzniku specifických změn na 

jejich nohách. Výsledky dalších studií poukazují na posturální stabilitu moderních 

gymnastek, vliv trénování na jejich posturální stabilitu, motorickou koordinaci  

a propriocepci, na růst a vývoj, ale také na jejich psychiku. 

Většina českých a zahraničních studií se zabývají převážně problémy, jako  

je skolióza či bolestivost v oblasti dolní části zad. Avšak žádné české a téměř ani 

zahraniční studie se podrobně nezabývají specifickými změnami na nohách moderních 

gymnastek, ke kterým dochází častým přetěžováním (výdrže na výponu, chůze  

po nártech, odrazy a dopady ze skoku) v rámci náročných tréninkových jednotek již  

od raného věku. Gymnastky si tak často v souvislosti s těmito problémy stěžují na 

bolestivost pat, nártů, otlaky a puchýře, ale i úponové bolesti, získané deformity nohy  

a bolesti v oblasti vyšších segmentů (hlezenní, kolenní a kyčelní kloub).  

Bulharský autor Tsaklis et al. (2008) poukazuje na asymetrické zatížení nejen 

páteře, ale i končetin, a to jak horních tak dolních. To může hypoteticky měnit držení 

rovnováhy moderních gymnastek, ale také zvyšovat riziko vzniku zranění. Klasický 

posturální postoj poukazuje na to, že mladé moderní gymnastky přenášejí svou tělesnou 

hmotnost nerovnoměrně na jejich nohy při běžném vzpřímeném stoji. To má pak vliv  

na funkci jejich nohou, a také na vznik specifických změn jako je např. plochonoží, 

bolestivost pat, bolestivost nártů, otlaky apod. (Tsaklis et al., 2008). 

Tato studie byla prováděna na moderních gymnastkách ve věku 15-17 let, které 

cvičily 4krát týdně po dobu 12 měsíců senzomotorický pohybový program, který  

se skládal z 5 cvičení trvajících celkem 30 minut. Výsledky této studie podporují 

počáteční hypotézu, a to takovou, že u rytmických sportovců (tedy i u moderních 

gymnastek), kteří vykonávali současně multimodální pohybový program, se zlepšila 

nejen jejich posturální stabilita, ale i symetrické rozložení váhy na jejich nohy, čímž 

byla ovlivněna i jejich funkce. Dále je tento program i předpokladem prevence úrazů 

v oblasti nohou. Nutné je však tento pohybový program provádět i nadále a ne jen po 

dobu 12 měsíců, a to proto, aby bylo dosaženo trvalého úspěchu (Tsaklis et al., 2008). 
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Dosud je známo jen velice málo o účincích specifických senzomotorických 

pohybových programech, které by ovlivňovaly správnou funkci nohy a předcházely tak 

jejím specifickým změnám. 

Za zmínku stojí také studie, které se zabývají posturální stabilitou moderních 

gymnastek. Jedna ze studií se zabývá srovnáním posturální stability u moderních 

gymnastek a u dívek, které nikdy necvičily. Stabilita byla vyšetřována ve stoji na dvou 

dolních končetinách a stoji na jedné dolní končetině, nejprve se zachováním zrakové 

kontroly a následně bez zrakové kontroly.  Významný rozdíl byl zaznamenán mezi 

oběma skupinami ve stoji na jedné dolní končetině se zachováním zrakové kontroly, 

kdy gymnastky měly výrazně lepší stabilitu. Ve chvíli, kdy byla odstraněna zraková 

kontrola, došlo ke zhoršení posturální stability u obou skupin. Z toho vyplývá,  

že moderní gymnastky mají lepší posturální stabilitu pouze v situacích, na které jsou 

trénované (např. výdrže, piruety či rovnováhy, které se provádí ve stoji na jedné dolní 

končetině) a u kterých je zachována zraková kontrola. Avšak ve chvíli, kdy oči zavřou, 

se jejich stabilita výrazně zhorší (Asseman et al., 2008). 

Na to poukazuje také studie Vuillerma et al. (2001), z jejíchž výsledků vyplývá 

to, že s náročností pozic a) stoj na dvou dolních končetinách, b) na jedné dolní 

končetině, c) na jedné dolní končetině na nestabilním povrchu, se jak u gymnastek,  

tak u neatletické skupiny dívek zhoršovala stabilita. Ta se zhoršovala při zachování 

zrakové kontroly u obou skupin stejně, avšak ve chvíli, kdy byla vyřazena zraková 

kontrola, zhoršila se stabilita u obou skupin, u gymnastek však méně výrazně 

(Vuillerma et al., 2001). 

Předchozí studie uvádějí, že díky trénování a dostatečným zkušenostem v oblasti 

moderní gymnastiky může být nejen ovlivněna, ale zároveň se i zlepšovat posturální 

stabilita, avšak pouze v situacích, na které jsou trénované. Studie Calavalla et al. (2008) 

zahrnuje skupinu moderních gymnastek na vysoké úrovni a skupinu studentek, které 

trénují jiné sporty, ty porovnávala ve vzpřímeném stoji s otevřenýma a zavřenýma 

očima. Při porovnání bylo zjištěno, že gymnastky mají lepší strategii než studentky 

v provádění jednoduchých posturální zkoušek, především pak v laterálním směru. 

Nejzajímavějším nálezem této studie je, že trénování moderních gymnastek má přímý 

dopad na schopnost udržení vzpřímeného stoje, především pak v medio-laterálním 

směru, což ještě nikdy nebylo zaznamenáno v předchozích studiích na moderních 
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gymnastkách. Kromě toho tato studie potvrdila vizuální závislost všech sportovců, bez 

ohledu na jejich disciplínu, v posturálních zkouškách (Calavalle et al., 2008).  

Dá se však říci, že přestože jsou moderní gymnastky schopny udržet perfektní 

stabilní stoj na jedné dolní končetině a rozvíjet tak jejich specifickou posturální 

přizpůsobivost vůči vnímání držení těla díky jejich zkušenostem a poctivému trénování, 

tak i přesto by mohly být považovány tyto specifické posturální zkušenosti za vnitřní 

stísnění, které vede ke změnám ve funkčních adaptabilních vzorech ve vnímaném 

pohybovém prostoru (Gautier et al., 2008). 

Jak již bylo zmíněno v předchozích studiích, na posturální stabilitu moderních 

gymnastek má vliv také jejich trénování. Několik nedávných studií tak zkoumalo jeho 

vliv na motorickou koordinaci, posturální kontrolu a propriocepci. Nejzajímavějším 

zjištěním je, že gymnastické tréninky mají přímý vliv na schopnosti udržení 

vzpřímeného stoje (Calavalle et al., 2008). Dalším zjištěním je, že jejich proprioceptivní 

systém je mnohem efektivnější, než u necvičících, což může být důsledkem trénování. 

Další studie poukazuje na to, že mladší gymnastky ve věku 5-7 let mají lepší posturální 

stabilitu se zrakovou kontrolou, v porovnání s dětmi ve stejném věku, které gymnastiku 

necvičí (Garcia et al., 2011). Za zmínku stojí také to, že výrazného rozvoje 

manipulačních dovedností (práce s náčiním), dosahují ve věku 11-12 let (Moskovljevic 

et al., 2013). Důležité je také podotknout, že cvičení gymnastiky vytváří pozitivní 

fyzické a psychické výhody pro děti, jak zmiňuje ve své studii Dowdell (2013).  

Ta hovoří o výhodách gymnastiky v rámci tří hlavních okruhů - motorických, fitness  

a psychosociálních. Děti tak mají rozšířený vývoj ovládání většiny základních 

motorických jevů, zvýšenou flexibilitu, sílu a posturální kontrolu, zlepšenou rovnováhu 

a anaerobní vytrvalost, zvýšené dovednosti v zaměření a stanovení cílů apod. (Dowdell, 

2012). 

Trénování však nemá vždy jen pozitivní vliv. Vrcholové gymnastky jsou 

vystavovány vysokému zatížení během tréninků již před pubertou. To má vliv jak  

na jejich růst, tak na jejich vývoj v pubertálním období. Jejich růst trvá delší dobu  

a konečné výšky je tak dosaženo později. Zpomalená puberta slouží k optimálnímu 

růstu kostí. Nízké procento tělesného tuku, nízké hodnoty BMI a nízký energetický 

příjem vedou k opožděné menarché (1. menstruace). Na základě těchto variací  

je důsledkem snížená energie, která přímo (snížená schopnost příjmu prvku energie 
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v těle) a nepřímo (poznamenání na růstu, dorůstání kostí a hromadění tuku v těle) vede  

ke špatné funkci reprodukčního hypotalamu. Aby byl zachován normální růst a zdraví 

moderních gymnastek, je zapotřebí naordinovat přesné množství tréninků a diet 

(Djordjevic-Nikic et Moskovljevic, 2009). 

Jak již bylo výše zmíněno, velkým problémem moderních gymnastek jsou 

bolesti v oblasti dolní části zad (z důvodu extrémní a neustále se opakující 

hyperextenze), o které se také zmiňuje ve své studii Piazza et al. (2009). Tato studie 

vychází z faktu, že moderním gymnastkám, které si stěžovaly na bolesti v oblasti zad 

v průběhu jejich sportovní činnosti, hrozí vyšší riziko předčasného nástupu příznaků 

bolestí zad po odchodu ze závodní činnosti a ukončení jejich kariéry. Výsledky této 

studie však naznačují, že moderní gymnastika není spojena se zvýšeným rizikem bolestí 

zad v dospělosti (Piazza et al., 2009). 

Jak je u gymnastek dobře známo, trénují a závodí i přestože trpí zraněními  

či bolestmi. Cílem další studie je tak zjistit, zdali bolestivost v oblasti dolní části zad  

a zranění na dolních končetinách u mladých gymnastek cvičících na vrcholové úrovni 

ovlivňuje jejich posturální kontrolu (měřená jako centrum tlaku). Ta byla měřená  

na tvrdém povrchu (otevřené oči/zavřené oči) a na pěnové ploše (otevřené oči/zavřené 

oči). Výsledkem bylo zvýšení tlaku u všech gymnastek na pěnové ploše se zavřenýma 

očima, s převahou u gymnastek s bolestmi v oblasti dolní části zad v porovnání 

s gymnastkami, které měly zranění na dolních končetinách (Harringe et al., 2008). 

Moderní gymnastky, na které jsou kladeny vysoké nároky a u kterých  

se vyžaduje pečlivá kontrola jejich tělesné hmotnosti, jsou vysoce rizikovou skupinou 

pro rozvoj poruch příjmu potravy. O tom hovoří ve své studii také Komanthi et al. 

(2012), který díky ní zjistil, že gymnastky vykazují poruchu chování a specifické 

osobnostní rysy (introvert, nízké sebevědomí, hrdost), které jsou společné pro osoby 

s poruchami příjmu potravy, a také že omezují či úplně ukončí jejich příjem potravy 

z důvodu vnějšího prostředí (vliv trenérů, rodičů apod.) (Komanthi et al., 2012). 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Moderní gymnastika 

 

Moderní gymnastika (MG) je sportovní odvětví, které je určené výhradně 

dívkám a ženám. Spadá mezi sporty senzomotorické, a to díky jejímu esteticko-

koordinačnímu charakteru. Kombinuje prvky baletu, tance, akrobacie a manipulace 

s náčiním a zároveň klade vysoké nároky na přesnost pohybu, soulad s hudbou  

a emocionální projev. Zahrnuje tak velký počet dovedností, které jsou náročné na 

nervosvalovou koordinaci v prostoru a v čase, na techniku cvičení bez náčiní a techniku 

cvičení s náčiním (Calavalle et al., 2008; Guidetti et al., 2009). Úroveň osvojení 

dovedností je tak ovlivněna rozvojem kloubní pohyblivosti, koordinací, orientací 

v prostoru, rovnovážnými schopnostmi, rychlostí, silou, a také vytrvalostí gymnastky 

(FIG, 2014). 

Ta předvádí sestavu na hudbu s využitím jednoho z pěti druhů gymnastického 

náčiní. Mezi ně patří švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha (Guidetti et al., 2009).  Mezi 

základní prvky gymnastických sestav patří dynamické skoky, piruety a výdrže 

v rovnovážných polohách. Vše je prováděné s velkým rozsahem pohybu v kloubu a na 

vysoké obtížnosti. Gymnastický program však nezahrnuje pouze soutěže jednotlivkyň, 

ale i pódiových skladeb, ve kterých se současně představuje pět cvičenek (FIG, 2014; 

Mihule et Šťastná, 1993). 

 Na počátku vzniku moderní gymnastiky, dříve známé také jako „umělecká 

gymnastika“, se výrazně podílely různé taneční a baletní směry na přelomu 19. a 20. 

století. Je s ním spojena také řada významných jmen jako např. Francois Delsarte, který 

věřil ve vyjádření pocitů a myšlenek skrze pohyby lidského těla, Rudolf von Laban, 

který tvrdil, že hudba dodá cvičení nejen větší ladnost pohybů, ale i větší ohebnost těla, 

Jan Otčenášek, Isadora Duncanová a další. V r. 1961 se moderní gymnastika díky přijetí 

do FIG (Mezinárodní gymnastická federace) stala samostatnou sportovní disciplínou  

a definitivně se tak oddělila od sportovní gymnastiky, se kterou byla do této doby vždy 

spojována (ČSMG, 2011). 

Dalším významným rokem byl rok 1963, kdy se uskutečnil první světový 

šampionát a v témže roce byl také ustanoven samostatný Svaz umělecké gymnastiky 
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v Československu. Od té doby zaznamenávala naše gymnastika mnoho úspěchů. V roce 

1965 se v Praze konalo druhé mistrovství světa, jehož absolutní vítězkou a mistryní 

světa se stala Hana Sitnianská a dva roky na to obhájila mistrovský titul v Kodani 

v sestavě se švihadlem. Toto úspěšné období trvalo 30 let a československé závodnice 

během něj získaly celkem 24 medailí na MS a ME. Bohužel to však byly,  

a lze předpokládat, že i v blízké budoucnosti budou, zatím poslední nejcennější medaile 

pro moderní gymnastiku u nás. Do popředí se totiž dostaly ruské gymnastky, které 

doslova vládnou moderní gymnastice ve světě, a které vyhrávají většinu olympiád  

i světových šampionátů. A nejen ruské gymnastky ovládly svět moderní gymnastiky. 

Ruské trenérky a choreografky jsou totiž najímané téměř všemi reprezentačními 

družstvy po celém světě, včetně české reprezentační seniorské pódiové skladby,  

pod jejíž choreografií se v tomto roce opět podepsala ruská autorka (ČSMG, 2011). 

 Výkony českých gymnastek bohužel nedosahují takové úrovně, jako ve 

východoevropských zemích, a tak lze považovat zatím za největší úspěch současné 

moderní gymnastiky kvalifikaci Dominiky Červenkové na OH v Aténách v roce 2004 

(Smrkalová, 2011). 

 Gymnastky začínají trénovat již od velmi mladého věku, neboť základy pohybů 

se nejlépe vštěpují v dětském věku. Dále slouží u dětí k rozvoji motorických schopností, 

správnému držení těla, zvyšování funkčních parametrů organismu a rozvíjení 

rytmického cítění (Dowdell, 2013). Dle Fürlové et al. (1972) se zapojují nejrůznější 

svalové skupiny a klouby díky mnohostrannosti pohybů a prvků, vazeb a přechodů 

z jedné polohy do druhé a přispívají nejen k harmonickému vývoji, ale působí 

blahodárně i na nervový systém. Správné umístění váhy těla při pohybu chrání před 

otřesy, správný sklon pánve při pohybech trupu má velký význam pro položení 

vnitřních orgánů. Držení hrudníku, ramen, hlavy a páteře ovlivňuje dýchání. Cvičení 

globálně ovlivňuje krevní oběh, látkovou výměnu a zvyšuje celkovou výkonnost 

organismu (Svobodová, 2008). 

Moderní gymnastika na vrcholové úrovni však nemá jen příznivé účinky  

na organismus. Neustále se zdokonalující pohyb v moderní gymnastice již zachází  

do extrémů. Zdravotní stránka a fyziologický vývoj dětí ustupují do pozadí a do popředí 

se dostávají takové děti, které disponují větší flexibilitou, za kterou jsou pak zpravidla 

více a lépe ohodnoceny (Dowdell, 2013). Nadměrná hypermobilita, jak lze vidět na 
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obrázku č. 1, a špatně vedený trénink může přispívat k mnoha druhům zranění kloubů  

a svalů, což často vede k předčasnému ukončení jejich aktivní činnosti nebo objevení 

zdravotních problémů i po skončení jejich závodní činnosti. Negativní stránkou tedy 

zůstává, kolik let tyto děti mohou svůj oblíbený sport vykonávat, a jaké zdravotní 

komplikace jim po skončení aktivní činnosti zůstanou (Cupisti et al., 2007; Svobodová, 

2008). 

Mezinárodní soutěže jsou rozděleny na dvě kategorie, juniorskou do 15 let a na 

seniorskou kategorii, která je již od 16 let. Svého výkonnostního vrcholu dosahují 

gymnastky již mezi 18-20 rokem. Většina gymnastek ukončí svou kariéru do 23 let, což 

je v porovnání s ostatními sporty, kde v takovémto věku teprve dosahuje sportovec své 

vrcholové sportovní kariéry, velmi brzo. Těžký trénink a velké nároky kladené na malé 

děti a dívky přináší řadu problémů a to nejen fyzických, ale i psychických, proto jsou 

důležité zdravotní prohlídky, rehabilitace, regenerace a spolupráce s psychology. 

Vrcholová gymnastka totiž musí disponovat nejen fyzickými kvalitami, mezi které patří 

schopnost udržet rovnováhu, flexibilita, koordinace a síla, ale proto, aby byla schopná 

podat během závodů stoprocentní výkon, musí být schopná konkurovat svým 

soupeřkám pod silným tlakem, neboť i jediná chyba ji může stát ztrátu vysněného titulu. 

Velmi důležitá je také disciplína a sportovní morálka (ČSMG, 2011; Mihule et Šťastná, 

1993). 

              Obrázek 1: Hypermobilita v moderní gymnastice 

 

Zdroj: vlastní 

Při tréninkových jednotkách dochází k přetížení hlavně v oblasti dolní části zad. 

Dále vzhledem k jednostrannému přetěžování je u moderních gymnastek častým jevem 

skolióza. Dalšími problémy jsou specifické změny na nohách, které vznikají vlivem 
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častého přetěžování ve výdržích na výponu, chůzí po nártech či odrazy a dopady při 

skoku v rámci náročných tréninkových jednotek již od raného věku. Gymnastky si tak 

často v souvislosti s těmito problémy stěžují i na bolestivost pat, nártů, otlaky  

a puchýře, ale i na úponové bolesti, získané deformity nohy a bolesti vyšších segmentů 

jako je hlezenní, kolenní a kyčelní kloub (Cupisti et al., 2004). 

 

3.2 Kineziologie nohy 

 

Nedílnou součástí dolní končetiny je noha, která si během vývoje prošla 

největšími změnami. Základní funkce nohy většiny primátů je podobná funkci na ruce, 

tedy úchopu. Noha primátů je taktilně citlivý orgán a je podstatně více pohyblivá oproti 

noze lidské, která je adaptována hlavně na chůzi (Dylevský, 2009a). Ta má schopnost 

uchytit terén a zareagovat na nerovnosti povrchu během lokomoce. To Véle (2006) 

popisuje jako vývojovou spojitost se šplhem primátů po stromech, kteří uchopují větve. 

Funkce nohy člověka slouží převážně ke stabilnímu stoji a bipedální lokomoci. Tím se 

stala rigidním a podpůrným orgánem, přesto má však potenciální možnost 

vývinu úchopu, jako je tomu u ruky na horní končetině (Goetz, 1994; Véle, 2006). 

Slouží však i k tlumení mechanických nárazů, které během lokomoce vznikají  

a přenášejí se kloubním řetězcem dolní končetiny do vyšších segmentů, kde jsou dále 

tlumeny pružnou páteří (Véle, 2006). 

 Lidské chodidlo je v kontaktu s podložkou, kde působí jako důležitý „scanner“, 

který přenáší informace z terénu (Švejcar, 2013). Probíhají tu velmi důležité funkce 

řízené přímo z CNS a zároveň je zde podstatná exterocepce a propriocepce nohy. Kvůli 

nošení obuvi se však tyto funkce snižují. Ta sice chrání nohu, ale zároveň působí jako 

dlaha. V případě málo proprioceptivně aktivní nohy nalezneme při vyšetření nohu velmi 

chabou, kterou označujeme jako ,,němou“, jež je častým zdrojem různých obtíží 

(Tošnerová, 2000). 

 Funkcí nohy, jak již bylo výše zmíněno, je stabilní stoj a bipedální lokomoce, 

pro něž se jako pro statickou a dynamickou funkci fylogeneticky vyvinulo dvojí 

zaoblení na noze. Tím je podélná a příčná klenba. Podélnou klenbu dělíme na mediální 

a laterální (Goetz, 1994). 
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Mediální podélnou klenbu (viz obr. č. 2) tvoří ossa metatarsalia I. -III., ossa 

cuneiformia I. -III., os naviculare, os talus a os calcaneus. Zadní strana os calcaneus 

spolu s hlavičkami prvních třech metatarzů tvoří její hlavní oporu. Mezi nimi se nachází 

nejdůležitější ligamentum, a tím je plantární aponeuróza. Ta napodobuje funkci tětivy. 

Obě tyto opory se k sobě přibližují pomocí dorzální flexe, zejména palce, a tím dochází 

ke zvýšení klenby. Velmi důležitá jsou také ligamenta, která stabilizují hlavici talu. 

V případě, že dojde k jejich poškození, os naviculare i os calcaneus se od sebe začnou 

oddalovat. To má za následek snížení hlavice talu, která je nejvyšším bodem mediální 

klenby. Další ligamenta, která se podílí na udržení mediální klenby nohy, jsou  

ligg. tarsometatarsalia, ligg. cuneonavicularia plantaria, lig. talocalcaneare mediale  

a lig. calcaneonaviculare (Kapandji, 2011). Důležitou roli k udržení mediální podélné 

klenby nohy hrají také svaly. Nejvýznamnějším z nich je m. flexor hallucis longus, 

který svou aktivitou zdvihá sustentaculum tali (hlavní pilíř podélné klenby) a díky tomu 

zároveň i podélnou klenbu nohy. Vedle toho působí na klenbu ještě další svaly, jako 

jsou m. flexor digitorum longus, m. abductor hallucis a mediální polovina m. flexor 

digitorum brevis, ty se však nezapojují v takovém rozsahu. Zvedání vnitřního okraje 

nohy zajišťuje m. peroneus longus, zároveň se podílí také na plantární flexi a abdukci 

nohy. Významnou roli hrají také dlouhé svaly ovládající pohyby nohy (Véle, 2012b). 

Těmi jsou mm. tibiales anterior et posterior, které při addukci a inverzi nohy zdvihají 

mediální klenbu nohy a tím se podílí na jejím udržení (Dylevský et al., 2000).  

Dle Sempla et al. (2009) je nejčastějším důvodem dysfunkce mediální klenby nohy 

iritace nebo selhání šlachy m. tibialis posterior. Jeho aktivitou je os naviculare tažena 

dolů a dozadu pod hlavici talu, tibiální okraj nohy je zvedán a noha je addukována  

a plantárně flektována (Dylevský et al., 2000). 

             Obrázek 2: Mediální podélná klenba nožní 

 

                       Zdroj: Kapandji (2011) 
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Laterální podélná klenba je ve srovnání s mediální mnohem nižší a plošší a její 

kosti zůstávají během stoje v kontaktu s podložkou. Zároveň je také méně flexibilní,  

to ovlivňuje především síla vazů, jež se nacházejí od plantární plochy calcaneu až po 

tarzometatarzální skloubení. Jejich tah zamezuje uvolnění calcaneocuboideálního  

a cubometatarzálního skloubení (Abrahams et Druga, 2003; Kapandji, 2011). Laterální 

klenba je složena z os calcaneus, os cuboideum a IV. – V. ossa metatarsalia. Její oporou 

je zadní strana os calcaneus a hlavičky IV. a V. metatarzu. Stabilita je zajištěna 

plantární aponeurózou, která v tomto případě hraje důležitou roli, nicméně hlavní pro 

tuto klenbu je šlacha m. peroneus longus. Dále se na ní podílí také m. peroneus brevis, 

dvě laterální šlachy m. flexor digitorum longus a svaly první vrstvy, kam patří laterální 

polovina m. flexor digitorum brevis a m. abductor digiti minimi. Svaly, jako je  

m. peroneus tertius, m. extensor digitorum longus nebo m. triceps surae, jsou svou 

kontrakcí příčinou poklesu laterální klenby nohy (Kapandji, 2011). 

Příčná klenba se nachází v celé délce nohy a je tvořená předním, středním  

a zadním obloukem. Přední oblouk se nachází mezi bazemi I. – V. ossa metatarsalia, 

z nichž vybíhá pět metatarzální paprsků (Kapandji, 2011; Švejcar, 2013). První paprsek 

je nejvyšší a s podložkou svírá úhel 18-25 stupňů, druhý svírá úhel 15 stupňů, třetí méně 

než 10 stupňů, čtvrtý 8 stupňů a nejmenší úhel tvoří pátý paprsek, který s podložkou 

svírá pouhých 5 stupňů, což je téměř rovnoběžné se zemí. Střední příčný oblouk běží 

v oblasti os cuboideum a ossa cuneifomia a zadní probíhá v úrovni os naviculare  

a os cuboideum (Kapandji, 2011). Na stabilitě této klenby se podílí nejen ligamenta,  

jež k sobě poutají kosti klínové a baze metatarzů, ale i šlacha m. peroneus longus. Díky 

těmto strukturám je k sobě přibližován mediální a laterální okraj nohy. Hluboká 

transverzální ligamenta tvoří v oblasti hlaviček metatarzálních kostí přední oblouk 

klenby, zároveň také spojují metatarsy a pomocnými je jim plantární aponeuróza  

a příčná hlava m. adductor hallucis (Abrahams et Druga, 2003; Kapandji, 2011). 

Pokud však chceme, aby bylo těleso stabilní, je potřeba, aby bylo podepřeno  

ve třech bodech a těžiště se nacházelo mezi těmito třemi body: hrbolem patní kosti, 

hlavičkou I. metatarzu a hlavičkou V. metatarzu (viz obr. č. 3). Mezi nimi je vytvořen 

již zmíněný systém kleneb, který nejen že zajišťuje pružnost chůze, stoje a pohybových 

stereotypů, ale zároveň chrání měkké tkáně nohy a umožňuje pružný nášlap (Dylevský, 

2009b; Véle, 2012b).  
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        Obrázek 3: Tři opěrné body (A, B, C) a klenby vznikající mezi nimi 

                   

         Zdroj: Kapandji (2011) 

 

Struktura nožní klenby se spontánně vytváří během první dekády života, 

v průběhu let se však mění. Příčiny jejího poklesu nebyly doposud přesně 

identifikovány. Mluví se však nejen o kloubně- vazivovém aparátu, ale v první řadě  

o krátkých a dlouhých svalech nohy („instrinsic et extrinsic muscles“), jak lze vidět 

v tabulce č. 1, jejichž síla a napětí mají vliv na postavení nohy (Véle, 2006). 

Tabulka 1: Dlouhé a krátké svaly nohy 

Dlouhé svaly nohy 

(„extrinsic muscles“) 

Krátké svaly nohy 

(„instrinsic muscles“) 

m. tibialis anterior m. extensor digitorum brevis 

m. extensor digitorum longus m. flexor digitorum brevis 

m. extensor hallucis longus m. quadratus plantae 

m. peroneus longus mm. lumbricales pedis 

m. peroneus brevis mm. interossei pedis plantaris et dorsales 

m. triceps surae – mm. gastrocnemii m. extensor hallucis brevis 

m. triceps surae – m. soleus m. abductor hallucis 

m. plantaris m. flexor hallucis brevis 

m. tibialis posterior m. adductor hallucis 

m. flexor digitorum longus  

m. flexor hallucis longus  

          Zdroj: Véle (2006) 
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V případě, že by klenby neměly dostatečné svalové opatření, došlo by k jejich 

poklesu a vzniku určitého typu ploché nohy (Dylevský, 2009b). Pro tu je typický také 

pokles mediálního kotníku směrem k podložce a s ním spojené vyvrácení patní kosti 

tak, že osa paty ubíhá stranou (Čihák, 2001). Tomu však odporuje kontroverzní názor 

ortopedické společnosti, ve které se autoři zmiňují o svalové funkci, která je pouze  

v případě dynamické aktivity, a jsou toho názoru, že k udržení klenby ve stoji postačí 

výhradně kostně-kloubní a ligamentόzní aparát (Adamec, 2005). 

O tvaru a klenutí nohy spekuluje Véle (2006), jako o nestálé veličině. V případě 

stálého udržování pozice jednotlivých segmentů nohy se totiž využívá ligamentόzní 

aparát namísto metabolicky náročných svalů. Přestože mají svaly výrazný vliv na 

udržení nožní klenby, nenacházíme fyziologicky jejich aktivitu při prostém stoji.  

Ta se objeví až při zvýšených nárocích. Tzv. „hra šlach“ lýtkových a bércových svalů se 

objevuje při zhoršené stabilitě, popř. vyloučením zrakové kontroly. V případě,  

že nebude stačit funkce delších svalů nohy, bude se šířit aktivita až do vyšších segmentů 

(svalů stehenních a svalů trupu) a ta může vést při špatné stabilizaci dokonce k rozšíření 

oporné báze úkrokem (Véle, 2006). Dle Véleho (2006) se klenba nohy pozitivně 

formuje v průběhu chůze a naopak se zhoršuje dlouhodobým statickým stáním.  

To zapříčiňuje protrahovanou izometrickou aktivitu svalů nohy, která vyvolá svalovou 

únavu a snížení funkce klenby nožní (Véle, 2006). 

Významný vliv na nožní klenbu má také nervosvalový aparát. To lze ukázat 

např. u dětských pacientů, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko a u nichž dochází 

v důsledku zamezení vertikalizace téměř k zaniknutí nožních kleneb (Kolář et al., 

2009). 

Další klinické zkušenosti poukazují na to, že bez svalové aktivity nohy a bérce 

jsou ligamenta nohy natažena a podélná i příční klenba nohy se bortí (Kapandji, 2011). 

To lze brát v potaz u dynamických stavů nohy, pochopitelně však bude otázkou, zda se 

během statického zatížení objeví nejprve dysfunkce svalů nebo již zmíněné protažení 

ligament. V tomto případě se budeme přiklánět k názoru Dylevského, Koláře a Véleho, 

kteří tvrdí, že během statické zátěže hraje hlavní roli ligamentόzní aparát a při 

dynamické naopak aparát svalový.  

Dle Dylevského (2009) je považován za významnou dynamickou funkční 

jednotku tzv. šlašitý třmen, který udržuje příčnou klenbu nohy. Podíl na funkci a tvaru 
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klenby má však nejen samotná dynamická svalová funkce, ale i klidové napětí nebo 

retrakce měkkých tkání (tj. šlach a vazů) (Kapandji, 2011). K vytvoření podélné klenby 

nohy je možné využít dorzální flexe palce, o které se zmiňuje Hicks (1954) ve svém tzv. 

„toe-raising“ testu (zvedání palce). Ten funguje jako tzv. „naviják“, a plantární 

aponeuróza, simulující „kabel“ je připevněná k metatarzofalangeálním kloubům. 

Nadzvednutím plantární fascie se zkrátí vzdálenost mezi calcaneem a metatarsy  

a pozvedne se tím i mediální podélné klenutí. Tento jev se přisuzuje ligamentόznímu 

aparátu nohy a využívá se nejen k vyšetřování, ale i k diagnostice ploché nohy (Hicks, 

1954). 

Hmotnost těla se postupně přenáší z hlezenních kloubů na os talus, a dále pak na 

os calcaneus a přednoží. Mezi těmito body hmotnost vzbuzuje napětí „elastického 

aparátu“ podélných oblouků i příčného oblouku, díky němuž chrání klenbu před 

změnami vyvolanými zatížením. V dřívější době se předpokládalo, že hmotnost těla  

je přenášena na „trojnožku“ tvořenou posterolaterálním výběžkem calcaneu a hlavičkou 

I. a V. metatarzu (Kapandji, 2011). Véle (2012b) naopak vypozoroval, že větší zátěž 

nesměřuje na střed calcaneu, ale na jeho mediální stranu, což způsobuje, že se klopí více 

mediálně (do pronace). V dnešní době však existují různé názory a studie, které tuto 

teorii příliš nepotvrzují.  Jednou z nich je studie prováděná na 107 probandech  

se zdravými plantami, u nichž bylo zaznamenáno rozložení plantárního tlaku v prostém 

stoji. Během ní se zjistilo, že největší zatížení je na patě, a to z 60%, z 8% ve střední 

části nohy a z 28%  na přednoží, prsty byly jen v lehkém kontaktu. Nejvíce zatíženou 

oblastí u přednoží byly hlavičky II. a III. metatarzu. Tato studie tak vyvrací koncept 

příčného klenutí na úrovni hlaviček metatarzů a tříbodovou teorii rozložení tlaku  

na plantě (Cavanagh et al., 1987). Někteří autoři naopak mluví o tzv. čtyřbodové opoře. 

Podle nich je opora calcaneu velmi důležitá a měla by se tak opírat nejen o zevní okraj 

paty, ale i o vnitřní (Hermachová, 1998). Podle jiných autorů je hmotnost těla přenášena 

na všechny hlavičky metatarzů a ne jen na I. a V. (Abrahams et Druga, 2003). Toho 

samého názoru je i Švejcar (2013), ten hovoří o tzv. „paprsčitém“ rozložení hmotnosti 

těla na plantu nohy, která jde od calcaneu ke všem hlavičkám metatarzů. Nejen v teorii, 

ale i v praktické terapii využívá systému pěti klenutí, která jdou od paty ke každé 

hlavičce metatarzů, a to v poměru dvou dílů na hlavičku I. metatarzu a po jednom dílu 

ke zbývajícím metatarzům (Švejcar, 2013). 
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Součástí funkce nohy je zároveň opora a podpora. Coughlin et al. (2013)  

ji popisují jako adaptaci na povrch již od počátku pokusů o chůzi. Časem se stává více 

rigidní, díky čemuž je možný odraz při chůzi, běhu nebo odrazu při sportu jako je 

moderní gymnastika (Coughlin et al., 2013). 

Výsledkem složitých automatických neuromuskulárních mechanismů je držení 

rovnováhy u vzpřímeného stoje, kdy je opora o dvě chodidla. Součástí mechanismů jsou 

receptory v kůži, které registrují tlak, dále v kloubech, jež registrují změny v napětí 

kloubního pouzdra (propriocepce), a také ve šlachách, které registrují napětí a míru tahu 

svalu. Receptory vysílají signály do CNS, kde spontánně dochází ke zpětnovazebné 

korekci (Véle, 2006). 

Mann a Inman (1964) ve své práci hovoří o tom, že stabilizace subtalárního 

kloubu u plochonohých jedinců potřebuje aktivitu i tzv. instrincis muscles, v porovnání 

s jedinci, kteří mají průměrně klenutou klenbu nožní. Lze se tedy domnívat, že tato 

nadměrná aktivita je příčinou bolestí či křečí (Mann et Inman, 1964). Mosca (2010)  

je toho názoru, že flexibilita plochonoží nás informuje o pohybu v subtalárním kloubu,  

a proto by měla být důkladně vyšetřena. Vyšetření klenby nožní však musí zahrnovat 

nejen komplexní vyšetření neuromuskuloskeletálního systému, ale i specifické testy na 

nohu a hlezenní kloub. V potaz během vyšetření musí být brána i generalizovaná 

vazivová laxicita (Mosca, 2010).  

 V roce 2003 byla provedena studie, jejímž cílem bylo zhodnotit spolupráci mezi 

silou svalů okolo hlezenního kloubu a nožní klenby u mladých vrcholových gymnastek 

a kontrolní skupiny nesportujících dívek. K měření klenby nožní byl použit podoskop, 

díky němuž byly získány fotografie, jež se převedly do počítače. Index klenby byl 

následně spočítán jako procento kontaktní plochy chodidla. K měření síly dorzální 

flexe, everze a inverze hlezenního kloubu byl použit dynamometr. V porovnání 

s kontrolní skupinou měly gymnastky obě měření horší. Vyplývá to z výsledků,  

které u nich byly podstatně nižší. Aydog et al. (2005) tak považuje u gymnastek 

vzájemný vztah mezi silou everze hlezenního kloubu a klenbou nožní za signifikantní.  

Právě součinnost kloubu hlezenního a subtalárního umožňuje everzi a inverzi, za jejichž 

pevnou strukturu je považován talus, kolem kterého jsou tyto dva pohyby odvíjeny 

v šikmé ose (Mosca, 2010). Aydog et al. (2005) spolu s Moscou (2010) se tak shodují 

v názoru, že klenba nožní úzce souvisí nejen s postavením kloubu subtalárního, s funkcí 
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svalovou a kloubní pohyblivostí, ale i s postavením talu, o níž se zmiňuje i Larsen 

(2005). 

 Dle Véleho (2006) by měly být v prostém stoji prstce fyziologicky pouze 

v lehkém dotyku se zemí a měly by jít lehce uvolnit od podložky. Ve studii Strnadové 

(2009) je popisován vztah mezi aktivitou prstců ve vzpřímeném stoji a výškou nožní 

klenby. Ukázalo se, že u plochých nohou mají prstce menší aktivitu silového působení 

na podložku (Strnadová, 2009). To dle Véleho (2006) nesplňuje fyziologický stav 

klenutí nohy s mírným dotykem prstců. Hermachová (1998) tvrdí, že u snížené svalové 

síly prstců do plantární flexe často nacházíme plochonoží. 

 Ve své knize se Véle (2012b) zmiňuje o dvou svalových smyčkách, které 

podpírají podélnou klenbu nožní jako třmen. M. tibialis anterior může nohu nejen 

flektovat dorzálně, ale i pronovat a supinovat, a to na základě stavu m. peroneus longus 

(fibula – m. peroneus longus – metatarz I. – os cuneiforme I. – m. tibialis anterior – 

tibia). Druhou smyčku lze považovat za tzv. „otěže“, neboť má významný vliv na tvar 

podélné klenby nožní, na kterou působí z mediální i laterální strany (fibula –  

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

Na udržení jejího tvaru se podílí také m. quadratus plantae (Véle, 2012b). Toho,  

ve svých senzomotorických cvičeních využíval Janda s Vávrovou (1992), kteří  

se zaměřovali na jeho procvičování, např. u cviku „malá noha“. 

 Dolní končetina představuje komplexní svalový řetězec. V případě, že by došlo 

k poruše nohy či klenby nožní, je nutné brát v úvahu, že takováto porucha může mít vliv 

i na vyšší segmenty, jako jsou kolenní a kyčelní klouby a postavení pánve (Véle, 

2012b). Véle (2006) se také zmiňuje o svalovém řetězci, který propojuje nohu 

s hrudníkem, ta je spojena s femurem přes mm. gastrocnemii, s tibií a fibulou přes 

flexory (z dorzální strany) a extenzory nohy (z ventrální strany). Další propojení  

je fasciální, jež je tvořeno fasciemi m. biceps femoris a m. adductor longus, které jdou 

na kyčelní kloub. Díky šikmým snopcům břišních svalů pronikneme až na hrudník 

druhé strany těla (Véle, 2006). 

 Bylo by vhodné zmínit se v rámci svalových řetězců a smyček, také o jejich 

zapojování v prvcích moderní gymnastiky. Uveďme si to na příkladu „váhy na stojné 

noze“, která je jedním z typických prvků v tomto sportu. Dle Véleho (2006) se v tu 

chvíli aktivuje svalový řetězec, jež udržuje stoj na pravé dolní končetině, následovně: 
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m. iliopsoas a mm. obliqui abdominis předklánějí trup, v tu chvíli m. gluteus medius  

na levé straně extenduje levou dolní končetinu. Stoj na špičce či na patě ovlivňuje 

postavení a aktivaci různých svalů nohy. Pokaždé se ale objevuje aktivní koaktivace 

mezi m. tibialis anterior a m. triceps surae. Díky vzájemné koaktivaci m. quadriceps 

femoris a hamstringů (m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus),  

je kolenní kloub plně extendován a stabilizován. Následně se aktivita svalů rozšiřuje  

na m. gluteus maximus a po erectorech spinae se šíří směrem nahoru k m. trapezius.  

U tohoto prvku však nesmíme opomenout ani krátký svalový řetězec mezi pánví  

a femurem a dlouhý řetězec, který se nachází mezi pánví a lýtkem (Véle, 2006).  

 

3.3 Biomechanika nohy 

 

 Lidské tělo, je ve vzpřímeném stoji na dvou dolních končetinách, považováno  

ze své biomechanické podstaty za velmi nestabilní systém tvořený množstvím 

segmentů. Nestabilita je kromě toho dána i tím, že jde o příklad „obráceného kyvadla“ 

s malou plochou základny a vysoko uloženým těžištěm. Proto je nezbytné, aby noha, 

která je terminálním článkem končetiny, plnila funkce jak statické (nosné), tak 

dynamické (lokomoční). Z toho důvodu musí být nejen dostatečně flexibilní,  

ale zároveň také dostatečně rigidní (Véle, 2006). 

Noha se může pohybovat v mnoha směrech, má značnou pružnost, a to díky 

dalším kloubům, které se nacházejí mezi kostmi tarzálními, metatarsy a články prstců 

nohy. Kladkový hlezenní kloub, ve kterém se stýká distální konec tibie a fibuly spolu 

s proximálně orientovanou plochou talu, umožňuje pohyblivost jen v jedné rovině  

a připomíná tím tak pohyblivost v loketním kloubu. Jedním z pohybů je dorzální flexe. 

Jedná se o pohyb planty ze středního postavení směrem k bérci a jeho rozsah pohybu  

je 20-30 stupňů. Pokud se planta pohybuje opačným směrem, hovoříme o plantární 

flexi, jejíž rozsah pohybu je 30-50 stupňů (Abrahams et Druga, 2003; Véle, 2006). 

Vzhledem ke tvaru kloubních ploch a průběhu ligament je hlezenní kloub stabilnější 

v dorzální flexi, nežli ve flexi plantární, i přesto je tento kloub celkově velmi dobře 

stabilní, a to díky jeho tvaru kloubu a okolním pevným vazům. To je pro tak zatěžovaný 

kloub velmi důležité (Abrahams et Druga, 2003).  
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Kromě pohybu do flexe a extenze, se noha může pohybovat také okolo vertikální 

osy dolní končetiny. Takovými pohyby jsou addukce, což je pohyb nohy kolem 

vertikální osy dovnitř a abdukce, kdy se noha pohybuje ven. Rozsah mezi těmito dvěma 

pohyby je 35-45 stupňů při extendovaném kolenním kloubu. V případě, že bude kolenní 

kloub ve flexi, rozsah pohybu bude vzrůstat a ještě více se zvýší při současné rotaci 

v kloubu kyčelním, kdy může dosáhnout až 90 stupňového rozsahu pohybu. To bývá 

častým jevem u tanečnic či gymnastek (Véle, 2006; Kapandji, 2010). Kapandji (2010) 

dále uvádí, že rotace v kyčelním kloubu ovlivňuje nejen postavení nohy, ale i tvar její 

podélné klenby a zároveň postavení nohy ovlivňuje skrze lýtko a vyšší segmenty 

postavení pánve. 

V níže položeném skloubení, a to v subtalárním, je hlavním pohybem nohy 

kolem dlouhé osy supinace, jejíž rozsah je cca 35 stupňů a pronace s rozsahem  

cca 15 stupňů. Naopak v kloubu hlezenním je možný maximální rozsah pohybu 

v rovině sagitální, a to do dorzální a plantární flexe, který je kvůli šikmému průběhu osy 

spojen s abdukcí a addukcí. Tímto se oba klouby ve svých funcích vzájemně doplňují  

a vytváří tak komplex zadní části nohy umožňující pohyby ve třech rovinách. K těm  

je nutno připsat i funkci Chopartova skloubení, která je s nimi úzce spojena (Kolář et 

al., 2009). Kapandji (2011) považuje propojení kloubu hlezenního, subtalárního  

a Chopartova za tzv. model univerzálního heterokinetického společného kloubu nohy. 

V případě, že dojde k omezení rozsahu pohybu v jednom kloubu, zákonitě se pak zvýší 

v kloubu druhém.  Lze tedy říci, že pohyb zvaný inverze, s rozsahem pohybu kolem  

60 stupňů, je vzájemným propojením supinace, addukce a plantární flexe a naopak 

everze s rozsahem 30 stupňů, je kombinací pronace, abdukce a dorzální flexe  

(Kolář et al., 2009; Véle, 2006). Při chůzi se špičkami od sebe, jako je tomu  

např. u moderních gymnastek, je zvětšen rozsah pohybu v kloubu subtalárním  

a zmenšen v kloubu hlezenním (Kolář et al., 2009). 

Za zmínku stojí i pohyblivost prstců nohy. Ty se pohybují v sagitální rovině do 

flexe a extenze a v rovině horizontální do abdukce a addukce. V této rovině je však 

rozsah pohybu prstců velmi malý v porovnání s prsty na rukách. Člověk, v porovnání 

s opicemi, není schopen provést pohyb do opozice, v důsledku jeho adaptace na chůzi 

po dvou nohách. Rozsah pohybu do extenze je pasivně 90 stupňů, a v porovnání s flexí, 

jejíž rozsah je 45- 50 stupňů, je podstatně větší (Kapandji, 2011).  
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3.4 Hypermobilita  

 

Hypermobilita („hyper“ – více, „mobilita“ – pohyblivost) se vyznačuje 

zvýšeným rozsahem kloubní pohyblivosti nad běžnou normu a jejím opakem je 

retraktibilita, zkrácení či pohybové omezení (Janda, 2001; Satrapová et Nováková, 

2012). Obvykle u ní vídáme svalovou hypotonii a větší laxicitu ligamentόzního aparátu. 

Charakteristická jsou pro ni i volnější kloubní pouzdra a zvýšený jak pasivní rozsah 

pohybu, tak kloubní vůle (Satrapová et Nováková, 2012). Dle Sachseho také souvisí 

s pohybovou inkoordinací a neschopností utvářet kvalitní pohybové stereotypy (Lewit, 

2003). Je často spojována se změnami na dalších tkáních, mezi něž patří např. skolióza, 

plochonoží, genua valga či patelární subluxace (Satrapová et Nováková, 2012). 

Rozeznáváme tři druhy hypermobility, které jsou v praxi nejčastěji používané. 

Patří mezi ně hypermobilita konstituční, generalizovaná patologická a hypermobilita 

lokální (Satrapová et Nováková, 2012). 

Konstituční hypermobilita je nejčastější (postihuje až 40 procent ženské 

populace) a je charakterizována zvětšením kloubního rozsahu nad běžnou normu 

generalizovaně ve všech kloubech. Projevuje se vysokou laxicitou ligament  

a nitrosvalového podpůrného stromatu, jež má za následek především kloubní 

instabilitu, která může vést k opakovaným dislokacím, subluxacím a výronům  

(Hakim et Sahota, 2006; Satrapová et Nováková, 2012). Pacienti často přicházejí do 

ordinací ne kvůli svému zvětšenému kloubnímu rozsahu, ale z důvodu entezopatie, 

burzitidy, tendosynovitidy, chondromalacie pately, dysplazii kloubů či plochonoží, 

které je trápí (Lawrence, 2005).  

Generalizovaná patologická hypermobilita se nejčastěji vyskytuje u vrozených 

neurologických postižení, mezi která patří typicky např. periferní paréza, zániková 

mozečková léze a porucha aference (tabes dorsalis, některé polyneuritidy apod.).  

Dále se velmi často vyskytuje také jako příznak při některých geneticky podmíněných 

poruchách pojivových tkání (např. Marfan či Ehlers-Danlos syndrom). Patří do ní však 

 i hypotonie v rámci syndromu lehké mozkové dysfunkce, a to především  

u dyskinetické a mozečkové formy nebo u Downova syndromu či oligofrenie  

(Janda, 2001; Satrapová et Nováková, 2012). 
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Lokální hypermobilitu rozdělujeme na kompenzační hypermobilitu  

v jednotlivém segmentu a na posttraumatickou, častěji známou jako posttraumatickou 

nestabilitu, která vzniká po traumatu, při kterém dojde k poškození statických 

stabilizátorů (kloubního pouzdra a vazů) daného pohybového segmentu (Kolář et al., 

2009; Satrapová et Nováková, 2012). Kompenzační hypermobilita vzniká důsledkem 

kompenzačních mechanismů při omezení rozsahu pohybu v jiném segmentu či kloubu 

(Kolář et al., 2009).  

 

3.4.1 Příznaky hypermobility 

 

 Kloubní bolest je nejčastějším klinickým příznakem vyskytujícím se obvykle  

po těžké práci či cvičení, především pak v odpoledních a večerních hodinách,  

kdy je pohybový aparát unavený a přetížený. Obtíže se pak obvykle zhoršují po delším 

stání ve vertikální poloze či chození, během sportování, po delší době ve vynucené 

pozici či při stoupání do schodů. Bolest může vycházet nejen z kloubu, ale i ze svalů  

či šlach. Bolestivost svalů se objevuje tam, kde svaly v okolí kloubu musí pracovat více 

a usilovněji, neboť kompenzují kloubní volnost zapříčiněnou přílišnou volností vazů. 

Při zvýšené svalové námaze se namáhají i šlachy, což způsobuje bolestivost v oblasti 

úponů šlach ke kosti. Pro hypermobilní jedince jsou typické časté a opakované menší  

či větší úrazy (výrony, drobná natržení šlachových a svalových vláken) z důvodu 

zvýšené pohyblivosti kloubů (Beighton et al., 2012; Simmonds et Keer, 2007). 

 Mezi extraartikulární příznaky či problémy pojící se často s hypermobilitou, 

patří nejen křehkost a laxicita kůže, která může vést až k tvorbě strií, ale i poruchy 

koordinační motoriky, žilní varixy, změny neuromuskulárních reflexů, oční ptóza, silná 

únava apod. (Lawrence, 2005; Simmonds et Keer, 2007). Laxicita pojivové tkáně 

zapříčiňuje nedostačující oporu orgánům nacházejícím se v dutině hrudní, břišní  

i pánevní, čímž se zvyšuje riziko hernií, orgánových prolapsů a spontánních 

pneumotoraxů (Engelbert et al., 2003). 

 V případě hypermobility se často setkáváme také s plochonožím, pokles 

mediální podélné klenby je mnohdy spojován s pronačním postavením a everzí kotníku 

(Murray, 2006). U některých se mohou rozvíjet také kloubní deformity (např. hallux 

valgus et varus) (Lawrence, 2005).  
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3.4.2 Diagnostika hypermobility 

 

 Díky určitým pohybům a polohám je rehabilitační lékař či fyzioterapeut schopen 

zjistit, zdali se jedná o hypermobilní klouby a v závislosti na tom navrhnout vhodnou 

terapii. Pokud se jedná o děti, diagnostika není zdaleka tak jednoduchá, neboť u nich 

dochází k vývojovým změnám svalového napětí v závislosti na zrání CNS  

a dynamickému růstu muskuloskeletárního aparátu. Z toho důvodu se doporučuje 

provádět průběžná dlouhodobá pozorování a porovnávání změn svalového napětí  

v různých obdobích dětského věku, abychom byli schopni určit, zdali se opravdu jedná 

o hypermobilitu či ne (Satrapová et Nováková, 2012). 

 K určení rozsahu pohybu v kloubu slouží goniometrie, ta je však v tomto případě 

z důvodu časové náročnosti málo využívaná a přednost se tak dává v první řadě 

komplexním pohybovým zkouškám či testům (Janda, 2001). V dnešní době se k co 

nejpřesnější diagnostice zvýšené kloubní pohyblivosti na horních a dolních končetinách, 

ale i na páteři, používá kritérií dle Beightona a Horana. Ta posuzují hypermobilitu na 

jednotlivých vybraných kloubech pomocí jednoduchých zkoušek (např. pasivní 

přiložení palce k předloktí, protažení loketního kloubu do hyperextenze, dotknutí  

se dlaněmi země při předklonu s nataženými kolenními klouby) (Beighton et al., 2012; 

Simmonds et Keer, 2007). 

 V České republice je nejvíce využíváno vyšetření hypermobility dle Jandy.  

To zahrnuje řadu zkoušek, které nás informují o tom, zdali se jedná o hypermobilitu, 

zkrácení, či naopak pohyb provedený ve fyziologickém kloubním rozsahu (např. 

zkouška rotace hlavy, zkouška šály, zkouška zapažených paží, sepjatých rukou, 

posazení se mezi paty apod.) (Janda, 2001). Existuje však celá řada zkoušek, které 

mohou hypermobilitu ozřejmit. V zásadě jde především o to, abychom jednotlivými 

testy postihli jednotlivé segmenty těla a hlavně, abychom byli schopni odlišit horní  

a dolní polovinu těla. Často se totiž stává, že horní polovina těla je postižena více než 

dolní a naopak. Co se týká stranových rozdílů, tak ty v tomto případě nejsou tak zřetelné 

(Janda, 2004).  
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3.4.3 Řešení hypermobility 

 

 V léčbě hypermobilního syndromu je zapotřebí komplexní přístup, a proto, 

pokud neustupuje již výše zmíněná bolest, je možné využít některých léků. K ovlivnění 

akutních bolestí je možné pacientům podat analgetika (Tramadol, Acetaminofen) či léky 

obsahující paracetamol (Oliver, 2005). Pokud jsou bolesti doprovázeny zánětem 

(tendinitis, bursitis, arthritis), je vhodné předepsat nesteroidní antirevmatikum 

(Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac). Všechny tyto léky však mají sloužit pouze 

k ovlivnění akutního stavu a v bolestivé fázi mají pouze podpůrný charakter. 

Bohužel faktem je, že téměř vždy při bolestivých stavech hybného systému jsou 

předepisována myorelaxancia, která možná na chvíli od bolesti pomohou, ale zároveň 

také snižují svalový tonus a prakticky vzato jsou tak kontraindikována. V úvahu 

musíme také brát, že antidepresiva snižují svalový tonus a zároveň zvětšují 

hypermobilitu, stejně je tomu tak i u nesteroidních antirevmatik, ty sice snižují svalový 

tonus málo, avšak u hypermobilních osob i malé množství může velmi nepříznivě 

ovlivnit celkový stav (Syslová, 2005; Vysušilová, 2003). 

Významnou roli hraje fyzioterapie, ta v sobě zahrnuje nejen vlastní rehabilitační 

cvičení, ale využívá i různých fyzikálních metod (elektroterapie, hydroterapie, 

fototerapie, popř. magnetoterapie), ortetiky, tapingu, ergoterapie a psychoterapie.  

Zaměřuje se především na zvýšení svalové síly, a to zejména takových svalů, 

které se nacházejí v blízkosti hypermobilních kloubů, dále na zlepšení svalové výdrže  

a odolnosti, a také na zlepšení celkové výkonnosti. Velmi žádoucí je zaměřit se také na 

posturální korekci, úpravu pohybových stereotypů (sed, stoj, zvedání břemen apod.)  

a provádění běžných denních činností takovým způsobem, který bude energeticky 

úsporný, biomechanicky správný, bezpečný a bezbolestný. Proto je považováno 

nacvičování těchto pohybů za důležitou součást rehabilitačního programu (Murray, 

2006). 

Nedílnou součástí fyzioterapie je také léčebná tělesná výchova, ta by měla být 

zaměřena na zvýšení kloubní stability, svalového tonu, zlepšení propriocepce  

a koordinace (Lawrence, 2005). Metodika PNF dle Kabata, taping a feedback jsou také 

vhodnými facilitačními metodami a slouží ke zlepšení motorické kontroly pohybů 

(Simmonds, 2008). Pro zlepšení posturální stability je žádoucí rytmická stabilizace 
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(Murray, 2006). Dále se v LTV využívají speciální metodiky jako např. Vojtova 

reflexní lokomoce, metoda Brunkowové, senzomotorická cvičení, proprioceptivní 

posturální terapie, Brüggerův koncept, dynamická stabilizace, metoda dle Feldenkreise 

a jiné. Podstatné je také pacienta informovat o zásadách školy zad, o ergonomii 

pracovních činností jako prevenci bolestí zad. V rámci rehabilitace by nemělo chybět 

ani cvičení v uzavřených a otevřených kinetických řetězcích (Simpson, 2006). Velmi 

příhodné by bylo také zařadit cvičení na trampolíně (Rašev, 1992).  

Další z možností léčby hypermobilních jedinců je chirurgický zákrok, ten však 

může být značně problematický. Často se totiž u těchto pacientů objevují komplikace 

spojené s poruchou hemostázy, rány se zacelují pomaleji a jizvy mají tendenci 

k dehiscenci. Nejčastějšími chirurgickými zákroky jsou operace dislokovaného 

ramenního kloubu a  chondromalacie pately (Hakim et Grahame, 2003). 

Problémem správné činnosti kloubů je také nadváha, ta je pro hypermobilitu 

přímo nežádoucí a z toho důvodu je zapotřebí úprava životního stylu. Důležitá je také 

správná obuv, která podporuje příčnou i podélnou klenbu nohy (Janda, 2001). 

 

3.4.4 Hypermobilita ve sportu 

 

Pokud bychom chtěli porovnat začátek organizovaných dětských volnočasových 

aktivit (sportovních i uměleckých), zjistili bychom, že se výrazně posunul a stále se 

posouvá. Důležitou roli v tomto případě hraje snaha alespoň o částečné nahrazení 

nedostatku pohybu daného současným životním stylem a prostředím, ale hlavně rodiče, 

kteří přivádí své děti do přípravek sportovních oddílů již v útlém věku (někdy dokonce  

i před jejich 4. rokem), neboť si myslí, že čím dříve začnou, tím lepší budou a dosáhnou 

tak svých vysněných sportovních úspěchů a vítězství ve vrcholovém sportu.  

Nutno dodat, že si často rodiče také plní své sportovní sny, kterých však nikdy za celou 

dobu jejich sportovní kariéry nedosáhly a doslova se ve svých dětech vidí. Nevidí však 

možné problémy, které mohou být způsobeny neadekvátní zátěží nebo výběrem 

nevhodné sportovní aktivity, které mohou ovlivnit vývoj dětského organismu 

(Satrapová et Nováková, 2012). Některé sporty však hypermobilitu přímo vyžadují, 

patří mezi ně např. bojové sporty. To je převážně mužský sport a hypermobilita 

(většinou dolních končetin) je zde kompenzována dostatečným svalovým rozvojem,  
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v ženských sportech však může činit značné problémy, neboť sportovkyně nemají 

natolik rozvinuté svalstvo jako muži (Baeza-Velasco et at., 2013; Beighton et al., 2012). 

 Mezi doporučené sporty při hypermobilitě tak patří např. turistika, běžkování, 

jízda na kole či na koni, aqua aerobic, pilates či taiči, i u nich je však potřeba dodržovat 

určitá pravidla, aby nedošlo k přetížení či úrazu. Naopak mezi nevhodné sporty při 

hypermobilitě patří házená, volejbal či fotbal. Sporty, jako je profesionální balet, tanec, 

sportovní či moderní gymnastika a krasobruslení, jsou v tomto případě 

kontraindikovány, neboť se při nich provádí švihové, vytahovací a protahovací cviky, 

které zvětšují rozsah pohybu v kloubu. Navíc u nich může hypermobilita urychlit vznik 

degenerativních změn, ať už primárně, či sekundárně při nedoléčených mikro-  

i makrotraumatech pohybového aparátu (Satrapová et Nováková, 2012). 

 Jak už již bylo zmíněno, jednou z těchto nevhodných aktivit je i gymnastika, kde 

je hypermobilita již od samého začátku výrazně podporována. Přednostně jsou totiž 

vybírány takové děti, které jsou hypermobilní, a které mají velký rozsah pohybu  

v bederní páteři a v kyčelních a ramenních kloubech, jak lze vidět např. na obrázku č. 4 

(Baeza- Velasco et al., 2013).  

Obrázek 4: Hypermobilita v dětském věku v moderní gymnastice 

 

Zdroj: vlastní 

Trenéři gymnastek však preferují i relativně ztuhlé mladičké gymnastky, které 

bývají přizpůsobivé, a které vlivem velice náročného každodenního tréninku, velké 

spoustě slz a odříkání, postupem času dosáhnou takové úrovně, jako gymnastky 

hypermobilní. Některé totiž mají dispozice ke zvýšené ohebnosti páteře, jiné naopak 

kompenzují tuhost páteře hyperextenzí v ramenních či kyčelních kloubech. Náročná 
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sportovní příprava u takovýchto dětí však zvyšuje riziko vzniku bolestivých stavů  

či úrazů, (jako je např. dislokace, subluxace, výrony, drobná natržení šlachových vláken 

a svalových skupin) ke kterým jsou z důvodu své hypermobility a častým změnám  

ve vyhodnocení propriocepce náchylnější. Do ordinací pak prioritně přicházejí takové 

děti, u kterých byla diagnostikována konstituční hypermobilita, s tzv. růstovými 

bolestmi nebo entezopatiemi různé lokalizace (Satrapová et Nováková, 2012). Přestože 

je v moderní, ale i sportovní gymnastice kladen důraz na celkovou ohebnost, body  

při závodech jsou také strhávány za pády, které jsou způsobené zhoršenou pohybovou 

koordinací, jež s hypermobilitou úzce souvisí, a tak nelze považovat hypermobilitu  

v tomto případě zas až za tak výhodnou (Baeza-Velasco et al., 2013; Satrapová  

et Nováková, 2012).  

Z důvodu hypermobility má noha moderních gymnastek větší tendenci ke 

vzniku plochonoží, poklesu mediální podélné klenby, jež je často spojována  

s pronačním postavením a everzí hlezenního kloubu. Charakteristická je pro ni také 

chronická bolestivost v oblasti hlezenního kloubu a nohy, kde navíc způsobuje také 

nestabilitu. Kromě toho hypermobilita 1. paprsku, jež se projevuje nestabilitou 1. MT 

kloubu, přispívá ke vzniku halluxu valgu.  (Biz et al., 2012; Nicholson et al., 2014). 

 

3.5 Vyšetření funkce nohy 

 

Nohu lze považovat za velmi významnou část pohybového aparátu a to z toho 

důvodu, že plní několik funkcí naráz. Těmi jsou především stoj a chůze, díky kterým 

zprostředkovává kontakt těla s okolním prostředím, jehož nedílnou součástí je také 

oboustranný přenos informací mezi CNS a vnějším prostředím. Tvar a postavení nohy 

nás informuje nejen o kvalitě tohoto kontaktu, ale zároveň souvisí také s celkovou 

stabilitou těla (Švejcar, 2013; Véle, 2006). Dysfunkce chodidla vede k řetězovým 

reakcím, které se projevují TrPs, jež mají za následek poruchu stabilizačního systému 

trupu a následné kompenzační omezení hybnosti. Z toho důvodu je nutné brát v úvahu, 

že HSS trupu je často zřetězen s HSS chodidla a tak jedno nevylučuje druhé.  

Pro funkční změny na chodidle (TrPs, blokády) je typickým řetězcem předsunuté držení 

těla. Kromě TrPs na chodidle však můžeme najít také blokádu hlavičky fibuly a TrPs 

v m. biceps femoris a v m. rectus femoris, které způsobují nedostačující fixaci pánve 
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zespoda, jež je kompenzována TrPs v m. rectus abdominis, které jsou příčinou 

předsunutého držení a TrPs nejen v erektorech trunci, ale i extenzorech v oblasti krční 

páteře, včetně hlavových kloubů, jimž odpovídají TrPs nacházející se  

v m. sternocleidomastoideu. Typické pro tento řetězec je, že se nachází na jedné straně. 

Rozhodujícím je v tomto případě test posazování, kdy napětí palpované v dorzálních 

svalech šíje během stoje, mizí, když se pacient posadí. Tím dojde k funkčnímu vyřazení 

dolních končetin, které nás informuje o tom, že napětí, jež mnohokrát způsobí bolesti 

hlavy, má svůj původ v dolních končetinách, a to především v chodidle (Lewit et 

Lepšíková, 2008).  

V odborné literatuře je popsána spousta vyšetřovacích postupů a speciálních 

testů, které jsou zaměřené na oblast nohy. Patří mezi ně nejčastěji vyšetření pomocí 

aspekce, palpace, aktivních a pasivních pohybů, ale i neurologické vyšetření  

a přístrojové metody (Dungl, 2005; Maršáková et Pavlů, 2012; Papaliodis et al., 2014). 

V našem případě, kdy vyšetření moderních gymnastek bylo prováděno v prostorách 

sportovní haly, která nedisponovala přístrojovým vybavením, byla potřeba provést 

základní vyšetření, které by nás kvalitně informovalo o problému probandky.  

Anamnéza je základem každého správného vyšetření, a lze díky ní stanovit také 

odpovídající léčbu, z toho důvodu je potřeba ji nevynechat (Alshryda et al., 2014). 

Kromě základních údajů je nutné zaměřit se v první řadě na bolesti a úrazy v oblasti 

nohy. V případě, že se bolesti objevují častěji při zátěži, může se jednat o úponové 

bolesti, které vznikají z přetížení. Naopak pro klidové bolesti jsou typická celková 

onemocnění, jako je ischemická choroba dolních končetin, diabetes mellitus, 

revmatoidní artritida, polyneuropatie a jiné. Bolest však může být způsobena také 

různými deformitami nohy. Pokud se jedná o úraz, pak pozornost bude věnována 

mechanismu jeho vzniku (Dungl, 2005; Maršáková et Pavlů, 2012). 

Stoj je také nedílnou součástí vyšetření. Nohu v něm můžeme vyšetřit nejen 

aspekčně, ale i palpačně. Během aspekce zaměřujeme pozornost na opornou bázi, 

postavení nohy a jejích prstců, tvar a postavení paty, výšku podélné a příčné klenby  

a také na celkovou symetrii a stabilitu stoje (Alshryda et al., 2014). K hodnocení 

stability nám slouží velmi jednoduché a spolehlivé vyšetření, a tím je test dle Véleho 

(viz níže). Dalším způsobem, jak lze posoudit stabilitu stoje, je vsunutí listu papíru pod 

prstce vyšetřovaného. V případě, že je stabilita dobrá a prstce jsou volně položené  
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na zemi, papír je možný pod ně vsunout lehce. Pokud však vyšetřovaný přitlačuje prstce 

k podložce za účelem rozšíření oporné báze směrem dopředu, stabilita bude zhoršená  

a papír nebude možné vsunout pod prstce. Ještě jedním velmi jednoduchým testem lze 

ohodnotit stabilitu a tím je test, při němž se pokoušíme přizvednout prstce 

vyšetřovaného od země v prostém stoji. Jestliže jdou prstce přizvednout od země lehce 

a vyšetřovaný u toho zároveň není vyveden z rovnováhy, stabilita je dobrá, pokud však 

nejdou prstce „odlepit“ od země a kromě toho můžeme sledovat také celkově zvýšené 

nároky na udržení vzpřímeného stoje, stabilita je narušena.  Dále můžeme nohu vyšetřit 

ve stoji prostřednictvím palpace, při níž zjišťujeme a porovnáváme výšku podélné 

klenby na obou nohách. Pokud bychom chtěli celkově posoudit funkční stav nohy, 

doporučuje se podívat také na sešlapanou podrážku obuvi (Alshryda et al., 2014; 

Maršáková et Pavlů, 2012). 

V průběhu chůze je potřeba zaměřit pozornost na opornou bázi, došlap  

a odvíjení nohy od podložky, chování příčné a obzvláště pak podélné klenby nohy (Iyer, 

2012). V případě, že se bude podélná klenba nohy propadat v průběhu chůze, avšak 

v klidném stoji na obou nohách bude dobře klenutá, budeme hovořit o tzv. funkční 

ploché noze (Alshryda et al, 2014; Hermachová, 1998). Za zmínku stojí i situace,  

ve které je podélná klenba ve stoji snížená a naopak se nepropadá během chůze. Taková 

situace je z funkčního hlediska velmi významná. Dalším doplňujícím vyšetřením může 

být také chůze po patách, po špičkách nebo po mediálním a laterálním okraji nohy 

(Dungl, 2005; Maršáková et Pavlů, 2012; O’Sullivan et al., 2013). 

Během vyšetření vleže můžeme využít rotační zkoušku nohy okolo její podélné 

osy dle Gaymanse. Ta nám slouží k rychlé orientaci. V případě, že bude porušená 

funkce kloubů nohy, včetně hlezenního, bude tato rotace omezena. Vleže dále můžeme 

využít palpace krátkých flexorů a extenzorů nohy, sloužící ke zjištění přítomnosti TrPs. 

Ty jsou často součástí celých řetězců funkčních poruch pohybového aparátu. Nesmíme 

zapomenout také na vyšetření senzorické funkce nohy, neboť je důležitým zdrojem 

aference sloužícím k řízení celého pohybového aparátu, jak již bylo zmíněno výše. 

Vyšetření se provádí pomocí ostřejšího předmětu, jímž se přejíždí po noze a sleduje se 

reakce. Využít můžeme i kreslení písmen nebo číslic na plantu, a vyšetřovaný se je 

snaží rozpoznat. Změna vnímání či snížení citlivosti nebo naopak přecitlivělost má svůj 

klinický význam. Porušená aference vede ke zhoršení řízení pohybu a má dokonce vliv 
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na celkovou stabilitu, která se v tomto případě zhoršuje a zvyšuje tím tak riziko vzniku 

úrazu (Maršáková et Pavlů, 2012). 

Test dle Véleho slouží k hodnocení celkové stability. Pozorujeme při něm 

postavení nohy a prstců a jejich případný pohyb ve vzpřímeném stoji. Hodnocení testu 

je prováděno pomocí čtyř stupňů. Stupeň 1 (hodnocení A) je charakterizován dokonalou 

stabilitou, při které se prstce jen lehce dotýkají podložky, jsou v uvolněné pozici a není 

přítomna žádná změna pozice ani aktivita svalů v oblasti nohy. Pro stupeň 2 (hodnocení 

B) je typická lehce porušená stabilita, při které se aktivuje m. extensor digitorum brevis, 

tím prstce ztrácejí svou uvolněnou pozici a přitiskávají se k podložce. Dochází také 

k mírnému rozšíření oporné báze a v případě, že bychom chtěli vsunout list papíru pod 

prstce, by to nebylo možné. Pokud dojde ke zhoršení stability ještě o něco málo, 

vypovídá to o aktivaci nejen m. extensor digitorum brevis, ale i m. flexor digitorum 

longus. Stupeň 3 (hodnocení C) je charakteristický středně porušenou stabilitou  

a drápovitým postavením prstců zabořených do podložky. Jejich příčinou je výrazná 

aktivita m. flexor digitorum longus. Výrazně porušená stabilita se označuje stupněm 4 

(hodnocení D) a vidět při ní můžeme nejen „hru šlach“ souvisící s aktivitou lýtkových 

svalů, ale i výraznou změnu pozice a formy prstců. Kromě toho dochází i k pohybům 

nohy (popř. nohou) ve směru pronace a/nebo supinace. Lze využít i modifikace tohoto 

testu za účelem zvýšení jeho citlivosti, avšak až po jeho provedení a vyhodnocení.  

Tou je např. zavření očí, lehké postrčení do horní části zad se záměrem destabilizovat 

vyšetřovaného či jeho nepatrný předklon (Maršáková et Pavlů, 2012; Véle et Pavlů, 

2012a). 

Ortotest můžeme využít k pozorování a porovnávání různých ortopedických 

změn na nohách, mezi které patří např. podélně či příčně plochá noha, noha vbočená, 

noha vyklenutá nebo nám naopak slouží k ozřejmění fyziologicky klenuté nohy.  

Lze využít např.: 

Plantogram – otisk nohy na papír, umožňuje, na rozdíl od podoskopie  

a pedobarografie, technicky snadnou grafickou registraci aktuálního stavu klenby nožní. 

Můžeme díky němu posoudit nejen to, zdali se jedná o nohu normální, plochou  

či vyklenutou, ale zároveň ho můžeme využít jako měřítko ke zhodnocení efektu 

terapie. Významnou výhodou je jeho jednoduchost a malá finanční i časová náročnost. 
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Validita výsledků plantogramu značně závisí na způsobu zhotovování a v první řadě  

na hodnocení plantogramů (Larsen, 2005). 

Pro hodnocení plantogramů existuje velké množství různých druhů metod (např. 

metoda dle Chippauxe-Šmiřáka, metoda dle Sztritera-Godunova, metoda podle Mayera, 

metoda segmentů apod.). Larsen (2005) provádí hodnocení pomocí otisku střední části 

nohy. V případě, že je noha zdravá, otisk úzké střední části bude představovat přibližně 

třetinu šířky jeho přední části, jestliže bude střední část nohy širší, tak bude podélná 

klenba nohy snížená. V tu chvíli se bude jednat o nohu se sníženou klenbou nebo  

o nohu zcela plochou. Pokud však otisk střední části nohy bude užší než třetina přední 

části, bude tu tendence k nadměrnému vyklenutí nohy. Ve chvíli, kdy bude otisk 

rozdělen na dvě části (přední a patní část nebudou plynule propojeny), bude se jednat  

o nohu nadměrně vyklenutou nebo nohu výrazně vbočenou (Larsen, 2005).  

Další z možností je zasunutí tužky pod klenbu nohy. Pokud bude možné zasunout 

tužku zevnitř pod klenbu jen náznakem, bude se jednat o nohu se sníženou klenbou  

či nohu plochou. V případě, že bude noha vyklenutá, dutina klenby bude prostorná  

a tužka z ní vyjede na druhou stranu jako z tunelu. 

C- oblouk slouží k hodnocení přednoží. Pokud vytváří řada nártních kůstek  

C- oblouk, jedná se o zdravé přednoží, jsou-li však kůstky pokleslé, vidíme pouze 

dlouhé šlachy místo jejich kulatých hlaviček a to nám poukazuje na sníženou příčnou 

klenbu nohy. Ve chvíli, kdy je přednoží protlačeno dolů, se silně zrohovatělou kůží 

zespodu na bříškách nohy a eventuálně drápovitými prstci, jedná se o výrazné ztuhlé 

snížení příčné klenby (Čemusová, 2013; Larsen, 2005). 

Specifické vyšetření izolovaných pohybů prstců nohy je dalším velmi rychlým  

a efektivním vyšetřením sloužícím ke zjištění schopnosti uvědomění si vlastního těla  

a ovládání pohybů. U hlezenního kloubu se provádí pohyb do dorzální a plantární flexe 

a následně do supinace a pronace. U prstců zaměřujeme naši pozornost na izolovanou 

extenzi II. – V. prstce, izolovanou extenzi palce, extenzi prstců včetně palce a nakonec 

na abdukci prstců. Vhodné je také vyzkoušet, zdali je vyšetřovaný schopný udržet 

nastavenou klenbu na noze. To si následně ozřejmíme pomocí nadzvednutí paty nad 

podložku. Důležitá je také funkce úchopová, proto dáme vyšetřovanému za úkol uchopit 

pomocí prstců overball (Čemusová, 2013). 
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Toto byl výčet velmi rychlých a jednoduchých postupů, kterých můžeme  

při vyšetření využít, a které nám i přesto podají hodnotné informace o funkci nohy. 

Kdybychom však chtěli provést důkladnější vyšetření, posloužilo by nám k tomu velké 

množství speciálních testů a přístrojů. Mezi ně patří např. podoskop, dynamometrické 

desky Kistler, tenzometrické desky Footscan, elektromyogram a jiné (Maršáková et 

Pavlů, 2012). 

Na závěr je vhodné zdůraznit, že v myoskeletální medicíně často pohlížejí  

na pacienta, jako by se pohyboval po pánvi a nikoli na nohách. Přitom nohy, které jsou 

následkem nošení obuvi ochuzeny o normální podněty, nejvíce trpí funkčními 

poruchami a jsou často zdrojem bolestí ve vyšších segmentech pohybového aparátu 

nebo jsou naopak na konci některého řetězce funkčních poruch. Během vyšetření jsou 

nohy bohužel často přehlíženy. Z toho vyplývá, že by se vyšetření nohou mělo stát 

součástí komplexního vstupního vyšetření a nemělo by se na něj zapomínat. Jinak by 

bylo toto vyšetření, opomínající klíčovou oblast, jako je chodidlo, považováno  

za nedostačující. (Lewit, 2008; Maršáková et Pavlů, 2012). 

 

3.6 Specifické změny na nohách moderních gymnastek 

 

 V této kapitole budou vyjmenovány nejčastější patologické změny, které 

můžeme najít na nohách moderních gymnastek. Patří mezi ně nejen povrchová poranění 

kůže, jako jsou puchýře, odřeniny a otlaky, ale zahrnují i hlubší vrstvy, kde dochází ke 

vzniku výrůstků na kostech, úponovým bolestem až zánětům, křečím na krátkých 

svalech nohy a plochonoží, jenž může být spojeno s kladívkovitými prstci či diagnózou 

hallux valgus.  

 

3.6.1 Otlaky a poranění měkkých tkání 

 

 Jde o získané onemocnění kůže, které je způsobené nošením tvarově, velikostně 

a materiálově nevhodné obuvi. Střídavým vlivem tlaku obuvi na kůži, jež reaguje 

zesílením rohové vrstvy pokožky, vznikají otlaky. Pro ty je charakteristický oválný, 

plochý hrbol, který je tvrdý na pohmat. V případě, že se nezanítí, či netlačí na hluboká 

citlivá místa, není bolestivý (Larsen, 2009; Šťastná, 2000). 
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Moderní gymnastky nejčastěji trápí otlačení měkkých tkání, příp. puchýře, které 

vznikají oděrem nohy o špičku či o koberec způsobené neustálou chůzí po nártech 

(plantární flexe prstců a nohy) (viz obr. č. 5) a sjížděním po nártech.  

             Obrázek 5: Chůze po nártu na výponu 

 

Zdroj: vlastní 

Otlaky měkkých tkání postihují v první řadě hlavičky I. – V. metatarzu a to jak 

z dorzální (viz obr. č. 6), tak z plantární strany. Dále se otlaky často nacházejí také 

v oblasti I. – III. IP kloubu z dorzální strany, na nártu a v oblasti úponu Achillovy 

šlachy, kde je vytvářen tlak dvojitou gumičkou ze špičky na měkké tkáně (Cupisti et al., 

2007).  

Obrázek 6: Otlaky a iritace měkkých tkání 

 

Zdroj: vlastní 

 

3.6.2 Kostní výrůstky 

 

Vznikají nejčastěji při opakované mechanické zátěži koncentrované do jednoho 

určitého místa, především pak do takového, kde je kost kryta pouze kůží se slabou 

vrstvou podkoží. Nejčastější příčinou jejich vzniku je tak obuv a její nepřetržitý tlak 
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působící v těchto místech. V důsledku toho dochází ke vzniku otlaků či poranění 

měkkých tkání, ale také k ovlivňování kostní novotvorby. Okostice se totiž v tomto 

případě brání jejímu dráždění nadprodukcí kostní tkáně. U moderních gymnastek  

se vlivem několika hodinového a téměř každodenního nošení gymnastických špiček  

a jejich tlaku dvojitou gumičkou vyskytují nejčastěji ostruhy na posteriorní straně paty. 

Příčinou jejich vzniku může být však i zánět Achillovy šlachy, napětí lýtkových svalů, 

ale i nevhodná obuv, jež vymění hned po tréninku za výše zmíněné špičky. Zpravidla 

můžeme vidět a cítit bouli na posteriorní straně paty. To vše může postupem času vést 

ke dráždění místní burzy, což je známé také jako Haglundova deformita či tzv. „pump 

bump“. Další častou exostózou u nich bývá exostóza na hlavičce první nártní kosti, 

která je často doprovodem vbočeného palce (Hernández-Díaz et al., 2012; Tu et 

Bytomski, 2011). 

 

3.6.3 Bolestivost nártů 

 

  Je velice nepříjemná. Většinou se jedná o silnou bolest, která má píchavý  

či řezavý charakter a nejčastější příčinou jejího vzniku je přetížení nártu při sportu. 

Další příčinou může být poranění nártu, onemocnění cév a nervů, plochá klenba nohy, 

zánět šlachy či špatná obuv. Hlavní příčinou bolesti u moderních gymnastek je tak 

jejich přetěžování, kdy gymnastka je už od svých 4 let nucena chodit každý den  

po celou dobu tréninku na maximálním výponu či nártech (plantární flexe prstců a 

nohy) (Coughlin, 2000; Matějovský et Matějíček, 2002). 

 

3.6.4 Bolestivost pat 

 

Pata, jak je již známo, pohlcuje otřesy a nárazy při dopadu nohy na zem, a tak se 

s největší pravděpodobností objevuje bolestivost pat při pohybu. Hlavní příčinou vzniku 

je přetížení, popř. zánět plantární fascie, která se nachází uvnitř nohy, dále pak kostnatý 

výrůstek vznikající z důvodu přetěžování paty při dlouhodobém stání, fyzické aktivitě či 

špatné obuvi. Dále způsobují bolest změny artrotické, neurologické, traumatické či jiná 

systémová onemocnění. Podrobná anamnéza a vyšetření pomáhá zjistit etiologii  

a speciální diagnostické testy nám ozřejmí diagnózu (Rome, 2005; Thomas et al., 2010). 
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U moderních gymnastek se nejčastěji objevuje bolestivost na plantární straně 

paty. Mimo to se objevuje u 11 - 15% dospělých. V literatuře se nachází pokaždé stejný 

popis této patologie, a to je bolest podél proximální plantární fascie, jež se upíná  

na tuberositas calcaneu (McPoil et al., 2008; Thomas et al., 2010). Symptom může 

vyvolat mechanické přetížení, obezita či pracovní stereotyp. Bolest obvykle pacienti 

popisují při změně držení těla, např. když ráno vstanou z postele nebo po delším 

odpočinku z lehu či sedu do stoje. Po několika minutách bolest ustane a objeví se až 

během dne, kdy stojí delší dobu (Tu et Bytomski, 2011). U těchto lidí nalézáme vyšší 

BMI, napětí Achillovy šlachy, palpační bolestivost na spodní straně plantární fascie  

a nevhodnou obuv (Rome, 2005; Thomas et al., 2010). 

 

3.6.5 Plochonoží 

 

 V dnešní době existuje mnoho patologických faktorů, jež zhoršují stav a funkci 

klenby nožní. V praxi vídáme dva základní typy ploché nohy (tzv. pes planus, 

v anglické literatuře známé také jako flat foot), těmi jsou příčné a podélné plochonoží, 

které můžeme vidět na obrázku č. 7. Pokud bychom chtěli v literatuře najít přesnou 

definici, bylo by to velmi obtížné. Podélné plochonoží lze charakterizovat poklesem 

mediální klenby nožní. Ta je buď v přímém kontaktu s podložkou, nebo je jí blíže  

v porovnání s fyziologickým podélným klenutím nohy. Pro příčné plochonoží  

je charakteristické nedostatečné klenutí v místě hlaviček metatarzů ve srovnání 

s normou (Dungl, 2005; Larsen, 2005).  

 Podle způsobu vzniku, můžeme plochonoží rozdělit na vrozené, kam spadá 

flexibilní a rigidní plochá noha, či získané, které je způsobené např. svalovou slabostí  

a dysbalancí, chabostí vazů, artritickými patologiemi nebo kontrakturami  

(Dungl, 2005). Dalšími rizikovými faktory jsou dědičné sklony, chronické nesprávné 

zatěžování, předčasné nošení bot, nadváha či extrémní přetěžování. Za velmi citlivé 

období pro klenbu nohy se dá považovat dětský věk, puberta a vysoký věk (Larsen, 

2005). 

 Dle Mosci (2010) je plochonoží považováno za viditelnou deformitu, jež je 

tvořena špatným postavením ve více sousedících kloubech. Flexibilní plochonoží  

je popisováno ve studii Vittora et al. (2009) jako pokles mediální podélné klenby nožní, 
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které je spojené s pronačním postavením os calcaneus. Dle Sosny (2001) má kromě 

toho vliv na klenutí nohy také úhel mezi patní kostí a horizontálou. Pro Adamce (2005), 

aby označil nohu za plochou, není dostačující pouze širší kontaktní plocha  

na plantogramu, ale i patologická distribuce zátěže, která je jeho hlavním kritériem. 

Nejen Čihák (2001), ale i Vittore et al. (2009) jsou toho názoru, že pro plochou nohu  

je charakteristické nejen pronační postavení nohy, ale i postavení os calcaneus, které  

se vlivem toho stáčí do valgózního postavení. V případě, že najdeme omezenou dorzální 

flexi hlezenního kloubu, můžeme hovořit o zkrácení Achillovy šlachy, které se také 

může pojit s plochonožím (Mosca, 2010).   

Obrázek 7: Podélné a příčné plochonoží 

 

Zdroj: vlastní 

 

3.6.6 Hallux valgus 

 

 Jedná se o statickou deformitu nohy, jejímž základem je valgózní postavení 

palce, nadměrná varozita I. metatarzu a mediální prominence jeho hlavice. Hovoříme 

tedy o komplexní deformitě, jež se skládá z celé řady změn podle etiologie, délky trvání 

a závažnosti dislokace. Tato deformita palce, jinak známá také jako hallux valgus  

či vbočený palec je často spojována s plochonožím (Fešar, 2008). S tím se často 

setkáváme u moderních gymnastek, které nosí dennodenně několik hodin úzké 

gymnastické špičky.  

 Existují dva typy vbočeného palce, vrozený a získaný. Při poklesu podélné  

i příčné nožní klenby se rozvíjí získaná forma vbočeného palce (Hetherington, 1994). 

Dříve se považovalo za příčinu halluxu valgu nošení špatné obuvi. O tom svědčila také 

práce Fooka a Hodgsona z roku 1058, kteří našli výskyt halluxu valgu u 33 % Číňanů 

nosících obuv a pouze u 1,9 %, kteří obuv nenosili (Fešar, 2008). To však nyní studie 
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vyvracejí a mluví převážně o dysfunkci klenby nožní a vlivu genetickém (Hetherington, 

1994). U halluxu nastane převaha m. extensor et flexor hallucis longus, jenž táhne palec 

do valgozity a zároveň oslabení nebo funkční inhibice m. abductor hallucis a m. flexor 

hallucis brevis (Fešar, 2008). Následkem toho mohou vzniknout bolestivé otlaky  

na mediální straně hlavičky I. metatarzu, které mohou vést až k zánětlivým změnám 

burz (Doherty et Doherty, 2000). 

 Během terapie vbočeného palce je hlavním cílem facilitace m. abductor hallucis, 

jenž je téměř dysfunkční, a zaměřit se na zlepšení funkce drobných svalů klenby nožní, 

pomocí stimulace planty, aktivního cvičení a tapingu palce. Vhodné je také využít 

individuálních silikonových korektorů či tzv. spacerů neboli klínků, které se vkládají 

mezi palec a ukazovák. Ty slouží jako pasivní podpora k udržení palce  

v ose I. metatarzu. Dá se však využít také velkého množství nočních dlah  

či ortopedických vložek s retrokapitálním vyvýšením (Fešar, 2008). Je nutné brát 

v úvahu, že během léčby je potřeba zaměřit se převážně na aktivní přístupy, jako je 

např. senzomotorika, a pasivní korekci považovat spíše za její doplněk. Nicméně 

důvodem vbočeného palce nejsou pouze již výše zmínění faktory, ale je jimi  

např. i špatné osové postavení kloubů dolní končetiny. Proto je nutné se v terapii 

zaměřit nejen na akrální části dolní končetiny, ale také na úpravu svalového napětí  

a kloubní vztahy ve spojení se svalovými řetězci celé dolní končetiny, popř. i výše 

postavenými segmenty (např. pánev, břišní a zádové svaly) (Tichý, 2008). 

 Jedinci, kteří trpí vrozenou nebo velmi bolestivou formou vbočeného palce, 

musí podstoupit chirurgický zákrok. Ten však může být vykonán až po ukončení jejich 

kostního růstu, což bývá kolem čtrnáctého roku života, jak uvádí Fixsen (1998).  

Na výběr máme z mnoha chirurgických zákroků, avšak nejčastěji používanou bývá 

metatarzální osteotomie, která je mnohdy doplněná o plastiku kloubního pouzdra.  

Díky tomu je docíleno dostatečného osového postavení i chirurgického výsledku,  

jenž i přesto musí být udržován náležitou a důkladnou rehabilitací (Hetherington, 1994). 

 

3.6.7 Funkční poruchy nohou moderních gymnastek 

 

 Úrazy a poranění u moderních gymnastek jsou ve většině případů chronické 

povahy a vyskytují se u nich podstatně častěji v porovnání s jedinci, kteří nesportují.  
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I tak je však moderní gymnastika sportem s nízkým rizikem vzniku vážných poranění. 

Ty jsou pak omezena převážně na dolní končetiny a záda (Cupisti et al., 2007; Kolt et 

Kirkby, 1999). Méně častá jsou pak zranění na horních končetinách a v oblasti krční 

páteře. Je však nutné brát v úvahu, že i tato poranění a zdravotní problémy vzniklé  

ve většině případů špatnou technikou provedení některých prvků či nesprávnou 

vyučovací metodou trenérů jsou mnohdy nejčastějším důvodem předčasného ukončení 

kariéry velkého množství gymnastek (Cupisti et al., 2007). 

Nejčastější oblastí zranění je kotník a noha a to téměř ze 40- ti %, s 22 % je 

druhou nejčastější oblastí se zdravotními problémy oblast zad, jak uvádí Cupisti et al. 

(2007) ve své studii. To uvádí ve své studii také Kolt et Kirkby (1999). Záda trpí 

bolestmi převážně v oblasti dolní části zad jinak nazývané také jako „low back pain“  

a to z důvodu extrémní a opakované hyperextenze v oblasti bederní páteře (Cupisti et 

al., 2004; Piazza et al., 2009). 

V první řadě se však úrazy a poranění na dolních končetinách projevují 

poruchou funkce nohy či klenby nožní (Cupisti et al., 2007). Rozsah tréninků 

moderních gymnastek se pohybuje na extrémní úrovni zatěžování organismu. K tomu 

lze připočítat také působení nefyziologických požadavků na provedení gymnastických 

poloh, v jejichž důsledku je tělo gymnastky také nepřiměřeně zatěžováno (Cupisti et al., 

2004; Kruse et Lemmen, 2009). Gymnastky se mnohdy vracejí k plné zátěži  

po nedostatečné rekonvalescenci, což často vede ke kumulaci únavy a vzniku 

mikrotraumat (Cupisti et al., 2007). V moderní gymnastice pramení velká většina 

zranění z přetížení organismu. Pomocí tréninkového programu spolu s kompenzačním 

cvičením a dostatečným odpočinkem s regeneračními procedurami můžeme takovýmto 

zraněním předejít. Na to však, jak už je dobře známo, nezbývá nikdy mnoho času  

a bohužel jsou tyto postupy často zanedbány nebo zastaveny i z toho důvodu,  

že si mnoho trenérů myslí, že jsou neúčinné (Zetaruk, 2006). 

 Na funkční poruchy nohou, popř. jejich poranění u moderních gymnastek  

má dopad kombinace následujících faktorů:  

 většina moderních gymnastek začíná s tréninkem na vrcholové úrovni již  

ve věku čtyř až šesti let, tedy v době, kdy jsou stále posturálně nezralé a jejich 

pohybový aparát tedy není schopen dobře zvládnout specifický trénink, 
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 moderní gymnastika na vrcholové úrovni rozvíjí vývojově daná specifika 

dětského organismu, kterými jsou např. hypermobilita kloubů či laxicita vazů,  

 tréninky moderních gymnastek na nejvyšší úrovni trvají od čtyř do sedmi hodin 

denně, pět až šest dní v týdnu, neustále rostoucí nároky nutí jít gymnastky  

až do extrémů a to i v rámci sportovní přípravy (Bobo-Arce et Méndez-Rial, 

2013; Djordjevic-Nikic et Moskovljevic, 2009), 

 gymnastky během cvičení působí silami, které jsou rozloženy na velmi malou 

plochu, to vyžaduje precizní práci s těžištěm těla včetně perfektní práce svalů 

nohy (Cupisti et al., 2007; Zetaruk, 2006).  

Dá se předpokládat, že hlavní příčinou poranění na dolních končetinách  

u gymnastek je působení propulzních sil při odrazech nebo dopadech ze skoků  

či nefyziologické požadavky, které jsou na gymnastky kladeny v průběhu provádění 

gymnastických poloh či prvků (Kruse et Lemmen, 2009). Zranění na nohách jsou 

nejčastěji způsobena prováděním určitých prvků a zároveň jsou doprovázena kožními 

problémy. Další příčinou je slabost vazů (tou trpí více jak 80% gymnastických dětí)  

a jejich uvolněnost z důvodu předchozích zranění a špatně vedeného tréninku, 

kompenzačně dochází ke vzniku svalové hypertonie (Cupisti et al., 2007). 

Velmi častými obtížemi je přetížení či distorze hlezenního kloubu. Často se však 

setkáváme také s tendinitidami či entezopatiemi přetěžovaných svalů a to  

z takových důvodů, jako je např. přetrénování, přetížení či následek svalových 

dysbalancí (Kolt et Kirkby, 1999). Jedná se o entezopatie Achillovy šlachy, plantární 

aponeurózy, ligamentum patellae známé také jako „skokanské koleno“, adduktorů 

kyčelního kloubu projevující se bolestivostí v oblasti třísla či entezopatie v oblasti 

trochanter major. Nejen ony však mohou způsobovat bolestivost v oblasti kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu, které gymnastky trápí, spolu s  bolestmi v oblasti 

bederní páteře, nejvíce. Mnohdy se setkáváme také s únavovými zlomeninami (např. 

mikrotrhliny v hlezenním kloubu způsobené konstantním zatížením (Cupisti et al., 

2007). 
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3.7 Řešení specifických změn na nohách moderních gymnastek 

pomocí vhodných přístupů ve fyzioterapii 

 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, u většiny moderních gymnastek 

v rámci náročných tréninkových jednotek nejsou zahrnuta kompenzační cvičení, 

regenerace či rehabilitace. Z toho důvodu bychom se rádi v této kapitole zmínili  

o fyzioterapeutických postupech, které by byly vhodné nejen pro zlepšení funkce nohy 

moderních gymnastek, ale zároveň by sloužily také jako prevence, kompenzace 

deformace nohy ve špičce či jako terapie patologií charakteristické pro jejich nohy.  

Specifické změny na nohách moderních gymnastek se týkají hlavně poruchy klenby 

nožní (podélné a příčné plochonoží) a s ní spojené deformity nohy jako je např. hallux 

valgus. Z toho důvodu také poznamenáme odlišné přístupy v terapii plochonoží, 

kterými jsou např. „malá noha“, „tří“ či „čtyřbodová opora“ a jiné. Lze tak očekávat 

kladné ovlivnění nejen nohy a jejího klenutí, ale také celého posturálního systému, 

jehož dokonalá funkce, rovnovážná kontrola a koordinace svalů je nezbytná pro sport, 

jako je moderní gymnastika.  

Exteroceptivní a proprioceptivní vnímání nohy má pozitivní vliv nejen na 

správnou funkci nohy a její klenutí, ale zároveň také na funkci posturálního systému, 

díky němuž dosahujeme lepší schopnosti aktivně se udržet ve vertikále a zároveň nižší 

energetické náročnosti v rovnováhách. Z toho důvodu je nutné toto vnímání, jež  

je součástí senzomotorického či neuromuskulárního tréninku, podporovat. O tom hovoří  

a následně také dokazuje ve svém výzkumu Kovacs et al. (2004). Podobného názoru  

je také Kolář (1995). Ten tvrdí, že proto, aby bylo dosaženo správné funkce nohy,  

je nezbytné rozvíjet nejen sílu svalů, jež se podílejí na nožní klenbě, ale současně  

je potřeba ovlivňovat také senzorické funkce nohy, a to z toho důvodu, že jejich kvalita 

má reflexní vliv na správné udržení klenby nožní (Kolář, 1995). 

Dle Véleho (2006) souvisí pokles klenby nožní i s vyššími segmenty 

pohybového aparátu v rámci řetězení funkčních poruch. V tom případě by dle 

Kabelíkové a Vávrové (1997) bylo možné využít i cvičení vhodná pro odstranění 

dysbalancí. 

V rámci aktivních přístupů sloužících ke zlepšení funkce nohy a jejího klenutí 

by se dalo využít např. analytického posilování oslabených svalů podle svalového testu 
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dle Jandy (2004) či cvičení, jež by sloužilo k posilování extenzorové skupiny svalů 

nohy (dorzální flexe nohy při chůzi). Tento analytický přístup je však v současné době, 

a to z pohledu nejen teoretického, ale i praktického, překonán účinnějšími postupy,  

jež jsou založeny převážně na neurofyziologickém podkladu (např. senzomotorická 

stimulace, Kabatova metoda, spirální dynamika a jiné). 

 

3.7.1 Manuální terapie 

 

 U moderních gymnastek se s ní setkáváme ve většině případů pouze v rámci 

regeneračních programů a to obvykle jen ve formě masážních technik, které jsou 

zaměřené převážně na jejich bolestivá záda. Přitom by se dalo říct, že manuální terapie 

by byla vhodná např. před tréninkem nebo závodem (techniky měkkých tkání v oblasti 

nohy, mobilizace drobných kloubů nohy), kde by sloužila nejen stimulačně,  

ale i preventivně, a zároveň by mohla sloužit terapeuticky k odstraňování počínajících 

deformit nebo kloubních blokád nacházejících se v oblasti nohy. Manuální techniky  

se doporučují provádět rovněž na začátku terapie, neboť si tím připravíme fyziologické 

napětí jednotlivých měkkých tkání či odstraníme eventuální blokády kloubů (Lewit, 

2003). 

 

3.7.1.1 Techniky měkkých tkání 

 

 Techniky měkkých tkání využíváme k odstranění reflexních změn na kůži, 

podkoží, fasciích a svalech. Tyto změny nám mohou výrazně narušit pohyb a zároveň 

působit bolest (Kolář et al., 2009). Na napětí v jednotlivých vrstvách měkkých tkání 

můžeme terapeuticky působit silou našeho manuálního kontaktu a směrem (Lewit, 

2003). Poslední dobou je kladen stále větší důraz na významnost fascií, jež jsou dle 

Véleho (2006) podstatnou součástí svalových řetězců a smyček. Díky tzv. fasciální 

technice, která využívá hlubokého šikmého tahu a dechových synkinéz, můžeme uvolnit 

napětí i v hluboko uložených fasciích, jež jsou součástí funkčního řetězení. 

 Měkké techniky u moderních gymnastek by bylo potřeba zaměřit nejen na oblast 

plantární fascie, jejíhož uvolnění dosáhneme např. postizometrickou relaxací  

dle Lewita, ale i na oblast paty, dorzum nohy a meziprstní prostory. Často u nich 

nalézáme také tzv. spoušťové body (TrPs) např. v m. quadratus plantae. Ty lze odstranit 
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pomocí presury nebo již výše zmíněnou postizometrickou relaxací. Pro snížení 

svalového napětí v přetížených svalech, můžeme využít jemných tahů z klasické  

či reflexní masáže. 

 

3.7.1.2 Mobilizace 

 

 Kloubní mobilizace je jemná manuální technika, díky které pomocí repetitivních 

pohybů ve směru blokády dosahujeme postupného zvětšování kloubní vůle (joint play). 

Mnohdy využívá postizometrické relaxace za účelem uvolnění svalů v okolí kloubní 

blokády (Rychlíková, 1997). 

 Z výše uvedených poznatků se dá domnívat, že na nohách moderních gymnastek 

nalezneme omezení kloubní vůle v některém z kloubních spojení. U plochonoží 

mobilizujeme os calcaneus nebo jednotlivé tarzální kůstky. Ve chvíli, kdy nalezneme 

omezení kloubní vůle, provádíme mobilizaci. Ta může být prováděna u jednotlivých 

článků prstců, tarzometatarzálního skloubení, kloubů mezi tarzálními kůstkami  

či u dolního nebo horního hlezenního kloubu (Lewit, 2003). V případě, že bude 

docházet ke vzniku deformit (např. prominence mediální plochy os naviculare), bude 

zapotřebí zaměřit se na manuální korekci plochonoží a valgozity nohy. Toho můžeme 

dosáhnout pomocí uvolnění kloubní vůle mezi os naviculare a os cuboideum. Pokud 

manuálně ošetřujeme nohy, nesmíme zapomenout také na výše postavené segmenty, 

které mohou být zablokované. Těmi jsou hlavička fibuly, patela, kyčelní klouby  

a v neposlední řadě také sakroiliakální skloubení a bederní páteř. Nesmíme však 

zapomenout ani na vyšetření kloubní vůle a rozsahu pohybu krční páteře, neboť úzce 

souvisí vzhledem k funkčnímu propojení s funkčními poruchami na nohách.  

 

3.7.1.3 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

 

 Podstatou metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) je usnadnit 

pohyb pomocí aferentních impulzů ze svalového vřeténka, šlachového tělíska, 

kloubních a kožních proprioceptorů. Pomocí stimulace proprioceptorů vyvoláme nebo 

urychlíme odpověď nervosvalových mechanismů (Adler et al., 2014; Pavlů, 2002).  

Tato metoda vychází z přirozených pohybů z běžného života, jež jsou seřazena  

do tzv. sdružených pohybových vzorců. Facilitační pohybové vzorce mají diagonální  
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a spirální charakter. Ten odpovídá topografickému uspořádání svalů od jejich začátku 

až k úponu. Díky různým technikám PNF lze dosáhnout nejen zlepšení svalové síly, 

vytrvalosti a zvýšení kloubního rozsahu. Ale navíc lze ovlivnit také tonus svalstva  

a zlepšit svalovou koordinaci, neboť koncept PNF se vztahuje na všechny svalové  

a kloubní skupiny (Hindle et al., 2012; Holubářová et Pavlů, 2011). 

 Metodu PNF lze využít během terapie plochonoží také u moderních gymnastek. 

Pomocí něj lze aktivovat oslabené krátké či dlouhé svaly nohy (např. m. abductor 

hallucis, m. tibialis anterior), ale také relaxovat svaly zkrácené či ve zvýšeném 

svalovém napětí (např. m. triceps surae). U dolní končetiny využíváme relaxačních  

i posilovacích technik (Holubářová et Pavlů, 2008; Mahieu, 2009). Uvedeme několik 

příkladů: posílení m. abductor hallucis a m. tibialis anterior – I. diagonála flekční 

vzorec, relaxace m. gastrocnemius laterální část – I. diagonála extenční vzorec  

a pro m. gastrocnemius mediální část – II. diagonála extenční vzorec, m. quadratus 

plantae – II. diagonála extenční vzorec. Využít můžeme také pozice opor a podpor plant 

nohou z aplikovaného PNF (Holubářová et Pavlů, 2011). 

 

3.7.2 Proprioceptivní stimulace  

 

3.7.2.1 Metoda dle Freemana 

 

Tato metoda se zaměřuje na reedukaci pohybů na nestabilních podložkách,  

díky které se zlepšuje propriocepce a v návaznosti na ní i koordinace svalové činnosti 

(McKeon et Hertel, 2008; Pavlů, 2002). Dle Freemana (1965) totiž hrála rozhodující 

roli ve velké většině případů porušené funkce hlezenních kloubů instabilita svalů, šlach 

a kloubních vazů.  

K tomu využil Freeman dvou typů pomůcek: sektoru válce a sektoru koule. 

Podložka ve tvaru válce se používá k tréninku propriocepce při pohybech ve smyslu 

dorzální a plantární flexe a ve směru do varózního a valgózního postavení nohy.  

Ve chvíli, kdy pacient zvládá dobře toto cvičení, přejde ke cvičení na kulové úseči, kde 

je zapotřebí vyrovnávat rovnováhu ve více směrech (Pavlů, 2002).  

V úvodní části cvičíme na nezatížených kloubech nohy. Cvičení je tak 

prováděno vsedě a se správně centrovanými klíčovými klouby dolních končetin 
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(hlezenní, kolenní a kyčelní klouby). Nejprve začínáme s nácvikem tzv. „malé nohy“,  

u níž díky aktivaci drobných svalů chodidla (hlavně m. quadratus plantae) a laterálního 

m. peroneus longus dojde ke vztyčení podélné a příčné klenby nožní, čímž dosáhneme 

korigovaného postavení nohy. Potom jdeme do stoje, ve kterém nacvičujeme výkroky  

a zákroky. Pracujeme v něm i s přenášením váhy na jednu dolní končetinu, opět 

s udržením „malé nohy“ a správným postavením kloubů dolních končetin.  

Až po zvládnutí předešlého přecházíme ke cvičení na labilních plochách. Znovu  

se začíná nejprve prostým stojem, kolébáním, výkroky, zákroky a stojem na jedné dolní 

končetině na instabilní podložce, poté můžeme využít i cvičení na obou typech 

podložek současně (každá noha stojí na jiné desce). Na závěr se cvičí chůze na obou 

typech instabilních podložek. Uvedená cvičení vyžadují intenzivní spolupráci a silnou 

motivaci pacienta (Freeman, 1965; Pavlů, 2002). 

 

3.7.2.2 Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

 

Autory této metodiky, která vychází z Freemanova konceptu, ale v první řadě ze 

zdokonalené metody dle Herveou a Messeana (1976), jsou profesor Vladimír Janda  

a Marie Vávrová. Tato metoda navíc uplatňuje řadu nejnovějších neurofyziologických 

poznatků o funkci proprio- a exteroceptorů a z teorie o motorickém učení. Díky ní jsme 

schopni ovlivnit základní pohybové stereotypy jako je stoj a chůze. Využívá facilitace 

proprioceptorů, kožních receptorů, receptorů planty nohy a šíjových svalů. Jejím cílem 

je dosáhnout reflexní, automatické aktivace žádaných svalů a to bez výraznější 

kortikální kontroly (Pavlů, 2002). 

Během cvičení začínáme nejprve od distálních částí a postupujeme proximálně, 

tzn., že začínáme korekcí chodidla (nácvik tzv. „malé nohy“), dále korigujeme kolena, 

pánev, hlavu a ramena. Dá se říci, že je v podstatě shodná se senzomotorickou řadou dle 

Freemana. Kromě toho zahrnuje také chůzi v balančních sandálech, výskoky, cvičení  

na trampolíně, točně, fitteru či cviky na gymnastických míčích (Pavlů, 2002). 

Zvládnutím tzv. malé nohy (nácvik se provádí pasivně, aktivně s dopomocí  

a nakonec aktivně) v korigovaném sedu a následně v korigovaném stoji, což se 

považuje za základní prvky, můžeme přejít k nácviku obtížnějších cviků (Kolář et al., 

2009). K tomu nám poslouží také celá řada pomůcek, jako jsou kulové a válcové úseče, 

balanční sandály, točna, fitter, minitrampolína, balanční míče, měkké labilní plochy  
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a jiné (Eils et Rosenbaum, 2001; Pavlů, 2002). Je však podstatné zachovávat postupnou 

zátěž, neboť v případě, že neodhadneme obtížnost cvičení, může dojít k přetížení 

struktur nohy (Pavlů, 2002). 

 

3.7.2.3 Labilní plocha dle Švejcara 

 

 Švejcar (2013) vychází z vývojové kineziologie a biomechanických zákonitostí 

v terapii nohy, resp. plochonoží. V jeho přístupu je centračně – stabilizační funkce 

vysvětlována jako primární vrozený automatismus, na němž je založena terapie tzv. 

automatickou posturální korekcí. Vychází opět z nastavení jednotlivých segmentů těla  

a to do správných resp. výhodných pozic pro pohybový aparát (centrace). S nácvikem 

začínáme vsedě, kyčelní klouby jsou v mírné abdukci a chodidla se nacházejí kolmo 

pod kolenními klouby, je však zapotřebí také rozložení a uvědomění si pěti paprsků 

klenutí nohy (Švejcar, 2013). 

 Švejcar (2013) doporučuje k efektivní terapii nohy (resp. ovlivňování 

plochonoží, halluxů valgů, kladívkovitých prstců apod.) využívat jednoduchou, malou  

a relativně levnou pomůcku. Tou je labilní destička, která má na sobě vyznačené osy, 

pod jejichž průsečíkem se nachází polokoule. Na příčné ose se nachází nejvyšší bod 

podélného klenutí (oblast pod os naviculare), podélná osa prochází středem calcaneu  

a osou II. prstu. Umožňuje tak nejen korekci opření chodidla o terén, ale i vyváženou 

aktivitu rotátorů v oblasti hlezenního, kolenního a kyčelního kloubu, která napomáhá 

zlepšení jejich stability. Zároveň zlepšuje stereognozii neboli vnitřní orientaci, mozek 

pak končetinu lépe „vidí“ a současně čte lépe terén v opoře. To je významné ve sportu 

jako součást prevence úrazů, v první řadě pak u nártů a kolenních kloubů. Dále  

se postupuje korekcí kolenního kloubu (terapeut mírným tlakem vtáčí kolenní kloub  

do vnitřní rotace a pacient jde proti němu do rotace zevní, tím nastává i rotace 

v kyčelních kloubech), při nezměněné vodorovné poloze destičky (Švejcar, 2013).  

Po zvládnutí předchozího, přejdeme podobně jako v metodické řadě dle Jandy  

a Vávrové (1992), do stoje či nácviku nákroků a výpadů. 
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3.7.2.4 Propriofoot koncept 

 

 Propriofoot je poměrně nová stabilizační pomůcka, která pracuje se dvěma 

destičkami odděleně na přednoží a zánoží s různou mírou lability. Autory tohoto 

konceptu jsou francouzští fyzioterapeuti, Jerome Baicy a Lois Paric, kteří pracují více 

než deset let ve vrcholovém sportu, v němž má také nápad stabilizačních destiček svůj 

počátek. Kombinacemi cviků a destiček dosahujeme různých variant náročnosti, což  

je považováno za hlavní výhodu (Špringrová Palaščáková, 2011a). 

  Cvičení se provádí na jedné dolní končetině a chodidlo se nachází pokaždé  

na dvou destičkách současně, jak lze vidět na obrázku č. 8. Jeho cílem je udržet 

rovnováhu a vodorovný sklon destiček po dobu deseti sekund, to vše opakujeme dva- až 

třikrát. Propriofoot umožňuje segmentální aktivaci svalů nohy: pouze na přední nebo 

zadní části chodidla, na zadní i přední části chodidla zároveň či k posílení specifické 

svalové oblasti pro vbočený palec (Špringrová Palaščáková, 2011a). 

Obrázek 8: Propriofoot 

 

Zdroj: Špringrová  Palaščáková (2011a) 

 

Hlavní předností balančních destiček Propriofoot je, že posilují a aktivují svaly 

nohy, hlezenního kloubu a celé dolní končetiny, zvyšují pohyblivost kloubů nohy, 

stabilizují klenbu nožní, dolní končetiny a trup a tím napomáhají prevenci instability  

a vzniku funkčně – patologických mechanizmů (např. plochá noha) (Špringrová 

Palaščáková, 2011a). Podle Švejcara (2013) však propriofoot nedává zpětnou vazbu 

oproti jeho labilní destičce. 
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3.7.2.5 BOSU 

 

 BOSU je cvičební pomůcka, která se svým využitím řadí mezi labilní plochy, 

v poslední době se stává stále více populární a to nejen ve fitness, ale i u zdravotnického 

personálu. Vypadá jako polokoule nebo jakýsi poloviční gymball, který můžeme použít 

z obou stran („Both Sides Utilized“) (Laudner, 2010). Čím více je BOSU nahuštěné 

vzduchem, tím je pevnější a tudíž stabilnější (Honorová, 2012). Cvičení na kopuli, 

v porovnání se cvičením na pevné plastové desce, je více labilní. BOSU má mnoho 

využití, slouží ke zlepšení stabilizace všech kloubů pohybového aparátu, aktivaci 

hlubokého stabilizačního systému, k relaxaci a regeneraci či k tréninku 

kardiovaskulárního aparátu apod. (Číž, 2010; Gioftsidou et al., 2013; Martínez-Lopez et 

al., 2014). Stabilitu na BOSU lze trénovat v různých pozicích (korigovaný stoj, 

výkroky, výstupy, podřepy, dřepy, stoj na 1 dolní končetině, výskoky snožné, seskoky, 

dřepy na jedné dolní končetině a jiné). BOSU se však dá využít také k posilování 

různých částí těla (např. posilování břišních či zádových svalů) (Karter, 2007; Martínez-

Lopez et al., 2014). 

 

3.7.2.6 Proprioceptivní posturální terapie dle Raševa 

 

 Pomocí neuroortopedického terapeutického přístroje „posturomed“ 

s terapeutickou plochou a nastavitelnými stupni instability, který byl vyvinut  

Dr. Eugenem Raševem, lze léčit od roku 1992 patologické posturální reakce, především 

pak funkční segmentální instability u nosných kloubů (Rašev, 1995). 

Instabilní plocha podnítí vznik tlumených kmitů, které opakovanou rytmickou 

stimulací ovlivňují segmenty celého těla. Je zavěšena na pružinách, které umožňují 

nastavení lability a zároveň určují směr výchylky plochy při změně těžiště,  

jež je následována kmitem zpět do výchozí polohy. Vychází se z přesného metodického 

postupu ve vyšetření i terapii od nejjednodušších po nejsložitější cviky (např. stoj, krok, 

překračování a udržování ve stoji na jedné dolní končetině, házení míčkem a jiné),  

který byl popsán Dr. Raševem (1995).  

Primárním cílem cvičení na posturomedu je aktivizace segmentální koordinace. 

Cvičení je však vhodné také jako součást terapie chronických bolestí páteře  

či posturální dysfunkce pohybového aparátu (např. skolióza, vadné držení těla, 
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vertebroalgický syndrom), jako preventivní trénink koordinace, u hypermobility páteře  

i kloubů či u svalové hypotonie s funkční instabilitou nosných kloubů (Rašev, 2012).  

U moderních gymnastek by se dal využít ve většině případů, ale např. také k nácviku 

udržení rovnováhy při stoji na jedné dolní končetině – výdrž, pirueta, váha a jiné.  

 

3.7.3 Terapie ploché nohy podle Lewitové – Hermachové 

 

  Clara – Marie H. Lewitová Hermachová často ve své práci vychází z jejích 

vlastních zkušeností a řídí se často intuicí. Jejím cílem je vnímat osobnost pacienta jako 

celek. Její snahou je optimalizovat svalové napětí měkkých tkání a následně jejich 

funkci. K tomu využívá techniky exteroceptivní a proprioceptivní facilitace („hlazení“), 

kterou stimuluje CNS a snaží se dosáhnout dynamického stavu, kdy všechny svaly mají 

optimální tonus, což znamená, že jsou schopny regulovat své napětí (Hermachová, 

1999). 

 Při léčbě ploché nohy využívá několik způsobů. Jedním z nich je aktivace svalů 

nohy pomocí nácviku tzv. „velké a ještě větší nohy“, zvětšením plochy chodidla  

a rozprostřením prstců na zem. Vychází také z toho, že noha se opírá o čtyři body: 

hlavičku metatarzu malíku a palce a mediální a laterální stranu paty, čímž se odlišuje  

od „tříbodové opory“ a tzv. „malé nohy“ (Král, 2012). Dle Hermachové (1998) má noha 

úchopovou funkci, z toho důvodu se snaží aktivovat flexory prstců nohy, a tím 

napomáhat jejímu podélnému klenutí. Napětí mezi flexory a extenzory prstců a nohy 

ovlivňuje manuálně. Využívá k tomu tzv. exteroceptivního dráždění, kterým 

hypotonické svaly facilituje a hypertonické naopak inhibuje. Účinek doteku záleží  

na intenzitě, frekvenci, směru a také síle tlaku vyvolaného rukou terapeuta. U ploché 

nohy a tzv. „hypotonických svalů“, využívá rychlého tření nohy a to nejen na plantě, ale 

i na nártu. Součástí terapie ploché nohy je rovněž centrace drobných kloubů prstců, 

kloubů nohy či taping (Hermachová, 1999). Hermachová (1998) se během terapie 

ploché nohy nezaměřuje pouze na akrum dolní končetiny, ale i na kraniální svalová 

zřetězení, funkci a osové postavení kolenních a kyčelních kloubů, pánev, napětí 

pánevního dna, bránici, ale i bederní páteř.  

 Proto, aby byla zachována správná funkce nohou, doporučuje Hermachová 

(2001) vlastní masáž či hlazení nohou, chodit naboso, nejlépe po různém povrchu  
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(např. tráva, písek, ploché či kulaté oblázky, koberec a jiné) či koulet pod nohou ježatý 

míček. Obuv by podle ní měla mít co nejohebnější a nejměkčí podrážku, aby byl 

zachován co nejlepší kontakt chodidla se zevním prostředím a receptory na chodidle tak 

nebyly ochuzeny o rozmanité vjemy (Hermachová, 1998).  

 

3.7.4 Spirální koncepty 

 

V současné době lze využít ne jednoho terapeutického přístupu, jež vychází 

z tzv. spirálního principu fungování pohybového aparátu. Ten zahrnuje vzájemné 

anatomické, kineziologické a inervační vztahy mezi měkkými tkáněmi, fasciemi, 

šlachami, svaly, kostmi a klouby.  

 

3.7.4.1 Spirální dynamika 

 

Zakladatelé konceptu jsou francouzská fyzioterapeutka Yolande Deswarte  

a švýcarský lékař Dr. Christian Larsen. Vychází z principů anatomické stavby a ideální 

pohybové koordinace tak, jak se vyvíjela v průběhu evoluce až k současné vzpřímené 

chůzi. Tento anatomicky a funkčně podložený pohybový koncept se snaží o poznání 

prostorových a časových sledů optimální koordinace lidského pohybu a jejich zapojení 

do běžných denních pohybových aktivit i sportovního tréninku (Larsen, 2010). Larsen 

(2010) uvádí, že cesta k lepšímu držení těla vede přes trojrozměrný pohyb. Díky cvičení 

dochází nejen k zafixování uvědomění si správných pohybových vzorců, ale i ke 

zlepšování proprioceptivní zkušenosti. Nejdříve se provádí pasivní vedení pohybů, dále 

aktivní pohyb s dopomocí, ale i s použitím odporu. Nakonec provádí pacient aktivní 

cvičení samostatně, začíná vleže, poté provádí cvičení vsedě a na závěr ve stoji (Larsen, 

2010). 

Dle Larsena (2005) je možné léčit plochou nohu prostřednictvím spirální 

dynamiky.  Uvádí spirálu nohy, kdy je přednoží vtáčeno dovnitř (pronace) a pata 

vytáčena ven (supinace). V závislosti na těchto pohybech se bérec točí dovnitř a kolenní 

klouby, otevřené z kyčelních kloubů, se točí zevně. Slouží nejen k léčbě ploché nohy 

díky napínání svalstva chodidla a aktivnímu zkracování podélné klenby, ale navíc 

dodává noze díky těmto směrům stabilitu. Dalším spirálním cvikem vhodným při 

plochonoží je např. „picasso“ či tzv. „paleček“, který napomáhá stabilizaci palce  
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a formování příčné klenby nožní (Larsen, 2008; Larsen, 2005). Tento spirální princip 

umožňuje zapojení hned několika segmentů naráz do koordinace, což vede k aktivaci 

celé svalové smyčky či řetězce. Véle (2006) uvádí, že z hlediska kineziologie je tento 

princip považován za energeticky prospěšný způsob funkce pohybového aparátu. 

 

3.7.5 Metoda Roswithy Brunkow 

 

 Základem terapeutického konceptu Brunkowové je cílená aktivace diagonálních 

svalových řetězců prostřednictvím oporných cvičení. Umožňuje tak zlepšení funkce 

oslabeného svalstva, stabilizační trénink pro páteř a končetiny v optimálním zatížení 

kloubních ploch a reedukaci správných pohybových stereotypů (Pavlů, 2002). Vývojová 

kineziologie je základem většiny pozic v tomto konceptu.  

 Za klíčový terapeutický prostředek jsou označována napínací resp. vzpěrná 

cvičení, jejichž základem je maximální volní dorzální flexe rukou a nohou, prováděné 

vzpíráním se o zápěstí a také paty v distálním směru proti pomyslnému odporu či pevné 

ploše. Ve chvíli, kdy je dorzální flexe na rukách a nohách, jsou aktivovány svalové 

řetězce, jejichž fixní bod leží proximálně a aktivace probíhá stejným směrem, tedy  

od distálních částí končetin proximálně. Naopak je to u izometrického vzpírání,  

tím se aktivují svalové řetězce, jejichž fixní body jsou v distálních částech končetin  

a tím i jejich aktivace postupuje z proximálních oblastí distálně. Díky současné 

izometrické kontrakci agonistů i antagonistů (vzpíráním se o kořeny dlaní a paty dojde 

k aktivaci ventrálního či dorzálního svalového řetězce), se izometrická kontrakce rozšíří 

i na svalstvo trupu. Z důvodu zlepšení koaktivace svalových řetězců a výchozí pozice 

aker na základě ovlivnění svalového napětí, se provádí před daným cvičením jejich 

manuální facilitace či inhibice, v první řadě extero- a proprioceptivně (Špringrová 

Palaščáková, 2011b). 

 Základními principy metody Roswithy Brunkow se nechala inspirovat 

Špringrová -Palaščáková (2011b), na jejichž základě vytvořila tzv. akrální koaktivační 

terapii, jež rozvíjí zvolené neurofyziologické principy. Na efektivitu cvičení má kromě 

vzpěru o akra vliv i jejich klenutí, jež je potřeba udržet po celou dobu provádění cviku. 

Neudržení klenby v průběhu vzpěru se na na ruchách projevuje plochoručím a na 

nohách plochonožím. V souvislosti s plochonožím uvádí Špringrová Palaščáková 

(2011b) nedostatečnou fixaci os naviculare, hlavice talu a os naviculare (ve středním 
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postavení), což zapříčiňuje funkční či nakonec až strukturální poruchy nohy a vyšších 

segmentů. 

 

3.7.6 Koncept dle Brüggera 

 

 Jedná se o diagnostický a terapeutický koncept, využívající se při poruchách 

pohybového aparátu. Po důkladně provedeném vyšetření se terapie zahájí přístupem 

funkčním nebo globálním. Jeho prioritou je vzpřímené držení těla, jež se snaží aplikovat 

i do běžných denních činností. Toho chce dosáhnout pomocí přebudování již 

změněných pohybových stereotypů na stereotypy fyziologické, prostřednictvím 

pravidelného opakování a redukcí tzv. rušivých faktorů (Pavlů, 2000). 

 Pro lepší chápání a představu pacienta, ale i korekci držení těla využíváme 

Brüggerova modelu ozubených kol. Ten poukazuje na vzájemnou provázanost tzv. tří 

základních pohybů: klopení pánve vpřed, zvedání hrudníku a protažení šíje. Navíc tvoří 

základ pro diagnostiku a terapii funkčních poruch (Pavlů, 2004). Prvním zvoleným 

postupem v terapii je tzv. korekce držení těla. Ta je prováděna buď v pozici stoj,  

nebo v pozici sed. V případě, že se bude jednat o korekci v pozici sed, budeme hovořit  

o nácviku či instruktáži tzv. „Brüggerova sedu“, jehož cílem je dosáhnout 

harmonického protažení v oblasti páteře (Pavlů, 2000). Pozornost zaměříme  

na správnou výšku sedací plochy, která umožní klopení pánve vpřed, pohodlné a 

stabilní postavení dolních končetin, bérce směřují kolmo k podložce, noha zatížena ve 

třech bodech („tříbodová opora nohy“), sklopení pánve vpřed, harmonická 

thorakolumbální lordóza probíhající od Th5 po os sacrum, napřímení hrudníku, 

uvolněné postavení pletence pažního a horních končetin, protažení šíje a inklinační 

postavení horní krční páteře (Pavlů, 2004). Po jeho zvládnutí přecházíme do další 

základní pozice pro její nácvik a tím je „korigovaný stoj“. U něho směřujeme naší 

pozornost včetně nohy také na kyčelní klouby, které by měly být zacentrovány v zevní 

rotaci a mírné abdukci, kolenní klouby v mírné semiflexi, trup a hlava v prodloužení 

páteře, ramenní klouby roztaženy a vytočeny zevně a lopatky by se měly sunout 

kaudálně. Proto, aby bylo dosaženo vzpřímeného držení, je zapotřebí vzájemná souhra 

svalů v rámci svalových smyček či tzv. funkčních skupin svalů. Podstatná je zde i práce 

s tělovým schématem, neboli schopnost pacienta vnímat (představit si) jednotlivé části 

jeho těla (Pavlů, 2000). 
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 K léčbě či prevenci příčného plochonoží se využívá tzv. retrokapitální podpora, 

neboli měkký protetický materiál vkládající se pod hlavičky II. až IV. metatarzu. 

Z důvodu tvarování příčné klenby nožní se nepodkládá I. a V. hlavička metatarzu. 

Hovoříme tak o pasivní podpoře, která by však samostatně nebyla dostačující. Z toho 

důvodu volíme ještě aktivní postupy ve smyslu Brüggerova konceptu, které budou 

ideálním doplněním (např. AEK, cvičení s therabandem) (Pavlů, 2002). Bohužel se tato 

podpora nemůže vkládat do špiček gymnastek, z toho důvodu se doporučuje je používat 

alespoň při nošení běžné nebo sportovní obuvi.  

U moderních gymnastek se však dá využít v rámci pasivních postupů aplikace 

horké role, teplých obkladů či masáží a v rámci aktivních postupů agisticko- excentrické 

kontrakční postupy či cvičení s therabandy (Pavlů, 2004). 

 

3.7.7 Fyzikální terapie 

 

 Pomocí nejrůznějších fyzikálních podnětů, které mají odlišné či stejné účinky, 

ovlivňujeme aferentní nervový systém. Mezi její hlavní a zároveň obecné účinky patří 

účinek analgetický, myorelaxační, spasmolytický, trofotropní, antiedematózní  

a v neposlední řadě také placebo efekt. V moderní gymnastice není fyzikální terapie 

příliš využívaná, přestože vzhledem k jejich zdravotním problémům a specifickým 

změnám na jejich nohách by byla více než žádoucí. Vhodná by byla nejen jako součást 

regenerace a rekondice, ale dala by se v jejich případě využít také ke zmírnění únavy  

po trénincích či léčbě deformit nohou, které jsou často součástí plochonoží, tj. hallux 

valgus či ostruha patní kosti. (Capko, 1998).  

 

3.7.7.1 Ultrazvuk 

 

 Účinky ultrazvuku jsou analgetické, vazodilatační a myorelaxační. Díky jeho 

mechanickému vlnění dochází k mikromasáži s následným disperzním účinkem, 

k přeměně mechanické energie na tepelnou a k ohřevu hluboko ležících tkání. Ultrazvuk 

tak lze využít při léčbě funkčních poruch pohybového aparátu (bolestivé stavy, záněty 

šlach), poúrazových stavů (např. distorze, kontuze), svalů v hypertonu, u ploché nohy, 

halluxu valgu či ostruhy patní. Tato terapie je kontraindikována u dětí, a to z důvodu 

doposud neuzavřených růstových chrupavek (Poděbradský et Vařeka, 1998). 
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3.7.7.2 Magnetoterapie 

 

Jedná se o aplikaci pulzního nízkofrekvenčního magnetického pole, díky němuž 

dosáhneme myorelaxačního, analgetického, vazodilatačního a protizánětlivého účinku. 

Zároveň také slouží k urychlení regeneračních procesů. Volíme ji při léčbě poúrazových 

stavů (např. po fraktuře, kontuzi), zánětlivých a degenerativních onemocněních 

pohybového aparátu či jeho funkčních poruch (tendinitida, bolestivé stavy). V rámci 

pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie lze využít také nejmodernější formu a tou je tzv. 

„Salus Talent“. Nejčastěji je indikován u akutní či chronické bolesti zad, onemocnění 

kosterního svalstva (degenerativní artritida, syndrom ztuhlého ramenního kloubu), léčbě 

bolesti (natažení svalu, kloubní ztuhlost), poúrazové ztuhlosti kloubů či sportovních 

úrazů (Poděbradský et Poděbradská, 2010). 

 

3.7.7.3 Laseroterapie 

 

 Laseroterapie využívá tři hlavní efekty: biostimulační, analgetický  

a protizánětlivý. K nim se dále připojuje ještě účinek vazodilatační, myorelaxační, 

antiedematózní a baktericidní. Jak uvádí Poděbradský a Vařeka (1998) ve své knize, 

velikost dávky je závislá na kvalitě kožního krytu v dané oblasti a na typu používaného 

přístroje. Nejčastější indikací laseru jsou bolestivé funkční poruchy pohybového aparátu 

(např. myalgie, tendinitida, burzitida, myozitida), využívá se však i u ostruhy patní  

či halluxu valgu (Poděbradský et Vařeka, 1998). 

 

3.7.7.4 Rázová vlna 

 

 Terapie rázovou vlnou se řadí k mechanoterapii. Jejím principem je aplikace 

rázové „tlakové“ vlny pomocí aplikátorové hlavice, jež je zakončena úderníkem. Ten se 

přiloží na kůži nad ošetřovanou tkáň a rázy v místě aplikace vyvolají vlnu, jež se šíří 

radiálně okolními tkáněmi do hloubky asi 3,5 cm. Na rozhraní struktur s odlišnými 

mechanickými vlastnostmi se tvoří kavitace, tzn., že při lokálním poklesu tlaku vznikají 

uvnitř kapaliny dutiny, které následně prasknou a vyvolají rázové vlny, jež destruují 

okolní materiál. Tím dojde k cílené mikrotraumatizaci ošetřované tkáně. Následná 

hyperémie zlepší lokální metabolismus, sníží napětí v hypertonických svalech a spustí 

reparační procesy. K analgetickému účinku dochází vlivem uvolnění endogenních 



67 
 

opiátů (Kolář et al., 2009). Rázová vlna je indikována u entezopatií, burzitíd, calcar 

calcanei, reflexních změn ve svalech a měkkých tkáních či u osteofytů (např. hallux 

valgus). Dle Koláře et al. (2009) jsou doporučena 3 sezení (počet rázů v jednom sezení 

1 – 2 tisíce) v odstupu jednoho týdne. Dodržen by měl být také klidový režim po její 

aplikaci a to v délce 48 hodin (Kolář et al., 2009). 

 

3.7.7.5 Elektroterapie 

 

 Obecně lze říci, že elektroterapie (zejména pak nízkofrekvenční proudy, např. 

Trabertovy) se využívá v první řadě ke snížení bolestivosti. Mezi její účinky patří 

účinek analgetický a spasmolytický, které nastupují velmi rychle, dále pak účinek 

trofotropní, antiedematózní a myostimulační (Capko, 1998). U moderních gymnastek 

by bylo vhodné ji využít nejen na oblast zad (především oblast bederní  

a sacroiliakálního skloubení), ale i na ošetření svalových spoušťových bodů (TrPs).  

Na povrchové spoušťové body se nejčastěji využívá kombinace ultrazvuku a TENS,  

na ty hlubší pak středněfrekvenční proudy s ultrazvukem. Pro analgezii lze využít také 

diadynamické proudy (Kolář et al., 2009). 

 U diagnózy vbočeného palce (hallux valgus) nebo počátcích jeho deformity, 

dochází v první řadě k oslabení m. abductor hallucis. Tento sval není denervovaný,  

ale je ve funkčním útlumu, přesto je jeho svalová síla vyšší než 2 podle svalového testu 

dle Jandy a z toho důvodu se využívá elektrogymnastika. Používají se např. proudy 

středněfrekvenční bipolární (Kotzovy proudy) či nízkofrekvenční TENS typu surge  

a aplikace nadprahově motorická (Kolář et al., 2009; Poděbradský et Vařeka, 1998). 

Tato terapie je podpůrná, napomáhá vycvičení a posílení svalu izolovaně, avšak jeho 

funkční sílu je potřeba dále zvyšovat ostatními aktivními fyzioterapeutickými přístupy 

jako je např. senzomotorika, tříbodová opora a jiné.  

 

3.7.7.6 Hydroterapie 

 

 Vodoléčebné procedury, jako je vířivka či perlivá koupel, by byly ideální 

součástí regeneračního a rekondičního programu u moderních gymnastek. Bohužel jsou 

však ve většině případů využívány pouze v rámci regenerace na přípravných letních 

soustředěních. Vířivá koupel využívá termického a silného mechanického účinku vířící 
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vody nejen k indikaci poúrazových stavů, ale slouží zároveň k dosažení celkové 

harmonie lidského organismu, snížení bolestivosti svalů, zlepšení krevního oběhu  

a snížení stresu. Podle Šmondrka (1995), je v rámci terapie ploché nohy vhodné využít 

prvků balneoterapie, vzhledem k jejich analgetickému a relaxačnímu účinku.  

Doporučuje se také plavání, díky němuž dochází ke zlepšení funkce 

kardiorespiračního systému nebo úpravě svalových dysbalancí. Plavání, stejně jako 

vodoléčebné procedury však mohou být nežádoucí v rámci sezóny, neboť při nich 

dochází k nadměrnému uvolnění svalů, což se může projevit poklesem výkonnosti  

na ploše. Z toho důvodu se doporučuje je využívat až po zátěži. 

 

3.7.8 Taping 

 

 Taping v moderní gymnastice je v poslední době stále více v oblibě a využívá jej 

mnoho gymnastek. Dá se považovat za vhodnou metodu podporující funkci nohy.  

V dnešní době využíváme dvou základních typů tapování. Tím je klasický neboli 

„rigidní“ taping a taping „funkční“ (kinesiotaping, aku-taping atd.). Dá se tedy říci,  

že v současné době existuje velká spousta tapovacích pásek s nejrůznějšími vlastnostmi 

(pevnost, pružnost, přilnavost a jiné). Jak uvádí ve své knize Flandera (2006), klasický 

taping využívá pevných nepružných pásek na různé části těla. V první řadě slouží ke 

stabilizaci kloubu, což je nejen v gymnastice, ale v jakémkoliv jiném sportu  

na vrcholové úrovni přínosem. Další jeho výhodou je, že šetří kloub. V přetěžované 

oblasti totiž umožňuje snížení svalového napětí měkkých tkání díky jeho pasivní 

podpoře (Flandera, 2006). V moderní gymnastice však převažuje využívání pružného 

kineziotapu. Ten nejen že aktivně snižuje napětí u přetížených svalů a měkkých tkání, 

ale zároveň zvyšuje napětí oslabených tkání, čímž zvyšuje jejich výkonnost. Kromě 

toho přináší úlevu od bolesti, stimuluje lymfatický systém, zlepšuje proriocepci  

a v prevenci a terapii u sportovců je navíc vhodnou podporou stability kloubů a svalové 

koordinace (Drouin et al., 2013; Kase, 2003). 

Nožní klenbu lze podpořit různými technikami tapování či kinesiotapování. 

Klasický tape můžeme např. využít k podpoře příčné klenby nohy (Pavlů, 2014). 

Z kinesiotapování lze využít korekčí techniku sloužící k podpoře podélné klenby nohy  

s „odlehčením“ plantární fascie (viz obr. č. 9), či sloužící ke korekci pronačního 
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postavení nohy, tedy do supinace. Dále by se dala využít k podpoře příčné klenby nohy. 

Kineziotape lze aplikovat také inhibičně a to např. na m. triceps surae. Dá se však 

využít také ke korekci valgózního postavení palce (Doležalová et Pětivlas, 2011; Kase, 

2003). 

                     Obrázek 9: Kineziotaping k podpoře podélné klenby nohy 

 

Zdroj: vlastní 

3.7.9 Alternativní přístupy 

 

 Z pohledu východní filosofie jsou chodidla považována za významnou součást 

čínské medicíny. Tradiční čínská medicína, jež je založena na zkušenostech, bývá  

na západě zařazována do kategorie alternativní medicíny. Mezi metody její léčby patří 

akupresura, akupunktura, manuální a masážní techniky, fytoterapie, preventivní tělesná 

cvičení (jóga, tai-chi, chi-toning) či změna stravování. Jedná se o taoistickou filosofii, 

jejímž základem je tzv. princip duality. Ten popisuje nepřetržitou proměnu, prolínání  

a měnící se vztah mezi dvěma polaritami, kterými jsou jin a jang. Jeden bez druhého 

nemohou být a oba musejí být ve vzájemné rovnováze. Narušení této rovnováhy  

se projevuje nemocí, bolestí či poruchou orgánu (Marek et al., 2003; Pánek, 2008). 

 

3.7.9.1 Jóga 

 

Jóga je považována za nejstarší druh procvičování lidského těla a její počátky  

se datují k 300 až 200 letům př. n. l. Tehdy o ní přicházely první informace 

z Pataňdžaliho jógy súter. V současné době je naší populací velmi oblíbená a rozšířená 

po celém světě. 
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 Jóga pracuje s tělesným schématem a uvědoměním si vlastního těla. Zároveň  

se také snaží navodit přirozenou harmonii mezi cvičením a dýcháním. Zaměřuje se také 

na centrum těla, tedy oblast břišních svalů, svalů pánevního dna a správnou hybnost 

páteře (Čemusová, 2013). 

 Základem jejích pozic je dotyk plant nohou s podložkou, které tvoří  

tzv. „kořeny“. Existuje velké množství pozic, které mají pozitivní vliv na správné 

klenutí nohy a její funkci. Mezi ně se řadí např. pozice židle (utkatásana), pozice stromu 

(vrksásana)(viz obr. č. 10), pozice bojovníka I., II. (vírabhadrásana), pozice hory 

(tádásána), pozice psa hlavou dolů (adho mukha svánásana) či sed na paty (vadžrásana). 

Mezi náročnější se pak řadí pozice s držením palce u nohy ve stoji (utthita hasta 

padangusthasana) náročná na udržení balance či pozice vleže (supta padangusthasana) 

(Čemusová, 2013; Stuchlík et Kubrychtová Bártová, 2007).  

Obrázek 10: Pozice stromu – „vrksásana“ 

 

Zdroj: vlastní 

3.7.9.2 Akupresura 

 

 Na nohách se nachází velké množství významných akupresurních bodů  

(viz obr. č. 11). Tyto body jsou místa sloužící k určení diagnózy či ovlivnění 

jednotlivých drah, zvaných meridiány. Na nohách lze najít také spoustu bodů, jež se dají 

využít k léčbě nejrůznějších problémů pohybového aparátu (Marek et al., 2003).  

 Chodidlo je tak nejvhodnějším místem reflexního zásahu, neboť patří 

k nejcitlivějším místům našeho těla vzhledem k tomu, že po něm neustále šlapeme 
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(Kyralová, 2012). Z toho důvodu by bylo vhodné využít reflexní masáž chodidel  

u moderních gymnastek, neboť má nejen analgetický účinek, ale zároveň harmonizuje 

celý organizmus a nastoluje rovnováhu jinu a jangu. 

Obrázek 11: Akupresurní body na plantě nohy 

 

Zdroj: Zeman (2006) 

3.7.9.3 Shiatsu 

 

Shiatsu (shi – prst, atsu – tlak) je japonská terapeutická metoda využívající dotek 

a tlak, jež má vliv na tělo pacienta. Využívá doteku prstů, celé dlaně, předloktí, loktů 

apod. a technik jako je tlak, trakce, pasivní pohyby, houpání i bodové ošetření, 

v místech akupresurních bodů (Čemusová et al., 2012). V nich, pomocí těchto technik, 

uvádí do pohybu energii a tím obnovuje energetickou rovnováhu těla (Dubitsky, 2000). 

Této alternativní metody lze využít také k léčbě nohou u moderních gymnastek. 

Z masážních hmatů se doporučuje např. masáž chodidla sloužící jako pasivní podpora 

funkce svalů klenby nožní, stlačování kosti patní či „ležatá osmička“ (Dubitsky, 2000). 

 

3.7.10 Péče o nohy, prevence a režimová opatření 

 

 Noha moderních gymnastek je minimálně tři až čtyři hodiny v gymnastických 

špičkách, a to téměř každý den. Proto by jejich nohy měly být po zbytek dne 

v uvolněném prostoru, měla by jím být zajištěna volnost pohybu a dostatečné množství 

rozmanitých vjemů. Z tohoto důvodu se doporučuje dobře padnoucí obuv, která má 

flexibilní podrážku a dostatečně širokou špičku umožňující aktivní pohyb metatarzů  
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ve směru flexe – extenze, ale také abdukce, která je nejdůležitější při udržování 

rovnováhy, ale i pro tvorbu příčné klenby nožní (Hermachová, 1998). V první řadě se  

u dětské sportovní obuvi doporučuje, aby podrážka byla ohebná a tenká z toho důvodu, 

aby neomezovala správné odvíjení nohy během chůze či při sportu. Příliš silná a tvrdá 

podrážka zabraňuje noze ve vnímání podkladu a to vede k neaktivitě jejích svalů  

a změně stereotypu chůze projevující se zvýšením tonu svalů kyčelního kloubu  

i pánevního dna a prodloužením kroku (Hermachová, 1998; Larsen, 2008). Klinické 

studie poukazují na to, že původ mnoha problémů se šlachami a svaly pochází z příliš 

měkkého tlumení nárazů. Další studie poukazují na to, že měkké a silné podrážky  

u sportovní obuvi se zabudovanými větracími otvory, gelovými polštářky apod. mnohdy 

zapříčiňují právě to, čemu mají údajně zabránit, a tím je nestabilita a chronické 

přetěžování (Larsen, 2008). 

 Ideální by bylo zahrnout prvky proprioceptivního tréninku (měkké podložky, 

labilní plochy či bosu) do tréninku moderních gymnastek. Ještě před tréninkem by bylo 

vhodné nohu promasírovat, uvolnit kloubní vůli drobných kloubů nohy, uvolnit 

meziprstní prostory, protáhnout flexory a extenzory prstců nohou či využít 

exteroceptivní stimulaci nohou („ježek“). To vše lze provádět i po skončení tréninku. 

V rámci hygieny a péče o nohy se doporučuje sprchování či namáčení nohou střídavě 

do teplé a studené vody (zejména po ránu napomáhá nohám „se probudit“), provádět 

relaxační automasáž nohou a dostatečně je hydratovat. Důležité je také pravidelné  

a důkladné střihání nehtů u nohou, aby se zabránilo eventuálnímu zarůstání nehtů. 

Marek et al. (2003) ve své knize uvádí, jak postupovat při léčbě plochonoží, 

které se projevuje bolestivostí a únavou chodidel. Jeho přístup k léčbě je komplexní  

a zahrnuje v první řadě nácvik správného držení těla a nácvik správné chůze vycházející 

ze správného odvíjení nohy od podložky (začíná patou, přes chodidlo po palcovém  

a malíkovém paprsku nohy k metatarzům, končí odrazem prstců a přes palec opouští 

podložku). Následuje procvičování nohy - a) uchopováním předmětů pomocí prstců  

u nohou (šátek, tužka), b) procvičováním prstců („píďalka“), c) uvolňováním 

hlezenních kloubů vleže (kroužení), d) modifikovanou chůzí po špičkách, po patách  

či vnitřních a vnějších stranách chodidel a za e) nácvikem „malé nohy“. Zmiňuje také 

úpravu propriocepce pomocí stimulace chodidel s využitím akupresurní podložky  

či šlapáním po drobných kamenech. Doporučuje také správnou obuv, která by měla být 
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dostatečně široká a bez úzkých špiček, pravidelnou péči o nohy (hygiena) a masáž, resp. 

automasáž nohy (Marek et al., 2003). 

 

3.7.11 Pasivní korekce 

 

 Gymnastické špičky z důvodu jejich tvaru a velikosti bohužel neumožňují 

využití pasivní korekce formou různých vložek či stélek v době jejich nošení. Z toho 

důvodu se doporučuje jejich využití alespoň tehdy, když gymnastky nosí běžnou denní 

obuv. 

 Z výše zmíněných poznatků lze usoudit, že u plochonoží se jeví jako prvořadé 

postavení calcaneu. Zabránit jeho valgóznímu postavení a zároveň také plochonoží, lze 

díky kvalitní vložce s laterální zarážkou calcaneu a mediální podporou klenby nožní, 

jejíž zhotovení se provádí podle odlitku na odlehčené noze (Adamec, 2005). Podobného 

názoru je také Vittore et al. (2009), který do terapie flexibilně ploché nohy kromě 

posilování extenzorové skupiny svalů nohy zahrnuje rovněž ortopedické pomůcky, jež 

zamezují valgóznímu postavení paty. U takovýchto určitých problémů tak volíme 

pasivní korekci ve formě ortopedické stélky či podpatěnku do běžné obuvi. Pro pasivní 

podepření příčné klenby nohy se využívají tzv. „srdíčka“, ta jsou však zpravidla spíše 

zdrojem bolestí, navíc se v přední části nohy zvyšuje tlak právě do oblasti příčné 

klenby, která se v návaznosti na to hroutí (Hermachová, 1998). 

 Dlouhou dobu se využívalo k léčbě ploché nohy či jejích vrozených deformit 

nejrůznějších vložek, stélek do bot, ortéz či sportovní obuvi. Je však nutné vědět, že čím 

lépe je nožní klenba podepřena pasivně, tím méně bude držena aktivně, ve zkratce 

řečeno, dobré vložky – líné nožky (Hermachová, 1998). Jak uvádí Wenger et al. (1989) 

ve své studii, ploché nohy u dětí se přirozeně vyvíjí s jejich věkem a nelze je tak 

kompenzovat žádnými speciálními stélkami do bot nebo korekčními botami. Ty nám 

nanejvýš napomáhají zmírnit bolest nebo zlepšit symptomy, nicméně existující 

deformitu neodstraní.  Dle Hermachové (1998) by děti, které potřebují rehabilitaci 

nohou, měly nejen nosit dobře tvarované boty, ale měly by také chodit bosy. Dle 

Larsena (2008) jsou vložky považovány jako pasivní podpora za ideální součást terapie 

ploché nohy u dětí, avšak hlavní úlohu i přesto hraje aktivní cvičení (gymnastika nohou 

či jejich terapie) doplněná o chůzi naboso. Fixsen (1998) v terapii ploché nohy 

upřednostňuje převážně aktivní přístupy.   
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4 CÍL A ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

A HYPOTÉZY 

4.1 Cíl práce 

 

Cílem této práce je zhodnotit funkci a specifické změny na nohách moderních 

gymnastek a prokázat pozitivní vliv pohybového programu na tyto změny a zhoršenou 

funkci nohy. Shrnout výsledky dosavadních studií zaměřených na ovlivnění správné 

funkce nohy a získat užitečné informace z tohoto experimentu a to nejen pro 

fyzioterapeuty, trenéry a moderní gymnastky, ale i pro laickou, sportovní aktivní 

veřejnost, u níž se objevují stejné zdravotní problémy v oblasti nohy. 

 

4.2 Úkoly práce 

 

Pro splnění výše zmíněného cíle byly stanoveny následující úkoly: 

1) Prostudovat odbornou literaturu vztahující se k dané problematice 

2) Zjištěné poznatky přehledně zpracovat v teoretické části práce 

3) Stanovit hypotézy práce 

4) Vytvořit výzkumný plán 

5) Vybrat probandky z moderních gymnastek se zhoršenou funkcí a specifickými 

změnami na nohách na základě dotazníku a vstupního kineziologického vyšetření 

6) Vytvořit specifický pohybový program na základě prostudované literatury 

zvládnutelný všemi probandkami 

7) Aplikace tohoto programu v praxi po dobu 3 měsíců 

8) Vyplnit dotazník a provést výstupní kineziologické vyšetření 

9) Porovnat dotazníky, vstupní a výstupní kineziologické vyšetření a provést 

statistické vyhodnocení výsledků 

10) Porovnat a diskutovat výsledky výzkumu se studiemi s podobnou problematikou 

a formulovat závěry a doporučení pro praxi 
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4.3 Výzkumné otázky 

 

1) Bude mít intenzivní tříměsíční pohybový program vliv na zlepšení 

specifických změn na nohách probandek? 

2) Bude mít intenzivní tříměsíční pohybový program vliv na zlepšení funkce 

nohou probandek?  

3) Budou při porovnání výsledků z dotazníků a ze vstupního a výstupního 

kineziologického vyšetření znatelné rozdíly ve funkci a specifických 

změnách na nohách probandek? 

 

4.4 Hypotézy 

 

H1:  Předpokládám, že na základě tříměsíčního intenzivního pohybového 

programu dojde k objektivnímu zlepšení specifických změn na nohách 

probandek. 

H2:  Předpokládám, že na základě tříměsíčního intenzivního pohybového 

programu dojde k objektivnímu zlepšení funkce nohou probandek.  

H3:  Předpokládám, že dojde ke zmírnění bolestivosti, zlepšení funkce  

a stability při testu dle Véleho, zlepšení výsledků plantografického 

vyšetření a dalších specifických změn při srovnání výsledků z dotazníků 

a vstupního a výstupního kineziologického vyšetření. 
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5 METODIKA PRÁCE 

5.1 Výzkumná metodologie 

 

Diplomová práce je vědecko – výzkumnou kvantitativní studií, která  

je postavena na experimentu čítajícím dva druhy výzkumných metod. První metodou  

je dotazovací šetření k zisku dat, druhou doplňující metodou je komparativní metoda 

v rámci klinického testování.  

Teoretická část diplomové práce je zpracována formou literární rešerše  

na základě informací dostupných z českých a zahraničních literárních a informačních 

zdrojů. Na základě prostudování zdrojů jsou shromážděná data podle obsahu roztříděna 

do jednotlivých kapitol a subkapitol teoretické části. Na základě teoretických poznatků 

byl vytvořen návrh experimentální studie, který je podrobně popsán v dalších částech 

metodiky práce, aplikován v rámci experimentu, statisticky vyhodnocen a následně 

položen do kontrastu se současnými výzkumy s podobnou tématikou v závěrečné 

diskusi. Kritériem pro vyhledávání literárních zdrojů je jazyk angličtina a český jazyk. 

Informační zdroje pro vyhledávání dat jsou oborové bibliografie, referátové časopisy, 

online a offline databáze, katalogy knihoven, webové stránky, učebnice, příručky, 

významné monografie, periodika (tituly odborných časopisů, elektronických konferencí, 

novin a bulletinů), bakalářské a diplomové práce a elektronické dokumenty (online 

dokumenty přístupné prostřednictvím Internetu). Některá data jsou získána z přednášek 

a praktických seminářů v rámci studia. Výsledek sběru dat je validní s ohledem na 

přesnost citace informačních zdrojů dle normy ČSN ISO 690. Vyhledávání potřebných 

odkazů a článků k uvedené problematice je založeno na vyhledávání pomocí klíčových 

slov.  

 

5.2 Popis výzkumného souboru 

 

Výběr probandů pro výzkum byl založen na základě dotazníku sestaveného pro 

účely diplomové práce (viz příloha č. 3). Na základě dotazníků bylo záměrně vybráno 

10 probandek ženského pohlaví ve věku od 14 do 17 let, které musely splňovat 

následující kritéria: dostatečná praxe v daném sportovním odvětví (MG), stejná věková 

kategorie v rámci výkonnosti v MG, množství tréninků a jejich délky týdně a 
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přítomnost specifických změn na jejich nohách. U nich byla následně odebrána 

anamnéza a provedeno vstupní kineziologické vyšetření. 

Testovanou skupinou byly moderní gymnastky z oddílu Ideastav Chodov Praha. 

Tento oddíl byl pro studii vybrán z toho důvodu, že nejvíce probandek splňovala 

kritéria pro zařazení do výzkumu a přislíbilo aktivní účast na výzkumu po dobu  

tří měsíců.  

Před zařazením do experimentu musely všechny probandky podepsat 

informovaný souhlas (viz příloha č. 2), kde byly předem seznámeny s účelem  

a průběhem experimentu a interpretací výsledků. Výzkum byl schválen Etickou komisí 

UK FTVS pod jednacím číslem 205/2013 (viz příloha č. 1). 

 

5.3 Požadavky na výdaje 

 

Náklady na realizaci této diplomové práce byly minimální, dosáhly částky 270 

Kč. První finanční obnos, přesněji 200 Kč, byl využit na zpracování literární rešerše od 

Národní lékařské knihovny. Druhým výdajem byly finance na nákup materiálu 

potřebného k provedení plantogramu (papíry, temperové barvy), ten byl pořízen  

za 70 Kč. Tisk dotazníků, protokolů a manuálů s pohybovým programem byl pořízen 

zdarma. Data byla zpracována na vlastním notebooku. Experiment probíhal 

v prostorách sportovní haly a probandky se zúčastnily výzkumu dobrovolně bez nároku 

na honorář.   

 

5.4 Sběr dat 

 

5.4.1 Časový rozvrh 

 

Tato práce byla uskutečněna v roce 2013/2014. Časový program byl následující: 

 Červen – srpen 2013: nashromáždění a prostudování odborné literatury 

vztahující se k tématu a příprava osnovy diplomové práce. 

 Září – listopad 2013: zajištění podmínek a pomůcek pro realizaci  

a zpracování teoretické části diplomové práce. 
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 Prosinec – březen 2013/2014: výběr vhodných probandů na základě odebrání 

dotazníku, odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického 

vyšetření, vytvoření pohybového programu v závislosti na nastudované odborné 

literatuře, zácvik a následná realizace pohybového programu. 

 Duben – srpen 2014: odebrání dotazníku, provedení výstupního 

kineziologického vyšetření, analýza získaných hodnot, jejich konfrontace 

v rámci dotazníků a jednotlivých vyšetření, vytvoření statistického vyhodnocení 

experimentu porovnáním dotazníků a vstupního a výstupního vyšetření, 

vyvození závěrů, zpracování výsledků a konečná úprava diplomové práce. 

 

5.4.2 Podmínky sběru dat 

 

Na začátku byl vyplněn dotazník, který sloužil k zařazení probandek splňujících 

daná kritéria do experimentu. Ty musely splňovat minimálně 10 z 15 možných kritérií. 

Následně byla odebrána anamnéza a vstupní kineziologické vyšetření, jehož 

součástí byl také test dle Véleho a vyšetření pomocí plantogramu. To bylo prováděno  

ve sportovní hale, která byla dostatečně vyhřátá a osvětlená. Probandky byly vyšetřeny 

mou osobou za účasti dalšího fyzioterapeuta pro objektivnější posouzení během 

vyšetření. Na každé vyšetření byl vyměřený čas 45 minut.  

Pro zajištění co největší objektivity výsledků byl následně probandkami 

prováděn v určitém stanoveném období (leden – březen 2014) pohybový program 4krát 

týdně po každém tréninku, a to o zvládnutelné intenzitě a délce trvání. Zároveň však 

touto intenzitou, pravidelností a dobou trvání byly zachovány předpoklady 

k pozitivnímu ovlivnění specifických změn na nohách a jejich zhoršené funkce.  

Tato sestava cvičení byla pro všechny probandky jednotná. Každý týden po dobu tří 

měsíců byly prováděny kontroly, které sloužily ke korekci jednotlivých cviků a zároveň 

také k motivaci probandek. 

K vyhodnocení a porovnání dat byla použita statistická veličina aritmetický 

průměr a program Microsoft Excel 2007.  
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5.4.3 Forma dotazníku ke vstupnímu vyšetření 

 

Gymnastky vyplnily dotazník, na jehož základě byly vyloučeny ty, které 

nesplňovaly požadavky experimentu. Následně díky němu byla vybrána homogenní 

skupina probandek, u níž se vyskytují specifické změny na nohách (minimálně  

5 specifických změn z 10 možných), a díky kterým tak splňovala kritéria experimentu. 

Vzor dotazníku je zařazen v přílohách.  

 

5.4.4 Anamnestické a kineziologické vyšetření 

 

Pro zisk informací k práci s probandkami byla odebrána anamnéza a provedeno 

komplexní kineziologické vyšetření obsahující především vyšetření stoje a chůze 

(proporcionalita, postavení částí těla), reflexních změn (vizuální a palpační vyšetření 

kůže a dalších vrstev) a test dle Véleho (včetně jeho modifikace – vyřazení zrakové 

kontroly). Dále zahrnovalo specifické vyšetření nohou a aktivních izolovaných pohybů 

prstců, plantogram a další vstupní vyšetření.  

 

5.4.5 Vyšetření dle Véleho testu 

 

Slouží k hodnocení celkové stability, jak je blíže popsáno v kapitole 3.5 

Vyšetření funkce nohy v teoretické části. Jak již uvedl Véle, k hodnocení stability nám 

slouží čtyřbodová stupnice uvedená v tabulce č. 2. Stupeň č. 1 znamená dokonalou 

schopnost stability nohy a pod stupněm 4 se skrývá výrazně porušená stabilizační 

schopnost dané oblasti. Pro zvýšení citlivosti tohoto testu je vhodné využít  

např. vyřazení zrakové kontroly. 

                                 Tabulka 2: Hodnocení stability dle Véleho testu 

Stupeň stability Popis stoje dle Véleho testu 

 

1 

Prstce volné 

Není viditelná hra šlach 

 

2 

Prstce přitisklé k podložce 

Ke konci testu se objevuje hra šlach 

 

3 

Prstce ve flexi 

Viditelná hra šlach 
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4 

Prstce ve flexi 

Viditelná hra šlach 

Pronační a supinační pohyby na akru 

 

Vstupní i výstupní vyšetření provedla stejná osoba za účasti dalšího 

fyzioterapeuta pro objektivnější posouzení během vyšetření. 

 

5.4.6 Vyšetření pomocí plantogramu 

 

Pomocí tohoto vyšetření můžeme stanovit, zdali se jedná o nohu plochou, 

fyziologicky klenutou či vyklenutou. V našem případě jsme využili hodnocení 

plantogramu metodou dle Chippauxe a Šmiřáka (Klementa, 1987). Dle Klementy 

(1987) se jedná o indexovou metodu, při níž zjišťujeme poměr mezi nejširším  

a nejužším místem plantogramu (viz obr. č. 12). Místa jsou měřena na kolmicích 

k laterální tečně plantogramu. Z naměřených hodnot se následně vypočítá index nohy 

podle uvedeného vzorce v procentech. Je-li vzájemný poměr do 45%, jde o normálně 

klenutou nohu, nad 45% o nohu plochou (viz tab. č. 3). V případě vyhodnocení otisku 

chodidla jako chodidla vysokého, následuje změření distance mezi otisknutou přední  

a patní částí plantogramu  v centimetrech (Klementa, 1987). 

Index nohy: 

 

i [ % ] = (a/b) * 100  

a = rozměr nejužšího místa plantogramu [ mm ] 

b = rozměr nejširšího místa plantogramu [ mm ] 

                  Obrázek 12: Hodnocení plantogramu indexovou metodou 

 

               Zdroj: Klementa (1987) 
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                                            Tabulka 3: Klasifikace ploché nohy dle Klementa (1987) 

Stupeň ploché nohy Rozpětí indexu [ % ] Hodnocení 

1 45,1 – 50,0 % Mírně plochá noha 

2 50,1 – 60,0 % Středně plochá noha 

3 60,1- 100 % Silně plochá noha 

 

V případě, že je výsledek nižší než 45,1 %, jedná se o normálně klenutou nohu. 

 

5.4.7 Analýza a zpracování dat 

 

Zjištěná významná data z dotazníků a ze vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru byla zaznamenána do tabulek vytvořených v programu 

Microsoft Office Word. Zjištěná data z Véleho testu a plantogramu byla zaznamenána 

do programu Microsoft Office Excel 2007. To vše bylo uskutečněno kvůli možnosti 

porovnání výsledků tohoto výzkumu s výsledky před a po intervenci 3 měsíčního 

pohybového programu.  

K analýze dat bylo využito neparametrické obdoby párového T-testu, tedy 

Wilcoxonova testu. Tento test porovnával 2 měření, která byla provedena u jednoho 

výběrového souboru – veličiny X a X’. Sloužil také k ověření pravdivosti výzkumných 

otázek a zároveň ke stanovení statisticky významného či nevýznamného rozdílu 

(Klímek, 2008). 

Ostatní vyzkoumaná data byla zaznamenána do předem připravených dotazníků 

a protokolů, které byly vytvořeny v Microsoft Office Word. 

Na základě vlastností dat byly zvoleny statistické testy, které byly aplikovány 

k ověření pravdivosti výzkumných hypotéz.  

 

5.5 Rozsah platnosti 

 

Základním principem diplomové práce byl výzkum, jenž ověřoval efektivitu 

pohybového programu na zhoršenou funkci a specifické změny na nohách moderních 

gymnastek. Výsledky tohoto experimentu mohou být užitečné nejen pro fyzioterapeuty, 
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trenéry a moderní gymnastky, ale i pro laickou, sportovní aktivní veřejnost, u níž se 

objevují stejné zdravotní problémy v oblasti nohy jako u gymnastek.  

Je třeba si však uvědomit, že jelikož se této studie zúčastnilo pouze  

10 vybraných moderních gymnastek v konkrétním sportovním odvětví a nebyla 

přítomna kontrolní skupina gymnastek, tak se nedají výsledky a úvahy uvedené v této 

práci zobecňovat na širší část populace. Dalším vymezujícím faktorem je skutečnost, že 

každá gymnastka má jinak závažné specifické změny na nohách, a proto výsledky nelze 

porovnat mezi gymnastkami navzájem. Dalším omezením je časový úsek, kdy byly 

gymnastky sledovány. Po skončení projektu by však měly pokračovat v provádění 

pohybového programu, aby bylo dosaženo lepších výsledků. Při každém jednotlivém 

vyšetření je nutno také myslet na aktuální celkový zdravotní stav jedince, jeho 

momentální psychické rozpoložení či svalovou únavu. 

 

5.6 Specifický pohybový program aplikovaný na probandky 

experimentu 

 

Sestava cvičení v programu byla vytvořena dle několika hlavních bodů. Musela 

být vhodná a zvládnutelná všemi probandkami. Byly vybrány nejen cviky bez pomůcek, 

ale i cviky s pomůckami, které byly probandkám po dobu experimentu zapůjčeny. 

Jednalo se pouze o cvičení s prvky metod z odborných studií a prostudované literatury, 

které jsou zaměřeny na správnou funkci nohy a ovlivnění jejích specifických změn 

(Čemusová, 2013; Larsen, 2005; Strnad, 2014). 

Byly vybrány cviky z různých metod tak, aby vznikl program trvající  

25 – 30 minut. Cvičení na sebe navazovalo ve třech fázích. Úvodní 5 minutová fáze 

sloužila k uvolnění nohy a prstců a připravení tak na její následné zatížení v průběhu 

cvičení. Postupně přecházela do druhé fáze trvající cca 15 minut, v níž byly cviky 

prováděny v korigovaném sedu, a jejichž cílem bylo dosáhnout aktivace svalů nohy, 

aktivace prstců nohy a zároveň sloužit také jako prevence vzniku či zhoršení příčného  

a podélného plochonoží. V poslední, třetí fázi trvající přibližně 10 minut byly 

prováděny cviky v různých pozicích, jejichž cílem bylo nejen dosáhnout stejných 

účinků jako ve fázi druhé, ale navíc sloužily k aktivaci celé postury a ovlivnění 
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správného postavení vyšších segmentů těla. Konkrétně je sestava popsána níže, 

fotodokumentace je zařazena v příloze č. 5.  

Cvičení muselo být pravidelné, z toho důvodu bylo prováděno 4x týdně, vždy po 

tréninku a to po dobu 3 měsíců. Sestava byla kontrolována 2x týdně (na začátku a na 

konci pracovního týdne) z toho 1x skupinově a 1x individuálně. Tato cvičení probíhala 

po dobu cca 45 minut a v jejich rámci docházelo k opravě chybného provedení, 

podrobnější instruktáži, edukaci a průběžné motivaci. Současně při skupinových 

terapiích docházelo mezi probandkami ke vzájemné motivaci.   

 

5.6.1 Popis jednotlivých cvičení pohybového programu 

 

Každá z probandek dostala před začátkem experimentu vytištěný manuál 

s příslušnou fotodokumentací, ve kterém byl přesně rozepsán každý cvik (výchozí 

pozice, přesný postup provádění cviku, počet opakování a jeho fyziologický účinek).  

 

5.6.1.1 Cvik č. 1 Dorzální vějíř  

Výchozí pozice (VP): Sed, bérec jedné DK je opřen o stehno druhé DK, ramenní 

pletence volně, palce obou HKK na dorzu nohy, prsty HKK na plantě. 

Pohyb: Prsty HKK na plantě „vytlačují“ klenbu do dorza. 

Počet opakování: 10-15x na P i L nohu. 

Fyziologický účinek: Aktivace přednoží, působení proti snížení příčné klenby nohy, 

působení proti drápovitým prstcům, uvolnění dorzální fascie (Larsen, 2005). 

 

5.6.1.2 Cvik č. 2 Protažení měkkých tkání meziprstních prostor 

 

VP: Sed, bérec jedné DK opřen o stehno druhé DK, ramenní pletence volně. 

Pohyb: Postupné protažení měkkých tkání meziprstních prostor na noze pomocí prstů 

ruky. 

Počet opakování: 2x na P i L noze. 
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Fyziologický účinek: Uvolnění a protažení měkkých tkání meziprstních prostorů nohy, 

ovlivnění elasticity měkkých tkání meziprstních prostorů nohy a uvolnění napětí -> 

obnova cirkulace, eliminace otoku a snížení bolestivosti. 

 

5.6.1.3 Cvik č. 3 Oddalování prstců nohy pomocí prstů ruky 

 

VP: Sed, bérec jedné DK opřen o stehno druhé DK, ramenní pletence volně. 

Pohyb: Prsty HK se zaklesnou mezi prstce nohy, co nejdále to půjde a následně 

provedou mediální a laterální rotaci nohy – tzv. „podání ruky se svou nohou“. 

Počet opakování: 3x na P i L noze, výdrž 15 sekund. 

Fyziologický účinek: Prevence hyperaddukce prstců. 

 

5.6.1.4 Cvik č. 4 3bodová opora nohy 

 

VP: korigovaný sed (pánev sklopena – fyziologická bederní lordóza, vzpřímený 

hrudník, ramenní pletence taženy lehce vzad, hlava v prodloužení páteře, správné 

postavení DKK – stehna svírají úhel 45 stupňů, paty spočívají na zemi pod kolenními 

klouby, nohy jsou v dlouhé ose stehen při pohledu shora) 

Pohyb: 3bodová opora na noze – hlavička I. metatarzu, hlavička V. metatarzu a pata, 

ostatní prstce jsou pouze lehce položeny na podložce a jsou rovnoměrně protaženy do 

délky. 

Počet opakování: 6-8x na P i L nohu. 

Fyziologický účinek: Aktivace svalů nohy, prevence vzniku plochonoží (Čemusová, 

2013). 
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5.6.1.5 Cvik č. 5 Malá noha 

 

VP: Korigovaný sed. 

Pohyb: Je prováděno zkrácení a zúžení nohy v podélné i příčné ose při natažených 

prstcích (nekrčit prstce!) – nejprve je cvik prováděn pasivně, pak aktivně s dopomocí  

a na závěr aktivně. 

Počet opakování: 10-12x na P i L DK, výdrž 10 sekund. 

Fyziologický účinek: Změna postavení prakticky všech kloubů nohy, rozložení tlaků 

v kloubech a změněné napětí ve vazech a svalech, zlepšení propriocepce a stability, 

stimulace kožních receptorů, aktivace m. quadriceps plantae, působení proti snížení 

podélné a příčné klenby nohy díky aktivaci svalů, vliv na správné postavení vyšších 

segmentů těla, vliv na odpružování nohy při chůzi (Janda et Vávrová, 1992). 

 

5.6.1.6 Cvik č. 6 Aktivace prstců nohy 

 

a) Extenze prstců (včetně palce) 

VP: Korigovaný sed. 

Pohyb: Je provedena extenze všech prstců nohy. 

Počet opakování: 6 – 8x na P i L nohu. 

Fyziologický účinek: aktivace extenzorů prstců nohy, aktivace podélné klenby nohy, 

zlepšení vnímání tělesného schématu. 

b) Izolovaná extenze palce 

VP: Korigovaný sed. 

Pohyb: Je provedena izolovaná extenze palce. 

Počet opakování: 6-8x na P i L nohu.  

Fyziologický účinek: Aktivace extenzorů palce nohy, aktivace podélné klenby nohy, 

zlepšení vnímání tělesného schématu (Čemusová, 2013; Strnad, 2014). 
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c) Izolovaná extenze prstců (bez palce) 

VP: Korigovaný sed. 

Pohyb: Je provedena izolovaná extenze prstců nohy. 

Počet opakování: 6-8x na P i L nohu. 

Fyziologický účinek: Aktivace extenzorů prstců nohy, zlepšení vnímání tělesného 

schématu. 

d) Abdukce prstců 

VP: Korigovaný sed. 

Pohyb: Je provedena abdukce prstců. 

Počet opakování: 6-8x na P i L nohu. 

Fyziologický účinek: Aktivace abduktorů prstců nohy, aktivace příčné klenby nohy, 

zlepšení vnímání tělesného schématu. 

 

5.6.1.7 Cvik č. 7 Shrnutí therabandu pomocí prstců nohy 

 

VP: Korigovaný sed, nohy spočívají nezatíženy na zemi, pod prstci nohy spočívá konec 

therabandu, který je natažený v celé své délce před nohou. 

Pohyb: Pomocí aktivace prstců nohy se theraband shrnuje pod nohu.  

Počet opakování: 3x na P i L noze. 

Fyziologický účinek: Aktivace prstců nohy, aktivace svalů nohy (Čemusová, 2013). 

 

5.6.1.8 Cvik č. 8 „Píďalka“ 

 

VP: Korigovaný sed, nohy spočívají nezatíženy na zemi. 

Pohyb: Postupně se buduje příčná klenba, udržení několik vteřin C-oblouku. Dochází ke 

vnímání svinuté síly v bříškách, základní klouby prstců nohy se pohybují jako malé 

píďalky rytmicky sem a tam ve dvou směrech (dopředu a dozadu). 
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Počet opakování: 8-10x na P i L nohu. 

Fyziologický účinek: Posílení svalů nohy, povzbuzení unavených nohou, aktivace 

podélné (při pohybu dozadu) a příčné klenby nohy, vhodné jako cvičení proti halluxu 

valgu, šetření kolenních a kyčelních kloubů, zlepšení vnímání tělesného schématu 

(Larsen, 2005). 

 

5.6.1.9 Cvik č. 9 Sed na paty 

 

VP: Sed v kleku na kolenou, tuber ischiadicus v kontaktu s patami, paty jsou vzpřímené, 

nevtáčejí se dovnitř ani nevytáčejí ven, pánev sklopena vpřed (fyziologická bederní 

lordóza), vzpřímený hrudník, ramenní pletence taženy lehce vzad, hlava v prodloužení 

páteře. 

Počet opakování: Výdrž 30 sekund 

Modifikace: 

a) Proband nadzvedne jeden kolenní kloub a vrátí zpátky. 

Počet opakování: 6x na P i L DK. 

b) Proband nadzvedne oba kolenní klouby současně a vrátí zpátky. 

Počet opakování: 6x na P i L DK. 

Fyziologický účinek: Aktivace podélné klenby nohy, protažení m. tibialis anterior. 

 

5.6.1.10 Cvik č. 10 Podřep 

 

VP: Podřep, stojná noha na špičce, druhá noha opřená o zem v 3bodové opoře. 

Počet opakování: 4x na P i L DK. 

Modifikace: 

a) VP: Podřep, stojná noha na špičce, druhá noha opřená o zem v 3bodové opoře. 

Pohyb: Opěrná noha jde do dorzální flexe a stále drží 3 bodovou oporu nohy, následně 

přechází do plantární flexe s pevným opřením o prstce, aby nedocházelo k jejich 
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prohýbání v MT kloubech, na závěr je provedena laterolaterální překlápění nohy se stále 

drženou 3bodovou oporou nohy.  

Počet opakování: 4x na P i L DK.   

b) VP: Podřep, stojná noha na špičce, druhá DK má extenzi v kolenním kloubu,  

je opřená o patu a nohu drží v 3bodové opoře. 

Pohyb: Opěrná noha jde do dorzální flexe a stále drží 3 bodovou oporu nohy, následně 

přechází do plantární flexe s pevným opřením o prstce, aby nedocházelo k jejich 

prohýbání v MT kloubech, na závěr je provedena laterolaterální překlápění nohy se stále 

drženou 3bodovou oporou nohy. 

Počet opakování: 4x na P i L DK. 

Fyziologický účinek: stojná noha – protažení plantární aponeurózy, aktivace svalů 

nohy, opěrná noha – aktivace 3bodové opory nohy, aktivace podélné a příčné klenby 

nohy. 

 

5.6.1.11 Cvik č. 11 Turecký sed 

 

VP: Sed, nohy se dotýkají chodidly, zevní kotníky nad podložkou, nohy se nesmí 

přetlačovat – musejí být v jedné rovině. 

Pohyb: Snaha o udržení podélné klenby nohy. 

Počet opakování: 3x, výdrž 15 sekund. 

Fyziologický účinek: Aktivace podélné klenby nohy (Čemusová, 2013). 

 

5.6.1.12 Cvik č. 12 Nácvik korigovaného stoje 

 

VP: Postavení dolních končetin je následující, kyčelní klouby lehce zacentrovány 

v zevní rotaci a mírné abdukci, kolenní klouby v mírné semiflexi (kolenní klouby nesmí 

být v hyperextenzi), nohy udržují 3bodovou oporu, trup a hlava v prodloužení páteře, 

ramenní klouby roztaženy a vytočeny zevně, kaudální postavení lopatek. 
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Fyziologický účinek: Zautomatizování fyziologického pohybového stereotypu, aktivace 

svalů nohy, aktivace vyšších segmentů těla a celé postury. 

 

5.6.1.13 Cvik č. 13 Nácvik správného stereotypu chůze 

 

VP: Stoj. 

Pohyb: Počáteční dotyk nohy přes patu a následné přivíjení přes zevní hranu, prstce a 

jako poslední se přivine palec.  

Fyziologický účinek: Zautomatizování fyziologického pohybového stereotypu. 

 

5.6.1.14 Cvik č. 14 „Skokan z věže“ 

 

VP: Stoj na lavičce, HKK opřené o zeď, přednoží na lavičce, obě paty vzpřímení a ční 

z lavičky. 

Pohyb: Paty střídavě klesají a znovu se zvedají (ne úplně nahoru na špičky, mohlo by to 

podporovat snižování příčné klenby), paty stále vzpřímené, nevtáčejí se při pohybu 

dovnitř ani nevytáčejí ven.  

Počet opakování: 20x 

Fyziologický účinek: Aktivní stabilizace pat, cvičení na vbočenou nohu, prevence 

vzniku podélného plochonoží, posílení hlubokých svalů v přední části nohy, zpevnění 

hlezenních kloubů, protažení zkrácených lýtkových svalů (m. triceps surae) (Larsen, 

2005; Čemusová, 2013). 

 

5.6.1.15 Cvik č. 15 Podřep – utkatasana 

 

VP: Hluboký podřep, šířka báze na šířku pánve, 3bodová opora nohy, kolenní klouby 

v mírné zevní rotaci, aktivace hýžďových svalů, aktivace břišních svalů, mírný předklon 

trupu, brada zasunutá, hlava v prodloužení páteře, HKK v elevaci, podél uší, ramenní 

klouby ve flexi, loketní klouby v extenzi.  

Počet opakování: 6x, výdrž 10 sekund. 
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Fyziologický účinek: Aktivace svalů nohy, aktivace podélné a příčné klenby, aktivace 

HSSp , aktivace celé postury (především m. gluteus maximus, m. quadriceps femoris, 

ischiokrurální svaly, břišní svaly), vliv na správné postavení vyšších segmentů těla 

(Čemusová, 2013).  
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6 VÝSLEDKY 

 Tato část obsahuje detailní popis výsledků dotazníků, vstupních a výstupních 

kineziologických rozborů zahrnující vyšetření stability dle Véleho testu (modifikace – 

vyřazení zrakové kontroly) a plantogramu a to před a po intervenci 3 měsíčním 

pohybovým programem u jednotlivých probandek. Nejprve jsou zhodnoceny výsledky 

každé probandky zvlášť, poté následuje porovnání výsledků všech probandek pomocí 

statistické veličiny, kterou je aritmetický průměr, jehož definice je vyjádřena vzorcem:   

 

 

 

V závěru této části je uvedeno statistické zpracování výsledků stability  

dle Véleho testu a plantogramu. 

 

6.1 Probandka č. 1  

 

Probandka č. 1 je 15letá moderní gymnastka (BMI 18,8; pravačka), která se 

aktivně věnuje moderní gymnastice již od svých 4 let a svým věkem tak spadá  

do juniorské kategorie. Trénuje 5-6x týdně v délce 3-4 hodiny denně a po tréninku  

či závodech u ní neprobíhá žádná následná regenerace ani kompenzační cvičení.  

 

Tabulka 4: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

 

 

PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ano (4) 

Bolest pat -> ano (5) 

Úponová bolest -> ano (5), L Achillova šlacha 

Kostní výrůstky -> ne 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ne 

Bolesti vyšších segmentů -> ano (6), obl. Lp 

 

PO 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ne 

Bolest pat -> ano (2) 

Úponová bolest -> ano (2), L Achillova šlacha 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ne 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetření stoje 

 

 

 

PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->nohy se dotýkají v celé délce mediálními hranami 

->úzká báze 

->mírná flexe prstců v IP kloubech bilat. 

->zatížení nohou na přednoží 

->varózní postavení hlezenních kloubů 

->předsunuté držení těla 

->hyperextenze kolenních kloubů 

->hyperlordóza přecházející do hyperkyfózy 

->protrakce ramenních kloubů 

->předsunuté držení hlavy 

 

PO 

Zlepšení držení těla: 

->šířka báze v normě 

->fyziologické zakřivení páteře 

->přetrvává mírná flexe prstců v IP kloubech bilat. 

->laterální postavení patel 

 

 

Vyšetření chůze 

 

PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->chůze hlasitá 

->přes paty s následným přivinutím celé planty 

 

PO 

Správný stereotyp chůze: 

->fyziologické přivíjení nohy k podložce  

 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 3 -> středně porušená stabilita 

PO 
Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 

 

 

 

Specifické vyšetření 

nohy 

 

PŘED 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->nelze vsunout tužku pod klenbu nožní 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 

 

PO 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní z 1/5 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek  

 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy 

PŘED 

->nelze provést izolovanou extenzi palce 

->nelze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

-> lze provést extenzi prstců (včetně palce) 

->nelze provést abdukci prstců 

PO 

->lze provést izolovanou extenzi palce 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez palce) 

->lze provést abdukci prstců 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 2 

P -> 2 

PO 
L -> 1 

P -> 1 

 (*číslo v závorce udává stupeň bolesti dle Melzacka) 
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6.2 Probandka č. 2  

 

Probandka č. 2 je 14letá moderní gymnastka (BMI 17,1; pravačka), která se 

aktivně věnuje moderní gymnastice již od svých 5 let a svým věkem tak spadá do 

juniorské kategorie. Trénuje 6x týdně v délce 4-5 hodiny denně a po tréninku občas 

provádí kompenzační cvičení maximálně 10 minut.  

 

Tabulka 5: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ne 

Bolest pat -> ano (5) 

Úponová bolest -> ne 

Kostní výrůstky -> ano, bilat., dorzální strana paty 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, P kolenní kloub 

(4), L kyčelní kloub (3), obl. Lp (6) 

PO 

Otlaky -> ano 

Bolest pat -> ano (2) 

Kostní výrůstky -> ano, bilat., dorzální strana paty 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ano, bilat. (více sin.) 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, obl. Lp (3) 

 

 

 

 

 

 

Vyšetření stoje 

PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->zevní rotace nohou 

->širší báze 

->zatížení nohou na přednoží 

->valgozita a hyperextenze kolenních kloubů 

->předsunuté držení těla 

->hyperlordóza 

->protrakce ramenních kloubů 

->předsunuté držení hlavy 

PO 

Zlepšení držení těla: 

->šířka báze v normě 

->fyziologické zakřivení páteře 

->přetrvává valgozita kolenních kloubů 

 

 

Vyšetření chůze 

PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->přes paty s následným přivinutím celé planty  

->zevní rotace nohou během chůze 

PO 
Správný stereotyp chůze 

 

 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 3 -> středně porušená stabilita 

PO 

Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 
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Specifické vyšetření 

nohy 

 

PŘED 

 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní z 1/5 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 

 

PO 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy 

PŘED 

->lze provést izolovanou extenzi palce 

->nelze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést extenzi prstců (včetně palce) 

->nelze provést abdukci prstců 

PO 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést abdukci prstců 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 2 

P -> 2 

PO 
L -> 1 

P -> 1 

(*číslo v závorce udává stupeň bolesti dle Melzacka) 

  

6.3 Probandka č. 3  

 

Probandka č. 3 je 15letá moderní gymnastka (BMI 17,2; pravačka), která se 

aktivně věnuje moderní gymnastice již od svých 5 let a svým věkem spadá do juniorské 

kategorie. Trénuje 6x týdně v délce 5-6 hodin denně a po tréninku či závodech u ní 

neprobíhá žádná následná regenerace ani kompenzační cvičení.  

 

Tabulka 6: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 3 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

 

 

 

 

   PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ano (3) 

Bolest pat -> ne 

Úponová bolest -> ne 

Kostní výrůstky -> ne 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, hlezenní kloub 

bilat. (2), kolenní kloub bilat. (4), P kyčelní kloub 

(4) 
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Specifické změny na 

nohách 
PO 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ne 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, P kyčelní kloub 

(2) 

 

 

 

 

 

Vyšetření stoje 

PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->úzká báze 

->zevní rotace nohou 

->hyperextenze kolenních kloubů 

->zvýšená bederní lordóza 

->protrakce ramenních kloubů 

->předsun hlavy 

 

PO 

Zlepšení držení těla: 

->šířka báze v normě 

->fyziologické zakřivení páteře 

->přetrvává protrakce ramenních kloubů 

 

 

Vyšetření chůze 

 

PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->zevní rotace nohou 

->našlapování přes špičky  

PO Správný stereotyp chůze 

 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 3 -> středně porušená stabilita 

PO 
Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 

 

 

 

Specifické vyšetření 

nohy 

 

PŘED 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní z 1/5 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 

 

PO 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy 

 

PŘED 

->nelze provést izolovanou extenzi palce sin. 

->nelze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce)  

->lze provést extenzi prstců (včetně palce) 

->nelze provést abdukci prstců 

 

PO 

->lze provést izolovanou extenzi palce sin. 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést abdukci prstců 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 2 

P -> 2 

PO 
L -> 1 

P -> 1 

(*číslo v závorce udává stupeň bolesti dle Melzacka) 
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6.4 Probandka č. 4 

 

Probandka č. 4 je 14letá moderní gymnastka (BMI 17,2; pravačka) která se 

aktivně věnuje moderní gymnastice od svých 4 let. Závodí za juniorskou kategorii  

a trénuje 6x týdně 5-6 hodin denně. Po tréninku či závodech nemá žádnou regeneraci  

a neprovádí ani žádná kompenzační cvičení.  

Tabulka 7: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

 

   PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ano (3) 

Bolest pat -> ano (5) 

Úponová bolest -> ne 

Kostní výrůstky -> ne 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, kolenní kloub 

bilat. (hl. sin) (6) 

 

PO 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ne 

Bolest pat -> ano (2) 

Podélné plochonoží -> ano, sin. 

Příčné plochonoží -> ano, sin. 

Hallux valgus -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, L kolenní kloub 

(2) 

 

 

 

 

 

 

Vyšetření stoje 

   PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->úzká báze 

->zevní rotace nohou 

->hyperextenze kolenních kloubů 

->zvýšená Lp lordóza 

->L ramenní kloub výš 

->protrakce ramenních kloubů 

->předsun hlavy 

 

PO 

Zlepšení držení těla: 

->šířka báze v normě 

->fyziologické zakřivení páteře 

->přetrvává protrakce ramenních kloubů 

->přetrvává předsun hlavy 

 

 

Vyšetření chůze 

 

PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->chůze hlasitá („dupe“) 

->zevní rotace nohou při chůzi 

PO Správný stereotyp chůze 

 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 

PO 

Stupeň 1 -> dokonalá stabilita 
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Specifické vyšetření 

nohy 

 

PŘED 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 

 

PO 

->lze vsunout list papíru pod prstce 

->lze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 sin., 

ze 3/5 dx. 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek sin., 

viditelný dx. 

 

 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy 

 

PŘED 

->nelze provést izolovanou extenzi palce 

->nelze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést extenzi prstců (včetně palce) 

->nelze provést abdukci prstců sin. 

 

PO 

->lze provést izolovanou extenzi palce 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést abdukci prstců sin. 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 1 

P -> 1 

PO 
L -> 1 

P -> 0 

  

 

6.5 Probandka č. 5  

 

Probandce č. 5 je 15 let (BMI 19,2; pravačka), moderní gymnastice se aktivně 

věnuje od svých 4 let a tréninky má 5-6x týdně v délce 3-4 hodin denně. Věkem zapadá 

do juniorské kategorie a v rámci tréninků či závodů nedělá žádná kompenzační cvičení 

a nemá žádnou regeneraci.  

 

Tabulka 8: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 5 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

 

 

 

 

PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ano (4) 

Bolest pat -> ne 

Úponová bolest -> ne 

Kostní výrůstky -> ano, dorzální strana pat bilat. 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ne 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, kolenní kloub 

bilat. (4), L kyčelní kloub (5), obl. Lp (6) 
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Specifické změny na 

nohách 

 

PO 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ne 

Kostní výrůstky -> ano, dorzální strana pat bilat. 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, sin. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, L kyčelní kloub 

(2) 

 

 

 

 

Vyšetření stoje 

 

PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->široká báze 

->hyperextenze kolenních kloubů 

->zvýšená Lp lordóza 

->protrakce ramenních kloubů 

->P ramenní kloub výš 

 

PO 

Zlepšení držení těla: 

->šířka báze v normě 

->fyziologické zakřivení páteře 

->přetrvává protrakce ramenních kloubů 

 

Vyšetření chůze 
PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->našlapování přes špičky 

PO Správný stereotyp chůze 

 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 

PO 
Stupeň 1 -> dokonalá stabilita 

 

 

 

 

 

Specifické vyšetření 

nohy 

PŘED 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 dx., 

z 1/5 sin. 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 

PO 

->lze vsunout list papíru pod prstce 

->lze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 3/5 dx., 

ze 2/5 sin. 

->viditelný C-oblouk nártních kůstek dx., 

neviditelný sin. 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy 

PŘED 

->nelze provést izolovanou extenzi palce sin. 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést extenzi prstců (včetně palce) 

->nelze provést abdukci prstců 

PO 
->lze provést izolovanou extenzi palce sin. 

->lze provést abdukci prstců 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 1 

P -> 1 

PO 
L -> 1 

P -> 0 
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6.6 Probandka č. 6  

 

Probandka č. 6 cvičí moderní gymnastiku od svých 6 let, v současné době jí je 

17 let (BMI 20,1; pravačka) a svým věkem tak zapadá do seniorské kategorie. Trénuje 

5x týdně v délce 3-4 hodin denně. Po tréninku, ale i po závodech neprovádí žádná 

kompenzační cvičení, ani nemá žádnou následnou regeneraci. 

 

Tabulka 9: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

 

PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ano (5) 

Bolest pat -> ano (3) 

Úponová bolest -> ne 

Kostní výrůstky -> ano, bilat., dorzální strana paty 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ne 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, hlezenní klouby 

bilat. (2), kolenní klouby bilat. (4), obl. Lp (5) 

 

PO 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ano (2) 

Bolest pat -> ne 

Kostní výrůstky -> ano, bilat., dorzální strana paty 

Příčné a podélné plochonoží -> ne, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, kolenní klouby 

bilat. (2) 

 

 

 

 

Vyšetření stoje 

 

PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->úzká báze 

->zevní rotace nohou 

->varozita kolenních kloubů 

->zvýšená Lp lordóza 

->protrakce ramenních kloubů 

 

PO 

Zlepšení držení těla: 

->šířka báze v normě 

->fyziologické zakřivení páteře 

->přetrvává varozita kolenních kloubů 

 

Vyšetření chůze PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->chůze hlasitá 

->přes paty s následným přivinutím celé planty 

PO Správný stereotyp chůze 

 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 

PO 
Stupeň 1 -> dokonalá stabilita 

 

Specifické vyšetření 

nohy 

 

 

PŘED 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 
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Specifické vyšetření 

nohy 
PO 

->lze vsunout list papíru pod prstce 

->lze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 3/5 

->viditelný C-oblouk nártních kůstek 

 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy 

 

PŘED 

->nelze provést izolovanou extenzi palce sin. 

->nelze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést extenzi prstců (včetně palce) 

->nelze provést abdukci prstců 

PO 

->lze provést izolovanou extenzi palce sin. 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést abdukci prstců 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 1 

P -> 1 

PO 
L -> 0 

P -> 0 

 

 

 

6.7 Probandka č. 7 

 

Probandka č. 7 je 17letá moderní gymnastka (BMI 19,7; pravačka), která  

se věnuje gymnastice od svých 4 let. Trénuje 6x týdně 3-4 hodiny denně. Závodí za 

seniorskou kategorii a po tréninku či závodech nemá žádnou regeneraci ani 

kompenzační cvičení. 

 
Tabulka 10: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 7 

 

 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ne 

Bolest pat -> ano (4) 

Úponová bolest -> ne 

Kostní výrůstky -> ne 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ano,bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, L hlezenní kloub 

(4) 

PO 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ne 

Bolest pat -> ano (2) 

Příčné a podélné plochonoží -> ne 

Hallux valgus -> ano,bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ne 

 

 

Vyšetření stoje 

 

 

PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->valgozita kolenních kloubů 

->zvýšená Lp lordóza 
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Vyšetření stoje 
 

PO 

Zlepšení držení těla: 

->fyziologické zakřivení páteře 

->přetrvává valgozita kolenních kloubů 

 

 

Vyšetření chůze 

 

PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->chůze hlasitá „dupe“ 

->přes paty s následným přivinutím celé planty 

PO Správný stereotyp chůze 

 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 

PO 
Stupeň 1 -> dokonalá stabilita 

 

 

 

Specifické vyšetření 

nohy 

 

PŘED 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 

 

PO 

->lze vsunout list papíru pod prstce 

->lze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 3/5 

->viditelný C-oblouk nártních kůstek 

 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy 

 

 

PŘED 

->nelze provést izolovanou extenzi palce sin. 

->nelze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) sin. 

->lze provést extenzi prstců (včetně palce) 

->nelze provést abdukci prstců 

 

PO 

->lze provést izolovanou extenzi palce sin. 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) sin. 

->lze provést abdukci prstců 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 1 

P -> 1 

PO 
L -> 0 

P -> 0 

  

 

6.8 Probandka č. 8    
 

 Probandka č. 8 je 17letá moderní gymnastka (BMI 19,4; pravačka), která cvičí 

od svých 4 let. Věkově spadá do seniorské kategorie, trénuje 5-6x týdně 3-4 hodiny 

denně. Neprobíhá u ní po tréninku ani závodech žádná regenerace ani kompenzační 

cvičení. 
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Tabulka 11: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 8 

 

 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

 

PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ano (4) 

Bolest pat -> ano (5) 

Úponová bolest -> ne 

Kostní výrůstky -> ne 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, sin. 

Hallux valgus -> ne 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, obl. Lp (5) 

PO 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ano (2) 

Bolest pat -> ne 

Příčné a podélné plochonoží -> ne 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, obl. Lp (2) 

 

 

Vyšetření stoje PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->zatížení převážně na patách 

->hyperextenze kolenních kloubů 

->zvýšená Lp lordóza 

->protrakce ramenních kloubů 

PO Správné držení těla. 

 

Vyšetření chůze 
 

PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->chůze hlasitá „dupe“ 

->zevní rotace nohou během chůze 

PO Správný stereotyp chůze 

 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 

PO 
Stupeň 1 -> dokonalá stabilita 

 

 

 

Specifické vyšetření 

nohy 

 

PŘED 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 sin., 

ze 3/5 dx. 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek sin. 

 

PO 

->lze vsunout list papíru pod prstce 

->lze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 3/5 bilat. 

->viditelný C-oblouk nártních kůstek bilat. 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy 

PŘED 

->nelze provést izolovanou extenzi palce 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést extenzi prstců (včetně palce) 

->nelze provést abdukci prstců 

PO 
->lze provést izolovanou extenzi palce 

->lze provést abdukci prstců 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 1 

P -> 0 

PO 
L -> 0 

P -> 0 

  



103 
 

6.9 Probandka č. 9  

 

 Probandka č. 9 je 17letá moderní gymnastka (BMI 19,5; pravačka), která cvičí 

již od svých 4 let. Trénuje 4x týdně 3-4 hodiny denně. Věkem spadá do seniorské 

kategorie, po závodech a trénincích u ní nenásleduje žádná regenerace ani kompenzační 

cvičení.  

 

Tabulka 12: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

 

PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ano (3) 

Bolest pat -> ne 

Úponová bolest -> ne 

Kostní výrůstky -> ne 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. (více 

sin) 

Hallux valgus -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, L kolenní kloub 

(4), obl. Lp (5) 

PO 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ne 

Podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Příčné plochonoží -> ano, sin. 

Hallux valgus -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, L kolenní kloub 

(2) 

 

 

Vyšetření stoje 

 

PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->úzká báze 

->mediální hrany nohou se dotýkají v celé délce 

->hyperextenze kolenních kloubů 

PO Správné držení těla 

 

Vyšetření chůze 
PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->našlapování přes špičky 

PO Správný stereotyp chůze 

 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 

PO 
Stupeň 1 -> dokonalá stabilita 

 

 

 

Specifické vyšetření 

nohy 

 

 

 

 

PŘED 

 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní z 1/5 sin., 

ze 2/5 dx. 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek 
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Specifické vyšetření 

nohy 

 

PO 

->lze vsunout list papíru pod prstce 

->lze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 bilat.  

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek sin., 

viditelný dx. 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy 

 

PŘED 

->nelze provést izolovanou extenzi palce sin. 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce) 

->lze provést extenzi prstců (včetně palce) 

->nelze provést abdukci prstců 

PO 
->lze provést izolovanou extenzi palce sin.  

->lze provést abdukci prstců 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 2 

P -> 1 

PO 
L -> 1 

P -> 1 

  

 

6.10 Probandka č. 10  

 

 Probandka č. 10 je 16letá moderní gymnastka (BMI 24,2; pravačka), která  

se věnuje moderní gymnastice od svých 6 let. Trénuje 5x týdně 3-4 hodiny denně a 

závodí za seniorskou kategorii. Po tréninku či závodech nemá žádnou regeneraci ani 

neprovádí žádná kompenzační cvičení. 

 

Tabulka 13: Porovnání výsledků před a po pohybovém programu u probandky č. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifické změny na 

nohách 

 

PŘED 

Otlaky -> ano 

Bolest nártů -> ne 

Bolest pat -> ano (2) 

Úponová bolest -> ano (3), L Achillova šlacha 

Kostní výrůstky -> ne 

Příčné a podélné plochonoží -> ano, bilat. 

Hallux valgus -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ano, hlezenní klouby 

bilat. (3) 

PO 

Otlaky -> ano 

Bolest pat -> ne 

Úponová bolest -> ne 

Podélné plochonoží -> ano, sin. 

Příčné plochonoží -> ano, sin. 

Hallux valgus -> ano, bilat. 

Bolesti vyšších segmentů -> ne 
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Vyšetření stoje 

 

PŘED 

Špatný stereotyp stoje: 

->úzká báze 

->hyperextenze kolenních kloubů 

PO Správné držení těla 

 

Vyšetření chůze 

 

PŘED 

Špatný stereotyp chůze: 

->hlasitá „dupe“ 

PO Správný stereotyp chůze 

Test dle Véleho 

(bez zrakové 

kontroly) 

PŘED Stupeň 2 -> lehce porušená stabilita 

PO 
Stupeň 1 -> dokonalá stabilita 

 

 

 

 

Specifické vyšetření 

nohy 

 

 

 

 

PŘED 

->nelze vsunout list papíru pod prstce 

->nelze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 2/5 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek  

 

 

PO 

->lze vsunout list papíru pod prstce 

->lze přizvednout prstce od podložky 

->tužku lze vsunout pod klenbu nožní ze 3/5 dx., 

ze 2/5 sin. 

->neviditelný C-oblouk nártních kůstek sin., 

viditelný dx. 

 

 

Vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy PŘED 

->lze provést izolovanou extenzi palce 

->lze provést izolovanou extenzi prstců (bez 

palce)  

->lze provést extenzi prstců (včetně palce)  

->nelze provést abdukci prstců 

PO ->lze provést abdukci prstců 

 

Ortotest 
PŘED 

L -> 1 

P -> 1 

PO 
L -> 1 

P -> 0 

  

 

6.11 Shrnutí výsledků 

 

 Po podrobném výše uvedeném rozepsání získaných dat, následuje porovnání 

výsledků dotazníků a kineziologických rozborů všech probandek pomocí statistické 

veličiny, kterou je aritmetický průměr a statistické zpracování vyšetření stability dle 

Véleho testu (modifikace -> bez zrakové kontroly) a plantogramu, jež bylo provedeno 

před a po ukončení 3 měsíčního pohybového programu.  
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6.11.1 Porovnání výsledků před a po intervenci 3 měsíčním pohybovým 

programem 

 

Tabulka 14: Průměrné zlepšení specifických změn po 3měsíčním pohybovém programu 

Specifické změny PŘED PO Průměrné zlepšení 

Otlaky 10/10 10/10 zlepšení u 0% 

Bolestivost nártů 7/10 2/10 

zlepšení u 71%  

snížení bolesti o 3,14 stupňů dle 

Melzackovi škály 

Bolestivost pat 7/10 4/10 

zlepšení u 43% 

snížení bolesti o 2,86 stupňů dle 

Melzackovi škály 

Úponová bolestivost 2/10 1/10 

zlepšení u 50% 

snížení bolesti o 3 stupně dle 

Melzackovi škály 

Kostní výrůstky 3/10 3/10 zlepšení u 0% 

Příčné plochonoží 10/10 7/10 
zlepšení u 30% 

->přetrvává u 3/10 bilat., u 4/10 sin. 

Podélné plochonoží 10/10 7/10 
zlepšení u 30% 

->přetrvává u 4/10 bilat., u 3/10 sin. 

Hallux valgus 6/10 6/10 zlepšení u 0% 

Bolest vyšších segmentů 10/10 7/10 

zlepšení u 30% 

snížení bolesti o 3,53 stupňů dle 

Melzackovi škály 

 

Jak můžeme vidět ve výše přiložené tabulce, bolestivost nártů ustoupila  

po 3 měsíčním pohybovém programu u 71% probandek a celkově se snížila o 3,14 

stupňů dle Melzackovi škály, z toho u 5 vymizela úplně. Bolestivost pat ustoupila u 

43% a celkově se snížila o 2,86 stupňů, z toho u 3 zcela vymizela. Úponová bolestivost 

ustoupila u 50% a celkově se snížila o 3 stupně, z toho u 1 vymizela úplně. Příčné 

plochonoží ustoupilo u 30%, stále však přetrvává u 43% bilat. a u 57% sin. Ustoupilo 

také podélné plochonoží a to u 30%, dosud však zůstává u 57% bilat. a u 43% sin. 

Bolestivost vyšších segmentů ustoupila u 30% probandek a celkově se snížila dle 

Melzackovi škály o 3,53 stupňů, z toho u 3 zcela vymizela. U deformit, jako je hallux 

valgus a kostní výrůstky, nedošlo k žádnému zlepšení, rozdíl výsledků před a po 

pohybovém programu byl tak nulový. Ta samá situace nastala také u otlaků, kde došlo 

k 0% zlepšení a rozdíl tak byl opět nulový.  
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Tabulka 15: Průměrné zlepšení správného držení těla po 3měsíčním pohybovém programu 

Správné držení těla 
PŘED PO Průměrné zlepšení 

0/10 10/10 zlepšení u 100% 

 

Ke zlepšení držení těla došlo u 10-ti z 10-ti probandek, zlepšení je tak 100%. 

 
Tabulka 16: Průměrné zlepšení správného stereotypu chůze po 3měsíčním pohybovém programu 

Správný stereotyp 

chůze 

PŘED PO Průměrné zlepšení 

0/10 10/10 zlepšení u 100% 

 

Všech 10 z 10-ti probandek se naučilo správný stereotyp chůze, čímž se dosáhlo 

100% zlepšení. 

 
Tabulka 17: Průměrné zlepšení specifického vyšetření nohy po 3měsíčním pohybovém programu 

Specifické vyšetření nohy PŘED PO Průměrné zlepšení 

Vsunutí listu papíru pod prstce 0/10 10/10 zlepšení o 100% 

Přizvednutí prstců od podložky 0/10 7/10 zlepšení o 70% 

Vsunutí tužky pod klenbu nožní 

ze 3/5 

0/10 

(bilat.) 

1/10 (dx.) 

3/10 

(bilat.) 

3/10 (dx.) 

zlepšení o 30% 

zlepšení o 20% 

Viditelný C-oblouk nártních 

kůstek 
0/10 7/10 zlepšení o 70% 

 

Jak lze vidět ve výše přiložené tabulce, list papíru lze vsunout pod prstce po 

ukončení pohybového programu u 10-ti z 10-ti možných probandek, došlo tak ke 100% 

zlepšení. Přizvednutí prstců se po pohybovém programu podařilo u 7 z 10, čímž došlo 

k 70-ti % zlepšení. Vsunutí tužky pod klenbu nožní ze 3/5 je možné u 3 z 10 bilat., 

zlepšení je tak o 30%, a u 3 z 10 dx., čímž došlo ke 20% zlepšení. C-oblouk nártních 

kůstek je viditelný po ukončení pohybového programu u 7 z 10-ti probandek ,čímž 

došlo k 70-ti % zlepšení.  
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Tabulka 18: Průměrné zlepšení aktivních pohybů nohy po 3měsíčním pohybovém programu 

Aktivní pohyby nohy PŘED PO Průměrné zlepšení 

Izolovaná extenze palce 2/10 10/10 zlepšení o 80% 

Izolovaná extenze prstců (bez 

palce) 

4/10 10/10 zlepšení o 60% 

Izolovaná extenze prstců (včetně 

palce) 

10/10 10/10  

Abdukce prstců 0/10  10/10 zlepšení o 100% 

 

Počet probandek, které zvládly provést izolovanou extenzi palce po ukončení 

pohybového programu, se zvýšil ze 2 na 10, čímž došlo ke zlepšení o 80%. Izolovanou 

extenzi prstců (bez palce) zvládlo o 6 probandek více než na začátku, zlepšení je tak  

o 60%. Posledním pohybem byla abdukce prstců, tu na konci, v porovnání se začátkem, 

kdy tento pohyb nezvládla ani 1 z probandek, zvládlo všech 10, čímž došlo ke skvělému 

zlepšení o 100%. 

 

6.11.2 Statistické zpracování výsledků stability dle Véleho testu (bez zrakové 

kontroly) 

 

Z důvodu dokonalé stability (stupeň 1) ve vzpřímeném stoji dle Véleho testu 

byla provedena jeho modifikace – vyřazení zrakové kontroly. Tím došlo ke zhoršení 

posturální stability probandek. V níže přiložené tabulce jsou uvedeny vyhodnocené 

stupně modifikace Véleho testu bez zrakové kontroly, nejprve před prováděním 

pohybového programu a následně po jeho ukončení. Pro ověření hypotézy byl použit 

párový t-test. Výsledek párového t-testu byl vypočten pomocí programu Microsoft 

Office Excel 2007. Zvolená hladina významnosti byla 0,05. 
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Tabulka 19: Statistické zpracování výsledků stability dle Véleho testu bez zrakové kontroly 

Probandka Stupeň stability 

Před pohybovým programem Po pohybovém programu 

1 3 2 

2 3 2 

3 3 2 

4 2 1 

5 2 1 

6 2 1 

7 2 1 

8 2 1 

9 2 1 

10 2 1 

Průměr 2,3 1,3 

Rozptyl 0,21 0,21 

Směrodatná 

odchylka 

0,458258 0,458258 

T-test 0,000208 

Hladina 

významnosti 

0,05 

  

Při porovnání výsledků stability dle Véleho testu před zahájením pohybového 

programu a po jeho ukončení, byl zjištěn skvělý výsledek ve smyslu zlepšení stability u 

všech probandek o jeden stupeň. 7 z 10-ti probandek je nyní dokonale stabilních,  

u zbývajících 3 přetrvává lehce porušená stabilita, i přesto však u nich došlo ke 

zlepšení. Výsledek párového t-testu činil p = 0,000208 (p < 0,05). 

 

6.11.3 Statistické zpracování výsledků plochonoží dle plantogramu 

 

 V níže přiložené tabulce jsou uvedeny vyhodnocené stupně plochonoží nejprve 

před a následně po intervenci pohybovým programem. Pro ověření hypotézy byl využit 

párový t-test. Výsledek párového t-testu byl vypočten pomocí programu Microsoft 

Office Excel 2007. Zvolená hladina významnosti byla 0,05. 



110 
 

Tabulka 20: Statistické zpracování výsledků plochonoží dle plantogramu 

Probandka Stupeň plochonoží 

Před pohybovým programem Po pohybovém programu 

L P L P 

1 2 2 1 1 

2 2 2 1 1 

3 2 2 1 1 

4 1 1 1 0 

5 1 1 1 0 

6 1 1 0 0 

7 1 1 0 0 

8 1 0 0 0 

9 2 1 1 1 

10 1 1 1 0 

Průměr 1,4 1,2 0,7 0,4 

Rozptyl 0,24 0,36 0,21 0,24 

Směrodatná 

odchylka 

0,489898 0,6 0,458258 0,489898 

T-test                              LDK                      PDK 

                             p= 0,0058036        p= 0,00642191 

Hladina 

významnost 

0,05 

 

Při porovnání výsledků plochonoží pomocí plantogramu metodou dle Chippauxe 

a Šmiřáka před zahájením pohybového programu a po jeho ukončení, byl zjištěn skvělý 

výsledek ve smyslu snížení stupně plochonoží u 7 z 10-ti probandek na levé noze a na 

pravé u 9-ti z 10-ti. Výsledek párového t-testu činil na levé noze pL = 0,0058036 a na 

pravé noze pP = 0,00642191 (pL; pP < 0,05).  
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7 DISKUSE 

Jak už bylo v úvodu této práce zmíněno, moderní gymnastika je výhradně 

ženská sportovní disciplína, která se řadí mezi sporty esteticko-koordinačního 

charakteru. Již od raného věku jsou u moderních gymnastek v rámci náročných 

tréninkových jednotek výrazně namáhány jejich nohy (výdrže na výponu, chůze po 

nártech, odrazy a dopady ze skoků apod.), v této souvislosti u nich dochází ke vzniku 

specifických změn a narušení jejich fyziologické funkce. Na jejich vznik však může mít 

vliv také hypermobilita, jež byla prokázána během vyšetření u všech probandek, a jejíž 

rozvoj je podporován již v brzkém dětském věku a v průběhu sportovní činnosti  

se může negativně projevit nejen v oblasti bederní páteře, ramenních, kyčelních, 

kolenních a hlezenních kloubů, ale i na nohách, kde může vést ke vzniku plochonoží, 

poklesu podélné klenby nohy, jež je často spojováno s pronačním postavením a everzí 

hlezenního kloubu, dále chronickou bolestivostí v oblasti hlezenního kloubu a nohy,  

kde navíc způsobuje nestabilitu, jak ve své studii popisuje Nicholson et al.(2014). 

Sefton et al. (2011) navíc ve své studii spojuje tuto nestabilitu se zvýšeným rizikem 

opakovaných zranění v této oblasti, která je podle výsledků studie Cupistiho et al. 

(2007), nejčastějším místem zranění gymnastek. Kromě toho hypermobilita 1. paprsku, 

jež se projevuje nestabilitou 1. MT kloubu, přispívá ke vzniku halluxu valgu, jak uvádí 

ve své studii Biz et al. (2012). 

Protože žádná česká a téměř ani zahraniční studie se nezabývá těmito problémy, 

rozhodla jsem se tak výzkum této práce zaměřit právě na ně. Cílem tohoto výzkumu 

bylo zhodnotit funkci a specifické změny na nohách moderních gymnastek a prokázat 

pozitivní vliv tříměsíčního pohybového programu sestaveného z patnácti cviků na tyto 

změny a zhoršenou funkci nohy. Na základě svých dosavadních zkušeností a informací 

z odborných publikací jsem vytvořila pohybový program, který měl svou intenzitou 

zátěže a pravidelností přispět k pozitivnímu ovlivnění těchto změn a zhoršené funkce. 

K tomu, aby bylo dosaženo tohoto cíle, se zvolil homogenní soubor probandů a určil se 

jednotný postup vyhodnocování dotazníků, vstupních a výstupních kineziologických 

vyšetření zahrnující včetně vyšetření stoje a chůze také pro nás velmi důležitý test dle 

Véleho (zraková kontrola/bez zrakové kontroly), plantografické vyšetření, specifické 

vyšetření nohy a aktivních pohybů prstců nohou.  
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V následujících řádcích jsou porovnány výsledky této studie s ostatními 

výzkumy podobného charakteru, na které bylo upozorněno v přehledu a rozboru 

literatury na začátku této práce. 

V úvodním dotazníkovém šetření (viz příloha č. 3), které probandky dostaly 

kvůli správnému zařazení do výzkumné skupiny, byly položeny otázky, zaměřující se 

na specifické změny na jejich nohách, a zjišťující, od jakého věku se věnují gymnastice, 

jak často a kolik hodin denně mají tréninky a zda po tréninku či závodech provádějí 

kompenzační cvičení či u nich následuje regenerace.  

Z výsledků vstupního dotazníku vyplývá, že mají probandky nízkou hodnotu 

BMI (průměrné BMI = 19,2). U 3 z 10-ti probandek dokonce jejich hodnoty zasahují do 

její velmi nízké hodnoty (BMI < 18,5; podváha), která se vyznačuje příliš nízkou 

hmotností v poměru k tělesné výšce člověka, a která sebou přináší zvýšená zdravotní 

rizika (opožděné menarché, osteoporózu, nízký tlak, snadný výskyt modřin apod.). 

V některých případech může být podváha příznakem nemoci, u jiných zase genetickým 

předpokladem. V našem případě se s největší pravděpodobností jedná o vysoké 

tréninkové zatížení spojené s nízkým příjmem potravy a tím i nízkým energetickým 

příjmem, které vede k nízkému procentu tělesného tuku, jak také popisují ve svých 

studiích autoři Michopoulou et al. (2011), Djordjevic-Nikic et Moskovljevic (2009) či 

Klentrou et Plyley (2003). Naše výsledky se tak s těmito studiemi shodují. Autoři 

Djordjevic-Nikic et Moskovljevic (2009) a Klentrou et Plyley (2003) dále uvádějí, že na 

základě těchto faktorů, může dojít k opoždění menarché (1. menstruace). Autor 

Komanthi et al. (2012) navíc ve své studii hovoří  

o tom, že gymnastky, na které jsou kladeny vysoké nároky, a u kterých se vyžaduje 

pečlivá kontrola jejich tělesné hmotnosti, jsou vysoce rizikovou skupinou pro rozvoj 

poruch příjmu potravy. S touto studií se dostává do rozporu studie Klinkowského et al. 

(2008), jejíž výsledky nasvědčují tomu, že přestože jsou gymnastky hubené téměř stejně 

jako anorektičky, neobjevují se u nich žádné psychické problémy a stres, tak jako je 

tomu u nich. Důležité je však podotknout, že významný vliv na omezení  

či úplné ukončení jejich příjmu potravy mají mnohdy nejen trenéři, ale i rodiče,  

jak uvádí ve své studii Komanthi et al. (2012). 

Z dotazníku bylo dále zjištěno, že se probandky věnují moderní gymnastice 

průměrně od svých 4-5 let a tréninky mají v průměru 5-6krát týdně v délce 4-5hodin 
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denně. Z těchto výsledků lze usuzovat, že jsou vystavovány vysokému zatížení již od 

raného věku. O tom se zmiňují ve svých studiích také Djordjevic-Nikic et Moskovljevic 

(2009) a Georgopoulos et al. (2012). Ti tvrdí, že vysoké zatížení během tréninků již 

před pubertou má vliv na růst a vývoj gymnastek v pubertálním období. Z obou studií 

tak vyšly shodné výsledky, a to takové, že růst trvá delší dobu a konečné výšky je tak 

dosaženo později. Zpomalená puberta pak slouží k optimálnímu růstu jejich kostí. 

Avšak proto, aby byl zachován normální růst a zdraví moderních gymnastek, je 

zapotřebí naordinovat přesné množství tréninků a diet,  

jak uvádí Djordjevic-Nikic et Moskovljevic (2009) ve své studii. 

V první zde uvedené výzkumné otázce bylo cílem zjistit, zda bude mít intenzivní 

tříměsíční pohybový program vliv na zlepšení specifických změn na nohách probandek. 

První výzkumná otázka byla zodpověděna kladně, neboť výsledky této práce naznačují 

zlepšení téměř u všech specifických změn. Došlo ke zmírnění či úplnému odstranění 

bolesti nártů a pat, úponové bolesti a bolesti vyšších segmentů, současně také došlo ke 

zmírnění podélného a příčného plochonoží. Zároveň se tedy potvrdila první hypotéza 

experimentu, jejímž předpokladem bylo, že na základě tříměsíčního intenzivního 

pohybového programu dojde k objektivnímu zlepšení specifických změn na nohách 

probandek, ke kterému skutečně došlo. Bohužel se tento výsledek nedá porovnat 

s výsledky z ostatních studií, neboť na toto téma ještě žádná studie napsána nebyla.  

Druhá výzkumná otázka, jejímž cílem bylo zjistit, zda bude mít intenzivní 

tříměsíční pohybový program vliv na zlepšení funkce nohou probandek, byla 

zodpověděna také kladně vzhledem k výsledkům, které tomu nasvědčují. Došlo ke 

zlepšení stability, zlepšení držení těla a stereotypu chůze, zmírnění plochonoží, zlepšení 

provádění aktivních pohybů prstců nohy a specifického vyšetření nohy zahrnující 

vsunutí listu papíru pod prstce a tužky pod klenbu nožní ze 3/5, přizvednutí prstců  

a viditelnosti C-oblouku nártních kůstek. Tím se potvrdila druhá hypotéza této 

diplomové práce, jejímž předpokladem bylo, že na základě tříměsíčního pohybového 

programu dojde k objektivnímu zlepšení funkce nohou probandek.  

Pozitivní vliv senzomotorického cvičení na funkci nohy je doložený studií 

Tsaklise et al. (2008), která se však liší délkou trvání pohybového programu i hlavní 

složkou pohybové aktivity. V porovnání s naším pohybovým programem byl tento 

senzomotorický pohybový program trvající dvanáct měsíců prováděn na gymnastkách 
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ve věku 15-17 let 4krát týdně a skládal se z 5 cvičení trvajících 30 minut. Výsledky 

ukázaly signifikantní zlepšení nejen posturální stability, ale i symetrického rozložení 

váhy na jejich nohy, čímž byla ovlivněna i jejich funkce. Navíc je tento program  

i předpokladem prevence úrazů v oblasti nohy, jak uvádí Tsaklis et al. (2008) ve své 

studii. O tom, že délka pohybového programu není vždy rozhodující, nás přesvědčil ve 

své studii Sefton et al. (2011). Vytvořil šestitýdenní balanční trénink, který v porovnání 

s naším byl o polovinu kratší, avšak i přesto účinný. Díky němu došlo ke zvýšení 

dynamické rovnováhy a zlepšení senzomotorické funkce u jedinců s nestabilním 

hlezenním kloubem, což je také předpokladem prevence úrazů v dané oblasti, která je 

nejčastějším místem zranění u gymnastek, jak už jsme se mohli dočíst nejen v naší 

práci, ale také ve studii Cupistiho et al. (2007). 

Odpověď na třetí výzkumnou otázku, zda budou při porovnání výsledků 

z dotazníků a ze vstupního a výstupního kineziologického vyšetření znatelné rozdíly  

ve funkci a specifických změnách na nohách probandek, je kladná. Nejprve byly 

porovnány výsledky z dotazníků, které se zaměřovaly na specifické změny na nohách 

probandek a následně uvedeny rozdíly, ke kterým došlo během provádění pohybového 

programu. Poté byly porovnány výsledky ze vstupního a výstupního kineziologického 

vyšetření, které nám posloužily k určení rozdílů ve funkci na nohách probandek. 

Během tříměsíčního experimentu popsaného v této práci došlo k výraznému 

snížení bolestivosti nártů, přesněji řečeno u 71% probandek, z toho u 5 vymizela úplně, 

bolest se tak průměrně snížila o 3,14 stupňů dle Melzackovi škály. Bolestivost pat, která 

se u nich nejčastěji objevovala na plantární straně zejména pak při doskoku, ustoupila  

u 43% a celkově se snížila o 2,86 stupňů, z toho u 3 zcela vymizela. Další specifickou 

změnou bylo příčné plochonoží, to ustoupilo u 30%, stále však přetrvává u 43% bilat.  

a u 57% sin. Ustoupilo také podélné plochonoží a to u 30%, dosud však zůstává u 57% 

bilat. a u 43% sin. Bolest vyšších segmentů, která se může objevit z důvodu 

přetěžování, svalových dysbalancí, ale i z důvodu špatné techniky provádění některých 

prvků či nesprávnou vyučovací metodou trenérů, se v našem případě objevovala 

nejčastěji v oblastech jako je hlezenní, kolenní a kyčelní kloub a v neposlední řadě také 

v oblasti bederní páteře, která trápila více jak polovinu probandek. Bolest ustoupila 

průměrně u 30% a celkově se snížila dle Melzackovi škály o 3,53 stupňů, z toho  

u 3 zcela vymizela. O tom, že gymnastky trápí bolestivost v oblasti dolní části zad,  

jsme se nepřesvědčili pouze my v našem experimentu, ale zmiňují se o ní ve svých 
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studiích také Cupisti et al. (2004) a Piazza et al. (2009). Podle nich vzniká bolest v dolní 

části zad z důvodu extrémní a opakované hyperextenze v oblasti bederní páteře.  

Ta může mít dokonce i negativní vliv na jejich posturální kontrolu, jak tomu nasvědčují 

výsledky ve studii Harringe et al. (2008). O tom jsme se ujistili také v naší práci,  

ze které plyne, že probandky, které si stěžovaly na bolest v oblasti bederní páteře, měly 

lehce či středně narušenou stabilitu, avšak po ukončení pohybového programu, kdy se  

u nich bolest snížila, popř. zcela vymizela, se zlepšila také jejich stabilita. Piazza et al. 

(2009) si navíc ve své studii chtěl ověřit, zdali hrozí gymnastkám, které si stěžovaly  

na bolesti v oblasti zad v průběhu jejich sportovní činnosti, vyšší riziko předčasného 

nástupu příznaků bolesti zad po odchodu ze závodní činnosti a ukončení jejich kariéry, 

výsledky však naznačovaly, že tomu tak není. To, že si většina gymnastek z našeho 

výzkumu stěžovala na bolesti v oblasti hlezenního, kolenního a kyčelního kloubu 

nasvědčuje také fakt, že druhou nejčastější oblastí zranění u gymnastek jsou právě dolní 

končetiny, v první řadě pak v oblasti hlezenního kloubu a nohy (40%), jak se zmiňuje 

ve své studii Cupisti et al. (2007). Z jeho studie také vyplývá, že se úrazy a poranění  

na dolních končetinách projevují v první řadě poruchou funkce nohy či klenby nožní. 

Tomu by nasvědčovaly také výsledky našeho výzkumu ze vstupního vyšetření 

probandek, které poukazovaly na zhoršenou funkci nohou a pokles podélné i příčné 

klenby nožní. Také Sefton et al. (2011) přisuzuje zvýšené riziko opakovaných zranění 

v oblasti hlezenního kloubu zhoršené senzomotorické funkci, která se nachází u jedinců 

s nestabilním hlezenním kloubem, kam by se daly zařadit také naše probandky z důvodu 

hypermobility v dané oblasti, která u nich byla zjištěná v průběhu vyšetření. Dá se tak 

předpokládat, že zlepšení funkce nohy a zmírnění plochonoží, ke kterému došlo během 

provádění pohybového programu, mělo nejen vliv na snížení bolesti v oblasti 

hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů, ale zároveň slouží jako prevence vzniku 

poranění na dolních končetinách.   

U specifické změny, kterou je hallux valgus, nedošlo k žádnému zlepšení. 

Přestože v našem případě se tato deformita nejčastěji rozvíjí s poklesem podélné  

a příčné klenby nožní, na níž měl pohybový program pozitivní vliv a dalo by se tak 

předpokládat, že bude mít vliv také na tuto deformitu. Za úvahu však stojí zmínit, že na 

něj má vliv také každodenní několikahodinové nošení gymnastických špiček, které tuto 

deformitu může rozvíjet, avšak během našeho experimentu nedošlo k jejímu zhoršení, 
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nýbrž udržení stálého stavu. Dá se tak předpokládat, že může pohybový program sloužit 

alespoň jako prevence proti zhoršení této deformity.  

Další specifickou, ale zároveň také degenerativní změnou, jsou kostní výrůstky. 

Ty bohužel konzervativním způsobem léčby nelze odstranit, a tak v rámci pohybového 

programu nedošlo k žádnému zlepšení.  

Poslední specifickou změnou, u které během pohybového programu nedošlo 

k žádnému zlepšení, jsou otlaky. Dá se však říci, že se tento výsledek dal očekávat,  

a to z důvodu každodenních tréninků, během kterých vznikají otlaky na nohách jejich 

neustálým odíráním o špičky či o koberec a jejich ustavičným sjížděním nártů  

po koberci či chůzí po nich. 

Během porovnání výsledků ze vstupního a výstupního kineziologického 

vyšetření jsme dospěli k závěru, že pohybový program výrazně ovlivnil funkci  

na nohách probandek, čímž došlo ke znatelným rozdílům ve výsledcích před a po 

ukončení pohybového programu.  

Nejprve bylo provedeno vyšetření stability dle Véleho testu, z důvodu dokonalé 

stability ve vzpřímeném stoji byla provedena jeho modifikace (vyřazení zrakové 

kontroly), čímž došlo ke zhoršení stability probandek a také potvrzení výsledků řady 

autorů (Asseman et al., 2008; Calavalle et al., 2008; Garcia et al., 2011; Gautier et al., 

2008; Vuillerma et al., 2001), kteří se ve svých studiích zabývají posturální stabilitou 

moderních gymnastek ve vzpřímeném bipedálním stoji a ve stoji na jedné dolní 

končetině, a kteří hovoří o tom, že v případě zachování zrakové kontroly jsou 

gymnastky téměř dokonale stabilní a to z důvodu každodenního trénování, dostatečným 

zkušenostem v oblasti moderní gymnastiky a neustálému opakování pozic jako jsou 

piruety či výdrže prováděné na jedné dolní končetině. Avšak ve chvíli, kdy je jim 

odebrána zraková kontrola a nastane tak pro ně nová situace, na kterou nejsou 

trénované, posturální stabilita se u nich zhorší. Při porovnání výsledků stability dle 

Véleho testu před zahájením pohybového programu a po jeho ukončení, byl zjištěn 

skvělý výsledek ve smyslu zlepšení stability u všech probandek o jeden stupeň. 

K ověření třetí hypotézy a statisticky významného či nevýznamného rozdílu, který 

nastal po pohybovém programu ve stabilitě hodnocené dle Véleho testu, nám sloužil 

párový t-test, jehož výsledek činil p = 0,000208. Protože je tento výsledek menší než 

0,05 (zvolená hladina významnosti), přijímáme fakt, že mezi zkoumanými prvky  
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je statisticky významný rozdíl. To znamená, že s 95% pravděpodobností má pohybový 

program pozitivní vliv na stabilitu. 

Dalším vyšetřením k ověření zlepšení funkce nohy po intervenci pohybovým 

programem bylo vyšetření plochonoží, které bylo hodnoceno pomocí plantogramu 

metodou dle Chippauxe a Šmiřáka před a po pohybovém programu. Výsledky ukazují, 

že se snížil stupeň plochonoží u 7 z 10-ti probandek na levé noze a na pravé u 9-ti z 10-

ti.  K ověření třetí hypotézy a statisticky významného či nevýznamného rozdílu, který 

nastal po pohybovém programu v hodnocení plochonoží pomocí plantogramu, nám opět 

sloužil párový t-test, jehož výsledek činil na levé noze pL = 0,0058036 a na pravé noze 

pP = 0,00642191. Protože jsou oba tyto výsledky menší než 0,05 (zvolená hladina 

významnosti), přijímáme fakt, že mezi zkoumanými prvky je statisticky významný 

rozdíl. To znamená, že s 95% pravděpodobností má pohybový program pozitivní vliv 

na plochonoží. 

Následovalo specifické vyšetření nohy zahrnující vsunutí listu papíru pod prstce, 

které bylo možné provést po ukončení pohybového programu u 10-ti z 10-ti probandek, 

čímž došlo ke 100% zlepšení. Přizvednutí prstců se podařilo u 7 z 10 a zlepšení tak bylo 

70%. Vsunutí tužky pod klenbu nožní ze 3/5 bylo možné po ukončení programu  

u 3 z 10-ti probandek bilat. a u 3 z 10-ti dx., čímž se úspěšnost zvýšila o 30% bilat.  

a o 20% dx. Zlepšení a zvětšení rozsahu vsunutí tužky pod klenbu nožní o 1/5 dosáhly  

i ostatní probandky, bohužel se však z důvodu uvedení přesného rozsahu vsunutí tužky 

ze 3/5 nedostaly na tuto hranici a nestaly se tak součástí souhrnných výsledků  

a konečného hodnocení. Posledním specifickým vyšetřením nohy byla viditelnost  

C-oblouku nártních kůstek. Ten byl po ukončení pohybového programu viditelný  

u 7 z 10-ti probandek, čímž došlo k 70-ti % zlepšení. Průměrně tak došlo k 68% 

zlepšení specifického vyšetření nohou. 

K ověření třetí výzkumné otázky nám posloužilo také vyšetření aktivních 

pohybů prstců nohy. Počet probandek, které zvládly provést izolovanou exntenzi palce 

po ukončení pohybového programu, se zvýšil ze 2 na 10, čímž došlo ke zlepšení o 80%. 

Izolovanou extenzi prstců (bez palce) zvládlo o 6 probandek více než na začátku, 

zlepšení tak dosáhlo 60%. Izolovanou extenzi prstců (včetně palce) zvládly všechny 

probandky již na začátku, z toho důvodu nebylo vypočítáváno průměrné zlepšení. 

Posledním pohybem byla abdukce prstců, tu na konci, v porovnání se začátkem, kdy 
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tento pohyb nezvládla ani 1 z probandek, zvládlo všech 10, čímž došlo ke skvělému 

zlepšení o 100%. Průměrné zlepšení všech aktivních pohybů prstců nohy je tak 80%. 

V neposlední řadě je důležité zmínit se také o správném držení těla a stereotypu 

chůze, to před začátkem pohybového programu nezvládla ani 1 z probandek, po jeho 

ukončení však došlo ke zlepšení držení těla a správného stereotypu chůze u 10-ti z 10-ti 

probandek, čímž bylo dosaženo zlepšení v obou případech o 100%. Díky všem výše 

uvedeným výsledkům tak můžeme potvrdit třetí hypotézu, jejímž předpokladem bylo, že 

dojde ke zmírnění bolesti, zlepšení funkce a stability při testu dle Véleho, zlepšení 

výsledků plantografického vyšetření a dalších specifických změn při srovnání výsledků 

z dotazníků a vstupního a výstupního kineziologického vyšetření. 

Nutno dodat, že všechny probandky měly pozitivní přístup ke cvičení, což mělo 

nemalý vliv také na výsledky, kterých jsme v naší práci dosáhli. Zároveň se všechny 

shodly na tom, že budou i nadále pokračovat v provádění pohybového programu  

ať už před či po skončení tréninku nebo doma ve volných chvílích, neboť mají pocit,  

že tak alespoň něco málo dělají pro své zdraví a považují to za kompenzaci 

nedostatečné regenerace a rehabilitace, kterou si může dovolit jen malé procento z nich. 

Je důležité ještě upozornit na to, že výsledky studie v rámci této diplomové 

práce nelze zobecňovat na širší gymnastickou či rekreačně sportující populaci, protože 

zkoumaný soubor probandů byl velmi specifický. K širšímu zobecnění a porovnání 

výsledků výzkumu by bylo zapotřebí sledovat širší část gymnastické populace v delším 

časovém úseku a zahrnout do výzkumu také kontrolní skupinu.  

Vytvoření optimálního pohybového programu o ideální délce a intenzitě, který 

bude ovlivňovat funkci a specifické změny na nohách, je stále předmětem diskuzí  

a zůstává tématem studií i do budoucna.  
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8 ZÁVĚR 

Touto diplomovou prací jsem chtěla zjistit vliv a význam cíleného a intenzivního 

pohybu na zhoršenou fyziologickou funkci a specifické změny nacházející se na nohách 

moderních gymnastek ve věku 14-17 let. Experiment prokázal pozitivní efekt 

pohybového programu na funkci a specifické změny na jejich nohách. Pravidelným 

cvičením s dostatečnou intenzitou se nejen zlepšila jejich stabilita, aktivní pohyby 

prstců nohou, stoj, chůze a zmírnilo se plochonoží, díky čemuž byla pozitivně ovlivněna 

funkce nohou, ale zároveň došlo ke zmírnění, popř. úplnému odstranění jejich 

specifických změn jako je bolest nártů, pat, podélné a příčné plochonoží apod. 

Zlepšením stability v rámci funkce nohy také dochází ke snížení rizika úrazů a poranění 

na dolních končetinách.  

Pokud bychom chtěli ještě více podpořit a zlepšit funkci nohy a zároveň zmírnit 

specifické změny, bylo by zapotřebí, aby gymnastky i nadále pokračovaly v provádění 

pohybového programu. Vhodné by bylo zařadit také „pasivní“ prevenci, která  

by spočívala v klasickém tapování či kineziotapování nohy a další „aktivní“ cvičení 

zmíněná v kapitole 3.7 Řešení specifických změn na nohách moderních gymnastek 

pomocí vhodných přístupů ve fyzioterapii (str. 52), zaměřená převážně na podporu 

exteroceptivního a proprioceptivního vnímání nohy, jež má pozitivní vliv nejen na 

správnou funkci nohy a její klenutí, ale zároveň slouží také jako prevence, kompenzace 

deformace nohy ve špičce či jako terapie patologií charakteristických pro jejich nohy. 

Současně kladně ovlivňuje také posturální systém, jehož dokonalá funkce, rovnovážná 

kontrola a koordinace svalů je nezbytná pro sport, jako je moderní gymnastika.  

Aby bylo možné zobecnit výsledky a úvahy uvedené v tomto výzkumu na širší 

gymnastickou, či rekreačně sportující populaci, bylo by zapotřebí, aby se ho zúčastnila 

širší část gymnastické populace v delším časovém úseku, a aby byla zahrnuta  

do výzkumu také kontrolní skupina. Pokud by tak došlo i za této situace k pozitivnímu 

ovlivnění funkce a specifických změn na nohách, pak bychom se snažili dostat 

pohybový program do podvědomí nejen gymnastek, trenérů a fyzioterapeutů, ale také 

tuto informaci o jeho účinnosti předat i laické, sportovní aktivní veřejnosti, u níž se 

objevují stejné zdravotní problémy v oblasti nohy. Navíc se tento program díky své 

časové, finanční a prostorové nenáročnosti dá cvičit nejen ve sportovní hale  

či v ordinaci, ale také v domácím prostředí.  
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Dosud je známo jen velice málo studií, které se zaměřují na ovlivnění správné 

funkce nohy u moderních gymnastek pomocí senzomotorického pohybového programu, 

díky němuž se snaží předcházet také vzniku specifických změn na jejich nohách. Z toho 

důvodu tak i nadále zůstává vytvoření optimálního pohybového programu o ideální 

délce, intenzitě a konkrétních aktivitách tématem studií i do budoucna.  
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise 

  



 
 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PROBANDA 

 

V souladu se Zákonem o péči a zdraví lidu (§23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č.96/2001, Vás žádám o souhlas s účastí 

na studii s názvem „Specifické změny na nohách moderních gymnastek a možnosti 

jejich fyzioterapeutického ovlivnění pomocí pohybového programu“, ten bude prováděn 

po dobu 3 měsíců, 4x týdně v délce 30 minut. Nejprve bude odebrán dotazník a 

následně provedeno vstupní vyšetření. Jejich výsledky budou porovnány s výsledky 

z výstupního dotazníku a vyšetření provedeného po ukončení pohybového programu. 

Jedná se o zásah neinvazivní a bezbolestný, který neovlivňuje lidský organismus. 

Rovněž Vás žádám o souhlas s uveřejněním výsledků a obrazové dokumentace v rámci 

mé diplomové práce na FTVS UK.  Ve snaze zachovat maximální anonymitu, nebudou 

v této studii uvedena osobní data. 

Prohlašuji, a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem 

byla seznámena s významem a rozsahem tohoto výzkumu i s celým průběhem vyšetření 

a specifickým pohybovým programem, a veškeré mé otázky byly srozumitelně 

zodpovězeny. Dále souhlasím s případným uveřejněním fotografií, které budou rovněž 

pořízeny se zachováním maximální anonymity.  

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na tomto výzkumu, se všemi potřebnými 

vyšetřeními a měřeními, a dále také souhlasím s anonymním uveřejněním výsledků 

v rámci studie. 

Datum:……………………………………………. 

Osoba, která provedla poučení: ……………………………………………. 

Podpis osoby, která provedla poučení: ……………………………………………. 

Jméno probanda  Podpis   Jméno probanda  Podpis 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Vstupní dotazník (vzor) 

 

Dotazník pro zařazení do studie k diplomové práci na téma: 

„Specifické změny na nohách moderních gymnastek a jejich ovlivnění pomocí 

pohybového programu“ 

 

Jana Šťastná, studentka 5. ročníku fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pořádá 

průzkum týkající se specifických změn na nohách moderních gymnastek oddílu Ideastav Chodov Praha. Data budou 

použita jako podklad k diplomové práci. Dotazník bude vyplněn za mojí účasti, z důvodů objektivizace některých 

specifických změn na nohách, přesto však bude zachována veškerá anonymita. Vyplnění dotazníku zabere cca 5 

minut. 

Zaškrtněte či vypište jednu nejvíce se hodící možnost. 

 

1) Jaký je Váš rok narození, výška a váha (prosím vypište)? 

Rok narození ………………. 

Výška ………………………. 

Váha ………………………… 

 

2) Jak dlouho cvičíte moderní gymnastiku? 

 Méně než rok 

 1 – 2 roky 

 3 – 4 let 

 5 – 6 let 

 7 – 8 let 

 9 – 10 let 

 Více jak 11 let 

 

3) Za jakou věkovou kategorii cvičíte? 

 Kadetky 

 Dorostenky 

 Juniorky 

 Seniorky 

 Ženy 

 

4) Jak často máte týdně tréninky? 

 1 – 2x 

 3 – 4x 

 5 – 6x 

 7x 

 

5) Kolik hodin denně máte trénink? 

 1 – 2 hodiny 



 
 

 3 – 4 hodiny 

 5 – 6 hodin 

 

6) Máte nějakou následnou regeneraci po tréninku/ závodech? 

 Ano 

 Ne 

 

7) Objevuje se u Vás bolestivost nártů?         Určete stupeň bolesti dle Melzacka (0– nejmenší, 10 – největší)  

 Ano    0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -  6 – 7 – 8 – 9 - 10  

 Ne 

 

 

8) Objevuje se u Vás bolestivost pat?         Určete stupeň bolesti dle Melzacka (0– nejmenší, 10 – největší)  

 Ano    0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -  6 – 7 – 8 – 9 - 10  

 Ne 

 

9) Trpíte puchýři či otlaky na nohách? 

 Ano 

 Ne 

 

10) Objevují se u Vás úponové bolesti?          Určete stupeň bolesti dle Melzacka (0-nejmenší, 10-největší)  

0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -  6 – 7 – 8 – 9 - 10  

 Ano    Vypište v jaké oblasti: 

 Ne 

 

11) Máte výrůstky na kostech? 

 Ano    Vypište v jaké oblasti: 

 Ne 

 

12) Máte ploché nohy? 

a) Podélné plochonoží 

 Ano 

 Ne 

b) Příčné plochonoží 

 Ano 

 Ne 

 

13) Máte hallux valgus? 

 Ano 

 Ne 

 

14) Máte kladívkovité prstce? 

 Ano 

 Ne 



 
 

 

15) Trpíte křečemi krátkých svalů nohy? 

 Ano 

 Ne 

16) Máte bolesti v oblasti vyšších segmentů? (hlezenní, kolenní, kyčelní kloub, bederní páteř apod.) 

 Ano   Vypište v jaké oblasti:  

Určete stupeň bolesti dle Melzacka (0-nejmenší, 10-největší bolest) 

0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -  6 – 7 – 8 – 9 - 10  

 Ne 

 

 

  



 
 

Příloha č. 4: Výstupní dotazník (vzor) 

Tento dotazník je závěrečným výstupem výzkumu, který byl zaměřen na ovlivnění specifických změn na nohách a 

jejich funkci pomocí pohybového programu, který byl prováděn 4x týdně po dobu 3 měsíců. Dotazník bude vyplněn 

za mojí účasti, z důvodu objektivizace některých specifických změn na nohách, přesto však bude zachována veškerá 

anonymita. Vyplnění dotazníku zabere cca 2 minut. 

 

1) Přetrvává u Vás bolestivost nártů?           Určete stupeň bolesti dle Melzacka (0- nejmenší, 10- největší)  

 Ano    0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 Ne 

 

2) Přetrvává u Vás bolestivost pat?               Určete stupeň bolesti dle Melzacka (0- nejmenší, 10- největší) 

 Ano    0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 Ne 

 

3) Trpíte stále puchýři či otlaky na nohách? 

 Ano 

 Ne 

 

4) Objevují se u Vás úponové bolesti? 

 Ano        Vypište v jaké oblasti: 

 Ne 

 

5) Přetrvávají u Vás bolesti v oblasti vyšších segmentů? (hlezenní, kolenní, kyčelní kloub, bederní páteř) 

 Ano    Vypište v jaké oblasti: 

 Ne 

 

6) Máte pocit, že měl pohybový program pozitivní vliv na funkci Vaší nohy a její specifické změny? 

 Ano    

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

7) Budete v tomto pohybovém programu pokračovat i nadále? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

  



 
 

Příloha č. 5: Fotodokumentace cviků pohybového programu 

 

Cvik č. 1 Dorzální vějíř 

 

 
 

Cvik č. 2 Protažení měkkých tkání meziprstních prostor 

 

 
 

Cvik č. 3 Oddalování prstců nohy pomocí prstců ruky 

 

 



 
 

Cvik č. 4 3bodová opora nohy 

 

 
 

Cvik č. 5 Malá noha 

 

 
 

Cvik č. 6 Aktivace prstců nohy 

 

a) Extenze prstců (včetně palce) 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

b) Izolovaná extenze palce 

 

 
 

c) Izolovaná extenze prstců (bez palce) 

 

 
 

d) Abdukce prstců 

 

 
 

 

 



 
 

Cvik č. 7 Shrnutí therabandu pomocí prstců nohy 

 

 
 

Cvik č. 8 „Píďalka“ 

 

 
 

Cvik č. 9 Sed na paty 

 

 
 

 



 
 

Modifikace: 

 

a)  

 
 

b)  

 
 

 

Cvik č. 10 Podřep 

 

 
 

 



 
 

Modifikace: 

a) 

 
 

b) 

 



 
 

Cvik č. 11 Turecký sed 

 

 
 

Cvik č. 12 Nácvik korigovaného stoje 

 

 
 

Cvik č. 14 „Skokan z věže“ 

 

 
 



 
 

Cvik č. 15 Podřep – utkatasana 

 

 
 

 

  



 
 

Příloha č. 6: Fotografie 

  
 

Foto č. 1: Porovnání stoje zepředu před a po pohybovém programu 

  
 
Foto č. 2: Porovnání stoje z P boku před a po pohybovém programu 

  

Foto č. 3: Porovnání stoje zezadu před a po pohybovém programu 

 

 



 
 

   

Foto č. 4: Otisk P nohy před a po ukončení pohybovém programu  

a)mírně plochá noha                 b)normální noha 

 

    

Foto č. 5: Otisk L nohy před a po ukončení pohybového programu 

a)středně plochá noha                   b)mírně plochá noha 

 

 

 

 

 

 

 

 


