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Abstrakt 

Práce se zabývá studiem stop anatomicky moderních lidí a jejich předků - homininů. 

Srovnáváme otisky nohou anatomicky moderního člověka a šimpanze Bonobo (Pan paniscus) 

a shrnujeme jejich charakteristické rysy, které využíváme při určování původců fosilních stop. 

Sledujeme vztah mezi anatomií nohy, především přítomností či absencí klenby nožní, 

způsobem lokomoce a výsledným tvarem stopy.  Dále se zabýváme otázkou, zda je možné ze 

stop vyčíst také rychlost chůze, výšku a hmotnost jedinců, kteří po sobě stopy zanechali. 

Zaměřujeme se na standardní techniky běžně používané při výzkumu stop, ale shrnujeme také 

výsledky moderních metod. Na závěr se věnujeme popisu nalezišť stop, jako jsou např. Laetoli 

a Ileret. Pomocí výše zmíněných metod se snažíme zrekonstruovat vlastnosti a tělesné 

parametry původců nejznámějších fosilních stop.  

Klíčová slova 

Stopa, anatomicky moderní člověk, šimpanz, index nohy, Laetoli, Ileret 

  

Seznam zkratek 

AMČ – anatomicky moderní člověk 

BHBK – bent-hip, bent-knee locomotion: bipední lokomoce s pokrčenými koleny a kyčlemi 

  



 

 

 

 

Abstract 

The work deals with studying footprints of anatomically modern humans and their 

ancestors – hominins. We compare the footprints of anatomically modern human and 

chimpanzee Bonobo (Pan paniscus) and we summarize their characteristic features, which we 

use in determining the originators of the fossil footprints. We observe the connection between 

the foot anatomy, especially the presence or absence of a foot arch, the style of locomotion and 

the final shape of the footprint. We further try to find out whether it is possible to estimate 

walking speed, height and body weight of those who made the footprints. The study focuses on 

the standard techniques commonly used in footprint researches, but it also summarizes results 

of the modern methods. In the end we describe the locations of fossil trackways, for example 

in Laetoli and Ileret. Via the methods above we try to reconstruct the behavior and physical 

characteristics of the best-known originators of the fossil footprints. 
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Úvod 

Vědcům zkoumajícím fosilní stopy se odjakživa naskýtají ty samé otázky o původcích 

stop. Kam dotyční šli, kolik jich bylo, jakou šli rychlostí, zda nesli nějaký náklad apod. 

(Leakey, 1981; Schmincke et al., 2009b; Dingwall et al., 2013). Stopy našich předků by se 

nedochovaly až do dnešních let v takové dokonalé podobě, pokud by nevznikly ve 

vhodném materiálu, který jim zajistil konzervaci a relativní ochranu před erozí (Barker a 

Milliken, 2008; Schmincke et al., 2009a). Otisky nohou, ať už lidské, nebo zvířecí, v sobě 

skrývají mnoho zajímavých informací o jedincích, kteří je za sebou zanechali (Bennett et al., 

2009; Schmincke et al., 2009b). Otázkou je, jak se k těmto informacím dostat. Současná věda 

disponuje různými technologiemi a postupy k přečtení stop a k jejich interpretaci (Berge et al., 

2006; Pataky et al., 2008). Z hlediska paleoantropologie je důležité především zkoumání 

fosilních stop anatomicky moderního člověka (AMČ) a jeho předků (Raichlen et al., 2008; 

Dingwall et al., 2013). Z otisků chodidel můžeme například rekonstruovat způsob lokomoce a 

zjistit, jaký styl chůze předcházel bipedii, kterou dnes používá AMČ (D’Août et al., 2004; 

Crompton et al., 2012; Hatala et al., 2013). Další výzkumy se zaměřují na přítomnost či absenci 

klenby nožní a rychlost chůze, dále pak na výšku a hmotnost původců stop (Giles a 

Vallandigham, 1991; Burnfield et al., 2004; Bates et al., 2013; Dingwall et al., 2013). 

K porozumění vztahů mezi výše zmíněnými parametry a stopou se provádí experimenty s 

živými lidmi, u nichž jsou údaje spolehlivě změřeny. Po naměření jednotlivých údajů se 

sleduje, zda existuje korelace mezi výškou, hmotností, rychlostí chůze, popřípadě výškou 

klenby nožní a výsledným tvarem otisku (Giles a Vallandigham, 1991; Burnfield et al., 2004; 

Bates et al., 2013; Dingwall et al., 2013). Pokusy zkoumající fosilní stopy se zaměřují nejen na 

otisky AMČ, ale také šimpanze (Pan paniscus) a jejich charakteristické rysy. Posléze stopy 

porovnávají a sledují přítomnost jednotlivých výše zmíněných rysů na fosilních stopách našich 

předků (Vereecke et al., 2003; D’Août et al., 2004; Hirasaki et al., 2004). Význam výzkumu 

stop nespočívá pouze v porozumění minulých událostí, ale má praktické využití také v dnešní 

době, např. při určení indexu nohy a výšky klenby nožní (McCrory et al., 1997; Nikolaidou a 

Boudolos, 2006; Vařeka a Vařeková, 2008). Stopy pomáhají při diagnóze nemocí, většinou 

spojených s kostrou nohy a patologickým tvarem chodidla (Papuga a Burke, 2011). Ať už je 

výsledkem lepší porozumění naší minulosti, nebo pomoc lidem s bolestmi v době dnešní, je 

výzkum stop prospěšný. 
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Cíl práce 

Cílem této práce je odpovědět na otázku, které informace o původcích stop lze spolehlivě 

zjistit pouhým zkoumáním stop a ke kterým jsou stopy nedostačující. Mezi sledované 

informace patří tělesné parametry původců stop, tj. jejich tělesná výška, hmotnost a anatomie 

nohy, především přítomnost či absence klenby nožní. Dalšími informacemi, kterými se 

zabýváme, jsou rychlost chůze a způsob lokomoce. Při studii stylu lokomoce se zaměřujeme 

na vzpřímenou bipedii u AMČ a bent-hip, bent-knee (BHBK) bipedii u šimpanze Bonobo (Pan 

paniscus). Pomocí srovnání charakteristických rysů stop AMČ a šimpanze (Pan paniscus) se 

snažíme určit, zda byli tvůrci fosilních stop v Laetoli a Ileretu blíže anatomicky moderním 

lidem, nebo šimpanzům.  
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1. Význam studia stop  

Pojem stopa v sobě zahrnuje mnoho forem a je potřeba mezi nimi rozlišovat. Plošný otisk 

nášlapné plochy nohy na papíru, nebo jiném materiálu, se nazývá  plantogram (Čihák, 2001; 

Farana, 2012). Stopa však může být také třídimenzionální útvar vytvořený v dobře 

deformovatelném materiálu (Berge et al., 2006; Hatala et al., 2013). Existuje stopa statická, 

pořízená v klidovém postoji, ale i dynamická, vytvořená během chůze (Robbins, 1986; Reel et 

al., 2012). Obě odráží rozložení tlaku a anatomii nohy, musí se s nimi však zacházet různě 

(Bates et al., 2013). Dynamická stopa má jedinečný a nenahraditelný význam, protože nám 

poskytuje cenné informace o způsobu lokomoce, především o odvíjení nohy a přenosu váhy 

během chůze (Crompton et al., 2012). Většina nalezišť leží v blízkosti nějaké sopky, jsou tudíž 

spojené s přírodní katastrofou a stopy jsou vytvořené ve vulkanickém materiálu. To hraje 

klíčovou roli při jejich dlouhodobé konzervaci (Barker a Milliken, 2008; Schmincke et al., 

2009a). Ačkoliv jsou fosilní stopy předmětem zájmu již nálezu trasy stop hominina v Laetoli, 

v současnosti se jejich zkoumání rozvíjí (Leakey a Hay, 1979; Leakey, 1981). Moderní 

technologie nám umožňují analyzovat otisky mnohem podrobněji a spolehlivěji než dřív 

(Taylor et al., 2004; Hatala et al., 2013).  

Stopy jsou složitým komplexem, na který má vliv mnoho faktorů. Jsou výsledkem 

působení anatomie nohy, způsobu lokomoce, vlastností povrchu, rychlosti, hmotnosti, výšky 

aj. (Ozden et al., 2005; Raichlen et al., 2008; Bates et al., 2013). Pro správnou interpretaci je 

proto důležité zkoumat a pochopit všechny výše zmíněné faktory. Bohužel některé z nich, 

především pak vliv vlastností povrchu, stále nejsou dostatečně prozkoumané (D’Août et al., 

2010; Bates et al., 2013). Výsledky nejsou vždy spolehlivé, navzdory tomu mohou posloužit 

jako vodítko v případě, že studujeme nežijícího jedince, po kterém se nedochovala žádná 

kosterní fosilie (Crompton et al., 2012). Kromě fosilních stop se vyplatí studovat také stopy 

dnešní (Giles a Vallandigham, 1991; Nikolaidou a Boudolos, 2006). Mají důležitou roli ve 

forenzní antropologii, kdy pomáhají přiblížit vlastnosti a identitu pachatele, nebo pohřešované 

osoby (Giles a Vallandigham, 1991). V moderní medicíně plantogramy např. pomocí výpočtu 

indexu nohy odhalují výšku klenby či deformity na kostře, také ale mohou signalizovat nemoci, 

které nejsou kosterní povahy (Burnfield et al., 2004; Chuckpaiwong et al., 2008).  
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2. Informace plynoucí z analýzy stop 

2.1. Vliv anatomie nohy na hloubku a tvar stop 

2.1.1. Klenba nožní  

Základní úlohou lidské nohy je udržení rovnováhy a vzpřímeného postoje těla, dále pak 

jeho pohon či zpomalení během chůze (Crompton et al., 2012). Mechanismus funkce nohy je 

ve velké míře ovlivněn klenbou nožní (McCrory et al., 1997), která patří mezi charakteristické 

rysy nohy AMČ a u žádného jiného primáta se nevyskytuje (Raichlen et al., 2010). Její pružná 

struktura pomáhá odvíjení nohy během fází kroku od paty směrem dopředu a přenosu tlaku 

latero – mediálně (Raichlen et al., 2010). Mediální oblast střední části nohy je díky ní vyklenuta 

a nedotýká se podložky. Klenba také zabraňuje cévám a nervům plosky nohy, aby se stlačily, 

a tím předchází bolesti (Petrovický, 2001). Její přítomnost, absence a výška se dobře odráží jak 

na plošných plantogramech (Obr. 1), tak na 3D stopách (Leakey a Hay, 1979). Klenba se 

vytváří až koncem prvního roku, kdy dítě začíná chodit, noha novorozence je tedy plochá 

(Petrovický, 2001). Neukončený růst kostí, měkkých tkání a celkově klenby nožní je hlavním 

důvodem, proč se výška klenby u dětí mění (Nikolaidou a Boudolos, 2006). Klenba nožní se 

skládá z klenby podélné a příčné (Čihák, 2001). Podélná klenba se vytváří jako první a má vliv 

na formování příčné. Obě společně pak hrají roli při rovnoměrném rozložení hmotnosti a 

udržení rovnováhy (Vařeka a Vařeková, 2008). Stability je dosaženo tím, že se noha opírá o tři 

body – patní kost a hlavičky první a páté nártní kosti, mezi nimiž je uloženo těžiště (Dylevský 

et al., 2000). 

 

 

Obr. 1: Plantogramy odrážející různou výšku klenby nožní (převzato z Farana, 2012). 
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Základ klenby nožní je tvořen kostrou nohy (Petrovický, 2001). Jednotlivé kosti na sebe 

naléhají kloubními ploškami takovým způsobem, že dávají vznik výsledné struktuře, která je 

podélně i příčně klenutá (Petrovický, 2001). Kostra nohy se dá rozdělit do tří hlavních oddílů 

– zánártí (tarsus)1, nárt (metatarsus) a články prstů (phalanges; Čihák, 2001; Farana, 2012). 

Zánártí tvoří sedm zánártních kostí: kost patní (calcaneus), kost hlezenní (talus), kost 

loďkovitá (os naviculare), kost krychlová (os cuboideum) a tři kosti klínové (ossa cuneiforma). 

Druhý oddíl, nárt, je tvořen pěti kostmi nártními (ossa tarsi). Článků prstů je dohromady 

čtrnáct, palec (halux) má dva články, ostatní prsty po třech (Čihák, 2001; Farana, 2012). Výška 

klenby nožní je definována jako vzdálenost od podložky k drsnatině loďkovité kosti 

(tuberositas osssis navicularis), nacházející se na mediální straně kosti loďkovité (Petrovický, 

2001; Papuga a Burke, 2011). Na udržení klenby se kromě tvaru kostry nohy podílí také vazivo 

– dlouhý chodidlový vaz (ligamentum plantare longum) a šlachy – šlašitý třmen a především 

plantární aponeuróza (Dylevský et al., 2000). Aponeuróza (aponeurosis plantaris) je mohutná, 

spojitá vazivová šlacha začínající na hrbolu kosti patní (tuber calcanei) a rozbíhající se do pěti 

paprsků. Upíná se k jednotlivým prstům v článkonártních kloubech (articulatio 

metatarsophalangealis), konkrétně ke šlašitým pochvám pokrývající plantární plochu kloubů 

(Čihák, 2001). Na spodní straně hlaviček nártních kostí klouzají při pohybu sezamské kůstky 

(ossa sesamoidea) ve šlašitých pochvách (Petrovický, 2001). Šlašité pochvy včetně 

sezamských kůstek se při nakročení posunou vpřed (Obr. 2), pata, k níž je aponeuróza pevně 

fixována, je však nepohyblivá, proto se aponeuróza napíná a zkracuje (Hicks, 1954). Její efekt 

se dá přirovnat tětivě u luku. Noha nese při chůzi, konkrétně při odrazu od palce, váhu celého 

těla (Hicks, 1954). V této pozici jsou prsty v  kloubu nataženy, nejvíce pak palec, který svírá 

s nártní kostí úhel téměř 90° (Hicks, 1954). Při každém kroku se noha zvedá a většinu váhy 

nese palec, který se spolu s prsty pod působícím tlakem natáhne. Je to především aponeuróza, 

která pomáhá palci udržet tíhu těla a dodává odrazu švih a rychlost (Hicks, 1954). Krátké 

plantární svaly a svaly bérce mají také svou roli v udržení klenby, ačkoliv mnohem menší, než 

se doposud myslelo (Hicks, 1954; Petrovický, 2001). Také pitva nohy v rámci výzkumu z roku 

1954 ukázala, že na udržení správné klenby nemají svaly nohy téměř žádný vliv. Kdyby vliv 

měly, nebyl by výše popsaný efekt přítomný i u neživé nohy (Hicks, 1954). Svaly se zapojují 

do udržení klenby nožní až při výrazném zatížení (Dylevský et al., 2000). 

 

                                                 
1 Řecké anatomické názvosloví je v celém textu převzato z Čiháka (2001), latinské anatomické názvosloví 

převzato ze Zrzavého (1985). 
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Obr. 2: Detail článkonártního kloubu (articulatio metatarsophalangealis) v klidovém postoji a při zvednutých 

prstech. Při zvednutí prstů, nebo při odrazu dochází k posunu šlašitých pochev včetně sezamských kůstek po 

plantární straně hlaviček nártních kostí. Tím dochází ke zkrácení plantární aponeurózy a zvýšení klenby nožní, 

což dodává odrazu švih a rychlost  (převzato z  Hicks, 1954). 

 

Při oslabení šlach a vazů podílejících se na držení správného tvaru klenby nožní se mění 

klidový tonus a dochází k poklesu klenby. Také po ochrnutí příslušných svalů se klenba hroutí 

(Petrovický, 2001). Tento patologický stav se nazývá plochá noha, neboli pes planus (Čihák, 

2001). Kontaktní oblast u ploché nohy je pod mediální oblastí střední části nohy větší než u 

zdravě klenuté nohy (Čihák, 2001). Maximální síla a tlak jsou pod laterální stranou přední části 

nohy naopak nižší (Papuga a Burke, 2011). Mění se také postavení kosti patní, která se vyklání 

laterálně a vnitřní kotník se tak dostává pod úroveň vnějšího (Čihák, 2001). Plochá noha může, 

ale nemusí vést přímo k bolestem nohy (Dylevský et al., 2000). Častěji se projevuje problémy 

v kotníku a koleni kvůli nepřirozenému způsobu chůze (Papuga a Burke, 2011). Mnohdy 

způsobuje bolesti zad, jelikož chybí její tlumivý účinek na obratle při dopadu nohy během 

chůze (Petrovický, 2001). Příčin ploché nohy je několik, může ji způsobit špatný růst a umístění 

kostí, ale hlavně patologie vazů a šlach, které nejsou dostatečně pevné. Dalšími důvody mohou 

být nesprávný vývoj dítěte, nebo nepřiměřená pohybová aktivita (Papuga a Burke, 2011). Příliš 

vysoká klenba je též patologickým stavem a má mnoho nepříjemných následků (Hicks, 1954; 

Chuckpaiwong et al., 2008). Zatím se nenašel žádný signifikantní vztah mezi věkem, tělesnou 

výškou, váhou a výškou klenby, ačkoliv o těchto účincích se vedou stále debaty 

(Chuckpaiwong et al., 2008). 

2.1.2. Index nohy 

Existuje mnoho metod, pomocí nichž lze určit výšku klenby nožní (McCrory et al., 1997; 

Urry a Wearing, 2005; Papuga a Burke, 2011). Nejpřesnější a nejspolehlivější výsledek 

poskytne měření výšky drsnatiny kosti loďkovité (tuberositas ossis navicularis) 

prostřednictvím rentgenového snímku (Obr. 3), nebo pohmatem, kdy je naměřený výsledek 
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potřeba posuzovat opatrně (McCrory et al., 1997). Postupy používající při odhadu výšky 

klenby otisk nohy jsou také velmi oblíbené a hojně používané díky jejich rychlosti a 

jednoduchosti (Cavanagh a Rodgers, 1987; McCrory et al., 1997; Vařeka a Vařeková, 2008; 

Wong et al., 2012). Výhodou výše zmíněných metod je, že na rozdíl od rentgenových vyšetření 

nejsou zdraví škodlivé a drahé (McCrory et al., 1997). Jedním z nejčastěji zjišťovaných 

parametrů vypovídajících o výšce klenby, které lze vyčíst ze stop, je index nohy (McCrory et 

al., 1997), který odráží kromě výšky klenby i typ chodidla (D’Août et al., 2010). Index nohy 

vychází z šířky oblasti kontaktu mediální části chodidla s podložkou (Wong et al., 2012) a 

vysvětluje až 50 % variability ve výšce klenby (McCrory et al., 1997). S výsledky 

radiografického vyšetření se index nohy shoduje cca v 50 %, což lze považovat za spolehlivé 

(McCrory et al., 1997; Nikolaidou a Boudolos, 2006). Při zkoumání vyhynulých druhů, u nichž 

se nedochovala žádná kosterní fosilie, je i tento ne úplně přesný odhad dostatečným důkazem 

o přítomnosti či absenci klenby nožní (Crompton et al., 2012). Index nohy se dá vypočítat jak 

ze statické, tak z dynamické stopy, většinou se k tomuto účelu používá plantogram (Urry a 

Wearing, 2005; Papuga a Burke, 2011). Nejjednodušší a přitom spolehlivá je metoda podle 

Chippauxe a Šmiřáka, při níž se po narýsování kolmic k vnější tečně stopy měří nejužší a 

nejširší místo otisku a určuje se jejich procentuální podíl. Norma je do 45 % (Vařeka a 

Vařeková, 2008; Farana, 2012) Vysoká klenba se odhaduje ze vzdálenosti mezi přední a zadní 

částí stopy (Farana, 2012). Další je metoda podle Cavanagha (Cavanagh a Rodgers, 1987). 

Během ní se po změření délky bez prstů otisk rozdělí kolmicí k vnější tečně stopy na tři stejně 

dlouhé oblasti – na přední, střední a zadní část. Povrch střední části se vydělí celkovým 

povrchem stopy bez prstů (Obr. 4) a výsledek se kategorizuje (Cavanagh a Rodgers, 1987; 

McCrory et al., 1997). Normální výška klenby se pohybuje od 0,21 do 0,26 (Cavanagh a 

Rodgers, 1987; McCrory et al., 1997). 

 

Obr. 3: Rentgenový snímek nohy zobrazující přesnou délku nohy a výšky drsnatiny kosti loďkovité (tuberositas 

ossis navicularis), která slouží jako orientační bod při určování výšky klenby nožní (převzato z McCrory et al., 

1997). 
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K vytvoření a změření plantogramu existuje více postupů (Urry a Wearing, 2005; 

Nikolaidou a Boudolos, 2006; Papuga a Burke, 2011). Stopa může být pořízena pomocí 

forenzního inkoustu, nebo uhelného papíru otisknutím na papír (McCrory et al., 1997). Při 

použití inkoustu je potřeba obtáhnout obrys stopy hned po jejím vytvoření, dříve než dojde 

k rozpití inkoustu (Robbins, 1986; McCrory et al., 1997). Další možností je pořízení 

plantogramu pomocí plantografické plošiny (Farana, 2012). Urry a Wearing (2005) ve své 

studii dochází k závěru, že tlaková plošina má tendenci podceňovat plochu dotyku chodidla, 

proto je index nohy vypočítaný z plantogramu takto pořízeného nižší než z inkoustové stopy. 

Zkreslení je tím větší, čím menší je plocha střední části nohy. To znamená, že vysoká noha je 

plošinou posouzena jako ještě vyšší, na což je potřeba dbát při interpretaci výsledků (Urry a 

Wearing, 2005). Indexy nohy vypočítané z naskenovaných 3D otisků chodidla jsou na rozdíl 

od předchozí metody spolehlivé (Papuga a Burke, 2011). Jejich výsledky byly porovnány 

s opravdovou výškou změřenou z rentgenových snímků, a aby byla ověřena maximální 

spolehlivost, byly pokusy prováděny ve třech termínech třemi examinátory nezávisle na sobě 

(Papuga a Burke, 2011). Dále existuje metoda, během níž se pořizuje digitalizovaná fotografie 

chodidla skrz krabici se zrcadlem a posléze se pomocí příslušného softwaru (např. AutoCAD) 

počítá obsah ploch stopy (Wong et al., 2012). Metoda je spolehlivá (Wong et al., 2012). Je 

důležité zdůraznit, že mezi pokusné jedince jsou vždy vybíráni lidé bez úrazů, deformit a 

v minulosti podstoupených operací nohy, které by mohly mít vliv na tvar jejich stop (McCrory 

et al., 1997; Papuga a Burke, 2011; Wong et al., 2012).  

 

Obr. 4: Schéma výpočtu indexu nohy (AI) podle Cavanagha. Stopa bez prstů se kolmicí k její vnější tečně (L) 

rozdělí na tři stejně dlouhé části (A, B, C), kdy AI = B/(A + B + C). (Převzato z Nikolaidou and Boudolos, 2006). 
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2.1.3. Srovnání statické stopy anatomicky moderního člověka a šimpanze 

Při pořizování statického otisku stojí proband nohama na podložce ve vzdálenosti šíře 

ramen tak, aby se váha rovnoměrně rozložila na obě nohy (Farana, 2012). V případě, že 

zkoumáme stopu statickou, je výhodnější vytvořit  plantogram. Pro vytvoření 3D otisku s dobře 

patrným reliéfem je zapotřebí větší tlak, který vzniká jen během chůze (Berge et al., 2006; 

Raichlen et al., 2008). Už pouhý statický otisk a jeho obrys poukazuje na rozdíly v anatomii 

nohy a chodidla (Obr. 5) AMČ a šimpanze Bonobo (Pan paniscus), především odráží 

přítomnost či absenci klenby nožní (D’Août et al., 2004; Berge et al., 2006). K porovnání 

s AMČ používáme otisky šimpanze z důvodu, že je to náš nejbližší žijící příbuzný (D’Août et 

al., 2004; Sockol et al., 2007). Jeho genetický materiál se od lidského liší v pouhém 1 %, navíc 

v porovnání s ostatními hominidy relativně často upřednostňuje BHBK před kvadrupedií 

(Vereecke et al., 2003).  

U AMČ odráží plantogram zdravě klenuté nohy přítomnost klenby nožní (Čihák, 2001). 

Při klidovém postoji se rozkládá necelých 60 % váhy těla na zadní část nohy, především na 

hrbol kosti patní a téměř 40 % na část přední, tj. na hlavičky prvních dvou nártních kostí. 

Zbylých pár procent působí na oblast laterální střední části (Dylevský et al., 2000) a zátěž 

působící na nárt směrem laterálně klesá (Petrovický, 2001). Lidský otisk je užší než u ostatních 

hominidů, nejvíce se zužuje ve střední části (Berge et al., 2006) a mediální okraj střední části 

chodidla se povrchu vůbec nedotýká (Pataky et al., 2008). Zadní oblast otisku je v porovnání s 

šimpanzem úzká (Vereecke et al., 2003). Charakteristickým znakem, který u ostatních 

hominidů nenajdeme, je palec těsně přitažený k ostatním prstům, robustní kost patní 

(calcaneus) a relativně krátké laterální prsty, které jsou většinou kratší než palec (Berge et al., 

2006; Bennett et al., 2009). V některých případech druhý prst přes palec přečuhuje (Berge et 

al., 2006).  

Kvůli absenci klenby nožní se ploska nohy u šimpanze dotýká povrchu na mnohem širší 

oblasti a váha se tak rozkládá na větší plochu (D’Août et al., 2004). Během stání i chůze dochází 

k výraznému zatížení mediální části střední nohy (Vereecke et al., 2003). Otisk je po celé délce 

a také v zadní oblasti široký, ačkoliv samotná kost patní není tak mohutná jako u AMČ 

(Vereecke et al., 2003; Bennett et al., 2009). Palec šimpanzů je chápavý a hraje roli při šplhání, 

proto je kratší než prst druhý a třetí a je od nich výrazně odtažen (Vereecke et al., 2003).  
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Obr. 5: Porovnání chodidla šimpanze (Pan) a AMČ (Homo). (Převzato z http://corewalking.com/chimpanzee-

feet-vs-human-feet/). 

 

2.2. Vliv způsobu lokomoce na tvar stop  

2.2.1. Měření působícího tlaku a hloubky stopy  

Podle Newtonova zákona akce a reakce na sebe dvě tělesa, nebo těleso a prostředí, působí 

stejnými silami opačného směru, proto můžeme říci, že se reakční síla země rovná síle, kterou 

působí noha na substrát (Rosenbaum et al., 1997). Kromě síly je často měřen tlak, který je 

definován jako rozložení síly na danou plochu (Rosenbaum et al., 1997). Nejčastěji využívanou 

metodou měření tlaku jsou tlakové plošiny, které jsou zakryté tenkou vrstvou sedimentu 

tvořícího pokusnou trasu (Obr. 6; D’Août et al., 2010; Hatala et al., 2013). Při měření tlaků na 

tvrdší podložce se používá běžící pás (Bates et al., 2013). K měření síly se používají silové 

platformy, princip je podobný jako u plošin tlakových (Vereecke et al., 2003). Působící síla i 

rozložení tlaku během chůze mají vliv na tvar a hloubku stop ( D’Août et al., 2010). Většinou 

se vychází z obecně známé a zjednodušené hypotézy, že tlak působící na substrát koreluje 

s hloubkou stopy v místě jeho působení (Crompton et al., 2012). Reliéf otisku závisí 

samozřejmě na velikosti síly a plochy, na kterou působí, dále pak na hloubce a pevnosti 

povrchu, ve kterém je vytvořena (Crompton et al., 2012). Podle D’Août et al. (2010) se 

zvyšující se pevností povrchu stoupá tlak, který na něj působí. Maximální tlak i tlakový impuls, 

vztažený k času jeho působení na povrch, má vliv na tvar a hloubku stopy, ale působí v různých 

oblastech stopy (D’Août et al., 2010). Ani v dnešní době však zatím nemáme spolehlivé 
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metody, které by byly schopné spolehlivě rozlišit a kvantifikovat lokální efekt maximálního 

tlaku a tlakového impulsu (D’Août et al., 2010; Hatala et al., 2013).  

Vztah mezi tlakem a hloubkou lze zkoumat z reliéfu dynamických stop (Bennett et al., 

2009; Bates et al., 2013), které jsou experimentálně vytvářeny v jemném písku, jílu, nebo jiném 

měkkém, homogenním materiálu, přičemž se sediment na experimentálních trasách snaží co 

nejlépe napodobit materiál ze zkoumaných nalezišť a to především, co se týče jejich vlhkosti 

(Berge et al., 2006; Raichlen et al., 2008; D’Août et al., 2010; Hatala et al., 2013). Po 

naskenování stop pomocí laserového skeneru a přenesení do počítače se určuje a srovnává 

hloubka jednotlivých oblastí otisku a sleduje se jeho korelace s naměřenými tlaky (Vereecke 

et al., 2003; Raichlen et al., 2008; Hatala et al., 2013), nebo je na stopách definováno množství 

orientačních bodů (Berge et al., 2006). Většinou se měří hloubka a tlak pod těmi oblastmi 

chodidla, které jsou v kontaktu s podložkou a pod nimiž se očekává největší tlak (Hatala et al., 

2013), tedy pod palcem, prvními dvěma nártními kostmi a patou (Raichlen et al., 2010). Někdy 

se navíc sledují oblasti pod laterální a mediální oblastí nártu a laterálními prsty (Vereecke et 

al., 2003). Otisk se dále může rozdělit na části odpovídající hlavním anatomickým oblastem 

chodidla nezávisle na tom, zda jsou v kontaktu s podložkou, např. pod oblastí výskytu klenby 

nožní, kde se noha povrchu téměř nedotýká a hloubka i tlak jsou zanedbatelné (Burnfield et al., 

2004). Metoda, která srovnává hloubku stop po celé jejich ploše, se nazývá statistické 

parametrické mapování (Pataky et al., 2008). Pedobarografické statistické parametrické 

mapování je technika, pomocí níž se po naskenování velmi detailně, pixel po pixelu, porovnává 

hloubka jednotlivých oblastí otisku (Bates et al., 2013). Hloubka se dá určit také pomocí 

metody fotogrammetrie, při níž se stopy fotí, nebo skenují z mnoha různých úhlů a poté je na 

počítači vytvořen 3D model (Agnew a Demas, 1998; Hatala et al., 2013). Použití konturových 

map je též jedna z často používaných a spolehlivých postupů (Bennett et al., 2009; Raichlen et 

al., 2010). Moderní geometrické morfometrické techniky se také snaží sjednotit rozdílné vlivy 

anatomie nohy a způsobu lokomoce na deformaci povrchu (Bates et al., 2013; Domjanic et al., 

2013).  
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Obr. 6: Tři příklady plantogramů téhož chodidla. První zleva je obrys inkoustového otisku na papíru, druhý je 

plantogram ukazující rozložení tlaků po šlápnutí bezprostředně na tlakovou plošinu, třetí je plantogram pořízený 

tlakovou plošinou pokrytou tenkou vrstvou písku (převzato z D’Août et al., 2010). 

 

2.2.2. Vliv vlastností sedimentu na vztah mezi tlakem a hloubkou stopy 

Složení a fyzické vlastnosti sedimentu hrají důležitou roli při posouzení vztahu mezi 

rozložením tlaku při chůzi a tvarem stop (D’Août et al., 2010; Bates et al., 2013). Rozložení 

tlaku i hloubka při chůzi pod jednotlivými oblastmi chodidla se mění v závislosti na složení a 

pevnosti povrchu, což je dáno tím, že je u každého povrchu fungování a mechanismus odvíjení 

nohy jiný. Nejvíce se mechanismus odvíjení nohy mění u měkkých, homogenních povrchů 

(Bates et al., 2013). Tvar a hloubka otisku závisí především na obsahu vody v sedimentu, 

v němž jsou stopy zachovány (Raichlen et al., 2010). Čím vlhčí substrát je, tím hlouběji se do 

něj noha zanořuje, především přední část a palec při odrazu (Raichlen et al., 2010). Dalším 

důležitým faktorem je hloubka vrstvy sedimentu (D’Août et al., 2010). Pokud je vrstva příliš 

hluboká a materiál je měkký, ztrácí stopa vypovídací hodnotu – v těchto podmínkách je stopa 

sice po celé ploše mnohem hlubší, ale neplatí, že tlak koreluje s hloubkou (Bates et al., 2013). 

Ideální pro spolehlivé posouzení rozložení tlaku a stylu chůze jsou mělčí stopy vytvořené 

v tenkém a nepoddajném materiálu, který poskytuje noze při odvíjení dostatečnou oporu, nebo 

nehomogenní substrát, který je složený z vrchního měkkého a spodního tvrdšího materiálu 

(Bates et al., 2013). S rostoucí tvrdostí povrchu se zvyšuje tlak působící na povrch, ale také 

reakční síla země (D’Août et al., 2010). Zatím však neexistuje žádná spolehlivá metoda pro 

přesné určení vztahu mezi vlastnostmi povrchu a výsledným reliéfem stopy (Bates et al., 2013; 

Hatala et al., 2013). 
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2.2.3. Srovnání dynamické stopy anatomicky moderního člověka a šimpanze  

Dynamické stopy vznikají během chůze a odrážejí způsob přenosu váhy (Vereecke et al., 

2003; Raichlen et al., 2010). Díky tomu nám umožňují studovat styl lokomoce a mají obrovský 

význam (Crompton et al., 2012). Rozložení tlaků je nejlépe patrné na reliéfu stopy vytvořené 

v poddajném, ale kohezivním materiálu, pod nímž se nachází vrstva pevného materiálu (Berge 

et al., 2006; D’Août et al., 2010; Bates et al., 2013). Při zkoumání dynamických stop se vychází 

z hypotézy, že tlak působící na substrát je přímo úměrný hloubce stopy v místě jeho působení 

(Crompton et al., 2012). Ačkoliv, jak bylo výše zmíněno, vztah mezi hloubkou a tlakem je 

složitější a má na ni vliv mnoho faktorů včetně vlastností substrátu, které nejsou dostatečně 

prozkoumané (D’Août et al., 2010; Bates et al., 2013). Bipedie je významnou adaptací, která 

se objevila v linii homininů a dosáhla dokonalosti u AMČ (Harcourt-Smith a Aiello, 2004). 

AMČ chodí s nataženými dolními končetinami, což je relativně tuhý způsob chůze (Sellers et 

al., 2005). Na rozdíl od šimpanze, který používá BHBK (D’Août et al., 2004). Oba způsoby 

chůze jsou bipední, ale liší se postojem a přenosem váhy především z důvodu udržení 

rovnováhy (Vereecke et al., 2003; Raichlen et al., 2010). Z toho vyplývá a je experimentálně 

dokázáno, že existuje rozdíl mezi dynamickým otiskem AMČ a šimpanze (Obr. 7; D’Août et 

al., 2004; Raichlen et al., 2008). Ačkoliv se názory na energetickou účinnost BHBK různí 

(Hirasaki et al., 2004), většinou se tvrdí, že je BHBK pro šimpanze lehce energeticky 

náročnější než kvadrupedie (Sockol et al., 2007). Proto by měl místo energetické účinnosti 

existovat nějaký jiný selekční tlak, který způsobil přechod k bipedii (Sockol et al., 2007). 

Pokusy s trénovanými makaky dokázaly, že se bipední lokomoce cvičením zdokonaluje a 

působí anatomické změny na kostře, např. přítomnost bederní lordózy a zpevnění stehenní 

kosti, což by mohlo vysvětlit, jakým mechanismem došlo ke zdokonalení BHBK až do fáze 

vzpřímené obligátní bipedie u AMČ (Hirasaki et al., 2004). Zásadní otázkou je, zda nejstarší 

homininé používali BHBK, nebo chodili spíše jako AMČ (Raichlen et al., 2008). Kvůli 

nedostatkům fosilií a otisků a také kvůli nejasnostem v jejich interpretaci se o vývoji bipedie 

vedou stále spory (Bennett et al., 2009). 
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Obr. 7: Srovnání dynamického otisku šimpanze (Pan paniscus) a anatomicky moderního člověka (Homo sapiens 

sapiens). (A) Pan: neustále pokrčené laterální prsty při chůzi. (B) Pan: permanentně zkroucené laterální prsty při 

chůzi. (C) Homo: pokrčené prsty při dopadu na podložku a jejich postupné natažení při odrazu (převzato z Berge 

et al., 2006). 

 

Odvíjení nohy během chůze u AMČ je ojedinělé a vyznačuje se přenosem váhy od směru 

laterálního mediálně (Obr. 8), čemuž napomáhá klenba nožní (Bennett et al., 2009; Pataky et 

al., 2012). Podle D’Août et al. (2004) na povrch nejprve dopadá pata, na kterou tak působí váha 

celého těla. Tlak se přenáší na střední část nohy, konkrétně laterální oblasti nártu, odkud 

pokračuje dopředu a mediálně na hlavičku první, druhé a páté nártní kosti a na palec. Od 

hlaviček mediálních nártních kostí a palce probíhá odraz (D’Août et al., 2004). Palci při odrazu 

pomáhají i ostatní prsty, jejichž hlavní funkcí je však stabilizace (Urry a Wearing, 2005; Pataky 

et al., 2008). Maximální tlak i impuls působí na povrch pod patou, po níž následuje palec a 

hlavička druhé a třetí nártní kosti, naměřené tlaky v přední části otisku se však v jednotlivých 

studiích liší (Berge et al., 2006; D’Août et al., 2010; Hatala et al., 2013). D’Août et al. (2010) 

dochází ve své studii k závěru, že stopa je nejhlubší v oblasti pod palcem, dále pod patou a 

hlavičkami první, druhé a páté nártní kosti. Naopak Hatala et al. (2013) tvrdí, že stopy jsou 

nejhlubší pod patou, přičemž hloubka pod palcem je téměř stejná a až po nich následují 

hlavičky prvních tří nártních kostí. Délka dolní končetiny koreluje s délkou kontaktu chodidla 

se zemí (Sockol et al., 2007). Z toho vyplývá, že čím kratší dolní končetina je, tím kratší je 

doba kontaktu (Sockol et al., 2007). Proto je délka kontaktu během jednoho kroku u AMČ delší 

než u šimpanze při BHBK (Sockol et al., 2007). Noha však u AMČ působí na povrch větší 

silou, a to má za následek jeho výraznější deformaci (Sockol et al., 2007). Faktem je, že pravá 

a levá noha bývá při chůzi zatížena různě a rozložení tlaku je u každého originální (Pataky et 

al., 2012). Samotný mechanismus odvíjení nohy, přenos váhy a výsledná dynamická stopa se 

však mezi jednotlivci signifikantně neliší (Berge et al., 2006). 
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Obr. 8: Proces odvíjení nohy a přenosu váhy během jednotlivých fází kroku. Popis mechanismu viz výše v textu 

(převzato z Pataky et al., 2012). 

 

Při chůzi BHBK u šimpanze dopadá na zem jako první pata společně s laterální oblastí 

střední části nohy, tlak je tedy rozložen na větší plochu (D’Août et al., 2004). Kvůli absenci 

klenby nožní se váha přenáší na celou střední část nohy, včetně její mediální oblasti (Vereecke 

et al., 2003; D’Août et al., 2004). Při odvíjení nohy směrem dopředu nedochází k přenosu váhy 

mediálním směrem jako u AMČ (Obr. 9), ale váha zůstává na straně laterální (Vereecke et al., 

2003), proto je největší tlak ze všech prstů na pátém (Berge et al., 2006). Šimpanz má prsty i 

při chůzi neustále pokrčené, nebo zkroucené (Obr. 7; Berge et al., 2006). V případě, že jsou 

laterální prsty zcela zkroucené pod chodidlo, přebírá hlavní roli při odrazu palec (Vereecke et 

al., 2003; Berge et al., 2006). Pokud jsou prsty pouze lehce pokrčené, probíhá odraz od paty a 

nejdelších prstů, tzn. od druhého a pátého prstu, kterým pomáhají také prsty ostatní (D’Août et 

al., 2004). Odtažený chápavý palec v tomto případě slouží spíše jako opora než pohon a 

pomáhá udržet rovnováhu (Vereecke et al., 2003). Na rozdíl od AMČ nejsou u šimpanze během 

jednoho kroku tak dobře patrné dva vrcholy působící síly a tlaku odpovídající dvěma dopadům 

nohy na povrch (D’Août et al., 2004). Největší tlakový impuls neboli tlak vztažený k času jeho 

působení, je v oblasti dopadu laterální oblasti nártu a paty, ačkoliv v porovnání s AMČ je zde 

tlak nižší (D’Août et al., 2004; Berge et al., 2006). Druhý nejvyšší tlak je v přední části stopy, 

kde se váha rozkládá na větší plochu než u AMČ, proto není otisk hlaviček nártních kostí, palce 

a prstů tak hluboký a patrný jako u stopy lidské (Vereecke et al., 2003; Berge et al., 2006). 

Stopa je nejhlubší v oblasti pod patou a laterální částí nártu, hned za ním následuje oblast pod 

pátým prstem a ostatními laterálními prsty (Berge et al., 2006). Pod palcem je hloubka ze všech 

prstů nejmenší, na rozdíl od AMČ (Berge et al., 2006). Pro lepší pochopení celého mechanismu 

BHBK lokomoce je tento styl chůze testován kromě šimpanzů také na AMČ, kteří ji napodobují 

(Raichlen et al., 2010). Na rozdíl od stopy šimpanze je u AMČ napodobujícího BHBK stopa 

nejhlubší pod přední částí nohy, především pod palcem. Palec je zanořen cca o 77% hlouběji, 

než pata (Obr. 10; Raichlen et al., 2010). Jelikož šimpanz používá BHBK chůzi pouze 
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výjimečně, je u něj přenos váhy a způsoby odvíjení nohy variabilní a dynamické stopy se liší 

(Vereecke et al., 2003).Ve studii z roku 2004 bylo zjištěno, že lokomoce u makaků (Macaca 

fuscata), kteří jsou dlouhodobě cvičeni k chůzi po dvou, se mnohem více podobá bipedii u 

AMČ, tudíž je i přenos váhy a dynamická stopa více podobná našemu (Hirasaki et al., 2004).  

 

 

Obr. 9: Schéma rozdílného odvíjení nohy a přenosu váhy během chůze u šimpanze a AMČ. U šimpanze zůstává 

váha na laterální straně, na rozdíl od AMČ, kde dochází k přenosu latero – mediálně (převzato z 

http://corewalking.com/chimpanzee-feet-vs-human-feet/). 

 

2.3. Vliv rychlosti chůze na tvar stop a délku kroku  

Rychlost je definována a měřena jako vzdálenost, kterou jedinec urazí za určitý čas 

(Burnfield et al., 2004). Hloubka a tlak v různých oblastech stopy se měří pomocí výše 

popsaných metod (Taylor et al., 2004; D’Août et al., 2010; Hatala et al., 2013). Při zkoumání 

vztahu mezi rychlostí chůze, tlakem působícím na povrch a hloubkou stopy je důležité, aby se 

rychlost během pokusu co nejméně měnila. K tomuto účelu se používá metoda dvou kroků, 

kdy před šlápnutím na tlakovou plošinu ujde proband pouze jeden krok, nemá tak možnost s 

časem změnit svou rychlost (Taylor et al., 2004). K udržení stejného tempa chůze se také 

používá metronom, nebo chůze na běžeckém pásu s nastavitelnou rychlostí (Taylor et al., 

2004). Na základě experimentálních studií se předpokládá, že existuje vztah mezi rychlostí 

chůze a rozložením tlaku nohy působícího na podložku (Taylor et al., 2004; Pataky et al., 2008; 

Crompton et al., 2012). Vztah mezi tlakem a hloubkou se mění se zvyšující se rychlostí (Hatala 

et al., 2013), přičemž tlak na podložku stoupá více při přechodu z preferovaného tempa do 

rychlého než z pomalého do preferovaného (Burnfield et al., 2004). Tlaky působí s měnící se 

rychlostí na odlišné oblasti stopy (Burnfield et al., 2004). Výše popsaný efekt dokazuje, že se 
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u rychlé chůze uplatňuje rozdílný mechanismus chůze než u tempa pohodového (Burnfield et 

al., 2004; Taylor et al., 2004). Taylor et al. (2004) ve své studii zaznamenává celkově vyšší 

tlak se zvyšující se rychlostí chůze. Čím rychleji se jedinec pohybuje, tím vyšší tlak působí na 

substrát pod přední a zadní oblastí nohy (Pataky et al., 2008). Působící tlak se signifikantně 

zvyšuje pod patou, hlavičkami prvních dvou nártních kostí a prsty v čele s palcem, méně pak 

pod mediálním nártem; pod laterální částí nártu tlak naopak klesá (Taylor et al., 2004; Pataky 

et al., 2008) Pod oblastmi, kde je přítomna klenba nožní, nejsou tlaky nijak výrazné a 

s rychlostí se nemění (Burnfield et al., 2004; Hatala et al., 2013). Jelikož se střední klenutá část 

povrchu téměř nedotýká, má minimální vliv na jeho deformaci (Pataky et al., 2008). Některé 

oblasti, které se nenachází pod klenbou nožní, zůstávají tlakem také nezasažené, např. hlavička 

třetí nártní kosti (Taylor et al., 2004). I zde vycházíme z hypotézy, že naměřený tlak do jisté 

míry koreluje s hloubkou (Crompton et al., 2012). Proto jsou oblasti, na které působí se 

zvyšující se rychlostí vyšší tlak, hlubší (Pataky et al., 2008). Palec vedle klenby nožní slouží 

při chůzi jako hlavní pohon, pata naopak hraje roli ve zpomalení (Crompton et al., 2012). To 

je důvodem, proč se palec a prsty při rychlejší chůzi zanořují hlouběji do země, než při 

preferovaném, nebo pomalém tempu a to jak u bipedie AMČ, tak u BHBK (Raichlen et al., 

2010). Při pomalé chůzi není přední a zadní oblast stopy tak hluboká, jako u chůze rychlé 

(Pataky et al., 2008).  S rychlostí logicky klesá doba kontaktu s povrchem pod všemi oblastmi 

chodidla a zvyšuje se kontaktní oblast pod prsty (Taylor et al., 2004).  

Rychlost chůze se kromě reliéfu stopy odráží také v délce kroku, většinou se však počítá 

s délkou dvojkroku (Alexander, 1976; Bennett et al., 2009). Délka dvojkroku je měřena od 

proximálního konce dopadu paty po stejný konec dopadu paty téže nohy (Vaughan a O’Malley, 

2005; Bennett et al., 2009; Dingwall et al., 2013). U fosilních stop může být zadní část stopy 

zasažená erozí, v tomto případě se počítá s rozdílem distálních špiček palců (Dingwall et al., 

2013). Pokud není nalezeno dostatečné množství stop pro změření délky dvojkroku, je 

nejjednodušším způsobem vynásobit délku kroku dvěma (Dingwall et al., 2013). Člověk při 

rychlejším tempu prodlužuje své kroky, což se vyskytuje také u šimpanzů a makaků cvičených 

k chůzi po dvou, necvičení šimpanzi při zrychlení chůze naopak zvýší frekvenci svých kroků 

(Hirasaki et al., 2004; Schmincke et al., 2009b). Při zpomalení chůze u šimpanze i AMČ se 

délka kroku logicky zkracuje (Hirasaki et al., 2004; Schmincke et al., 2009b) Kroky 

necvičených šimpanzů jsou i při preferovaném tempu mnohem kratší než u AMČ, což 

kompenzují zvýšením jejich množství (Vereecke et al., 2003). Dalším způsobem odhadu 

rychlosti chůze pomocí délky dvojkroku je přes Froudeho číslo, které bylo poprvé použito k 

tomuto účelu ve studii o dinosaurech (Alexander, 1976).  Froudeho číslo je stejné pro lidi či 
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zvířata s geometricky obdobným pohybem a podobnou dynamikou chůze, nezávisle na 

tělesných rozměrech (Vaughan a O’Malley, 2005; Dingwall et al., 2013). Jedná se o 

bezrozměrné číslo definované rovnicí 𝐹𝑟 =
𝑣2

𝑔𝑙
, kde v je rychlost, g je gravitační zrychlení a l 

je libovolný lineární rozměr, v našem případě délka dolní končetiny. Froudeho číslo lze však 

vyjádřit také rovnicí 𝐹𝑟 =
 𝛌

𝑙
. Zde odpovídá λ délce dvojkroku (Vaughan a O’Malley, 2005). 

Pomocí těchto dvou rovnic lze tedy vypočítat rychlost z délky dolní končetiny, tj. výšky 

kyčelního kloubu a délky dvojkroku (Alexander, 1976; Bennett et al., 2009). Výšku kyčelního 

kloubu lze odhadnout například z délky stopy, ačkoliv je přesnější ji změřit přímo z kosterních 

fosilií (Henderson, 2003), které ovšem často nejsou dostupné, nebo dostatečně zachovalé 

(Crompton et al., 2012). Froudeho číslo pro AMČ se pohybuje v rozmezí 0,2–0,4, kde 0,2 

odpovídá chůzi pomalé a 0,4 rychlé (Crompton et al., 2012).  

2.4. Vliv hmotnosti na tvar a hloubku stop 

Podle některých vědců nemá tělesná hmotnost zásadní vliv na tvar a hloubku stopy 

(D’Août et al., 2010; Crompton et al., 2012) Důvodem může být fakt, že hmotnost je celkem 

proměnlivá veličina, a proto je obtížné ji sledovat (Robbins, 1986). Matoucí v posuzování vlivu 

hmotnosti na tvar stop je, že se dá obtížně rozlišit tělesná hmotnost např. od váhy neseného 

nákladu (Schmincke et al., 2009b). Extrémně hlubokou stopu mohou také vytvořit dva jedinci 

jdoucí za sebou, přičemž ten druhý klade nohy do stop jedince před ním (Leakey, 1981; 

Schmincke et al., 2009b). Na základě pokusů s moderními lidmi byl však nalezen vztah mezi 

hmotností, celkovou plochou stopy a jeho délkou (Dingwall et al., 2013). Zprůměrováním 

jednotlivých délek stop nebo jejich plochy a dosazením naměřených hodnot do regresní rovnice 

je možné odhadnout hmotnost původců otisků (Dingwall et al., 2013: Table 3). O tělesné 

hmotnosti také vypovídá šířka nártu neboli vzdálenost od první po pátou kost nártní (Robbins, 

1986). Čím těžší jedinec je, tím širší by měla být přední část jeho nohy, což mu poskytuje větší 

podpůrnou plochu a ulehčuje udržení rovnováhy (Robbins, 1986). Poměr šířky nártní oblasti 

otisku pravé nohy a hmotnosti odpovídá cca 73 %, pokud nepočítáme závislost na pohlaví a 

věku (Robbins, 1986). 

2.5. Vliv výšky na délku stop 

Mnoho studií dokazuje hypotézu, že existuje biologická korelace mezi délkou nohy a 

tělesnou výškou, tudíž je možné odhadnout výšku jedince z jeho stop (Giles a Vallandigham, 

1991; Ozden et al., 2005; Agnihotri et al., 2007; Kanchan et al., 2010). Vztah mezi výškou a 

délkou nohy se během života mění, především u novorozenců a lidí starších padesáti let, tj. 
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v době, kdy dochází k růstu nohy, nebo změnám elasticity měkkých tkání (Giles a 

Vallandigham, 1991). Určení výšky ze stop má velký význam nejen v paleoantropologii, ale 

také ve forenzní antropologii, kde stopy pomáhají přiblížit identitu pachatele (Agnihotri et al., 

2007). Při zkoumání vztahu výšky a stopy je výška pokusných jedinců měřena jako vzdálenost 

od země po temeno hlavy, přičemž hlava je v tzv. frankfurtské horizontále (Giles a 

Vallandigham, 1991; Kanchan et al., 2010). Délka nohy je měřena od proximální části paty po 

špičku nejdelšího prstu (Giles a Vallandigham, 1991; Ozden et al., 2005). Při výpočtech je však 

potřeba brát v úvahu, že údaje naměřené ze stop přesně neodpovídají reálné délce nohy, noha 

může při chůzi po povrchu sklouznout a vytvořit tak o pár milimetrů delší otisk, fosilní stopy 

jsou zase po mnoho let vystavené erozi (Dingwall et al., 2013). Studie skupiny lidí ze severní 

Indie z roku 2010 odhalila, že lze odhadnout výšku z délky nohy i v případě, že neznáme 

pohlaví (Kanchan et al., 2010). Pomocí naměřených údajů probandů byla vytvořena lineární 

regresní rovnice, díky níž je možné po dosazení hodnot délky stopy vypočítat výšku jedince, 

existoval rozdíl ve vztahu k výšce mezi levou a pravou nohou (Kanchan et al., 2010: Table 2). 

Další experimentální studie měly za cíl zahrnout do regresní rovnice také pohlaví a věk a došly 

k závěru, že tyto proměnné vysvětlují variabilitu výšky v cca 77 % ( Agnihotri et al., 2007). 

Ozden et al. (2005) zahrnuje do regresní rovnice také délku a číslo bot (Ozden et al., 2005: 

Table 3). Procentuální vyjádření podílu délky nohy a výšky se pohybuje průměrně mezi 14 – 

15 %, také zde existuje drobný rozdíl mezi délkou levé a pravé nohou, a tudíž i mezi 

výslednými poměry (Robbins, 1986). Studie, u nichž se měřily parametry vojáků americké 

armády, dochází k podobným výsledkům a to, že délka otisku odpovídá 14–17 % výšky (Giles 

a Vallandigham, 1991). U jednotlivců podíly výrazně fluktuují, proto výše zmíněné 

procentuální podíly platí jen po zprůměrování (Robbins, 1986; Giles a Vallandigham, 1991). 

Výsledky všech výše popsaných experimentů dochází k závěru, že výška vypočítaná z délka 

pravé nohy je spolehlivější a přesnější než z délky nohy levé (Giles a Vallandigham, 1991; 

Ozden et al., 2005; Agnihotri et al., 2007; Kanchan et al., 2010). 

3. Fosilní stopy homininů 

Při zkoumání fosilních stop předků AMČ a jejich zařazení k určitému druhu je zásadní 

rozlišovat mezi pojmem hominid a hominin (Wood, 1992). Hominidé jsou čeleď primátů, do 

nichž spadají rody orangutan (Pongo), gorila (Gorilla), šimpanz (Pan) a člověk (Homo), 

homininé tvoří užší skupinu zahrnující pouze rod Homo, jeho nejbližší žijící příbuzné – 

šimpanze a jeho vymřelé předky (Wood, 1992). Při studiu fosilních stop se nejčastěji řeší 

otázka, zda byli jejich původci blíže AMČ, nebo ostatním hominidům (Crompton et al., 2012). 
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Jedním ze zastávaných názorů je, že by noha nejstaršího hominina mohla být přechodem mezi 

nohou šimpanze, popřípadě gorily a AMČ (Berge et al., 2006). Výzkum se především zaměřuje 

na anatomii nohy a na způsob lokomoce našich předků (Berge et al., 2006; Bennett et al., 2009; 

Crompton et al., 2012). Nejznámějšími nalezišti jsou  Laetoli v Tanzanii a Ileret v Keni 

(Leakey a Hay, 1979; Dingwall et al., 2013). Stopy v Acahualince v Nicaragui jsou méně 

známé, avšak jedny z nejlépe zachovalých (Schmincke et al., 2009b). Další pleistocenní 

naleziště stop jsou např. Langebaan v Jižní Africe a  Roccamonfina v Itálii, mezi holocenní 

trasy stop patří ty z Pompejí v Itálii a z Havaje (D’Août et al., 2010).  

3.1. Způsob konzervace fosilních stop 

Většina nalezišť fosilních stop se nachází v blízkosti nějaké sopky (Leakey a Hay, 1979; 

Schmincke et al., 2009b). Stopy v Acahualince leží cca 20 km na sever od sopky Masaya 

Caldera (Schmincke et al., 2009b). Výbuch sopky zde v době vzniku stop probíhal ve více 

vlnách, které byly přerušeny krátkými pauzami, trvajícími hodiny až dny. Pyroklastický 

sediment se nazývá tefra a je tvořen čedičovým vulkanickým materiálem, ale také plagioklas 

bohatý na křemík, sklo, olivín a sopečnou strusku s puchýřky, které jsou důkazem tehdejší 

přítomnosti páry (Schmincke et al., 2009a; b). Nejvíce lidských i zvířecích fosilních otisků je 

zachováno právě v tomto materiálu, protože je pro dlouhodobou konzervaci ideální 

(Schmincke et al., 2009a). Materiál musel být v době vzniku otisků bahnitý, měkký a dobře 

deformovatelný, na okrajích a mezi prsty je totiž vytlačený nahoru (Schmincke et al., 2009b). 

Otisky sice vznikly v období sucha, jelikož zde chybí známky eroze deštěm, ale popel a pára 

ze sopky dodaly půdě vlhkost, na níž se mohla podílet i voda z nedalekého jezera Managua 

(Schmincke et al., 2009a). Odhaduje se, že vlhký popel ze sopky obsahoval v době vzniku 

otisků kolem 25 % vody (Schmincke et al., 2009b). Detailní vytvarování stop bylo možné díky 

relativně jemné zrnitosti (< 2 mm) materiálu, pod níž leží vrstva hrubšího sedimentu 

(Schmincke et al., 2009b). Dlouhodobá konzervace stop je důsledkem rychlého ztvrdnutí, 

neboli cementace nánosu popela a pokrytí dalšími vrstvami před tím, než mohlo dojít ke 

zpětnému vtoku materiálu do otisků (Schmincke et al., 2009b).  

Naleziště tras stop v Laetoli se nachází přibližně 24 km na západ od sopky Sadiman 

(Leakey, 1981). Vrstva obsahující otisky je tenká pouhých 7 cm a je tvořena popelem jemné 

zrnitosti (Leakey, 1981). Pod svrchní vrstvou obsahující otisky musel být pevnější materiál, 

jinak by byly stopy mnohem hlubší (Barker a Milliken, 2008). Popel vychrlený sopkou byl 

v době vzniku bohatý na uhličitan sodný, který se v dešťové vodě rozpustil za vzniku jiných 

uhličitanů a na slunci rychle ztvrdnul a zkrystalizoval (Leakey a Hay, 1979; Leakey, 1981). 

Tomuto procesu se říká cementace (Leakey, 1981). Podle nejnovějších studií však samotný 



 

 

21 

 

popel uhličitan vápenatý neobsahoval a jeho hlavní složkou byl melilit a nefelinit bohatý na 

vápník, sodík, hliník, ale také hořčík, křemík a železo (Barker a Milliken, 2008). Kalcit, který 

působil jako hlavní faktor při cementaci, se nacházel v půdě pod nánosy popela. Cement zalil 

póry, a tím přispěl k tvárnosti popela a k zachování stop (Barker a Milliken, 2008). Kousky 

hlíny ze země byly postupem času nahrazeny sklem (Barker a Milliken, 2008). Celý sediment 

obsahující trasy stop se vytvořil z více po sobě následujících vln výbuchů a nánosů popela, 

stejně jako v Acahualince (Leakey, 1981; Agnew a Demas, 1998). Vrstva popela po několikáté 

vlně erupce se usadila na již zaschlé vrstvě a přikryla ho, což zajistilo konzervaci (Agnew a 

Demas, 1998). V době vzniku otisků musel být sediment vlhký až bahnitý, přitom ale 

dostatečně pevný a kohezní, aby materiál nenatekl zpátky (Leakey, 1981). Všechny výše 

popsané vlastnosti povrchu přispěly k vytvoření podrobného reliéfu stop a jejich dlouhodobé 

konzervaci, přestože některé z nich jsou částečně poničené erozí. 

3.2. Stopy z Laetoli a Ileretu 

Laetoli je oblast nacházející se v severní Tanzanii, jihozápadně od Olduvajské rokle, 

která je známá nálezem kosterních pozůstatků a hlavně pak tras stop nejstaršího žijícího a 

bipedně chodícího hominina (Leakey a Hay, 1979; Leakey, 1981; Agnew a Demas, 1998). 

Byly zde nalezeny stopy nosorožců, žiraf, slonů a jiných zvířat, nejznámější a pro nás 

nejcennější jsou však otisky homininů v místě G (Agnew a Demas, 1998; Raichlen et al., 2010). 

Stáří sedimentu obsahující stopy je na základě radiometrického datování odhadováno na 3,4– 

3,8 milionu let (Leakey, 1981). Vedle sebe tu vedou paralelně dvě trasy vytvořené 

pravděpodobně třemi jedinci (Leakey, 1981; Agnew a Demas, 1998; Berge et al., 2006). Trasa 

G1 je tvořena menšími otisky, G2 otisky většími, do nichž jsou vtlačeny stopy hominina G3, 

který šel ve stopách hominina G2 (Raichlen et al., 2008). Jedinec, který po sobě zanechal trasu 

stop G2, měl mnohem širší nohy, tudíž nejspíše vážil více a jednalo se o muže, stopy G3 by 

mohly naopak patřit ženě (Leakey, 1981). Podle některých se jednalo o rodinu, kdy rodiče šli 

za sebou a matka vedla své dítě vedle sebe (Leakey, 1981; Berge et al., 2006). Je zde však 

patrný rozdíl ve stavu stop – malé (G1) mají ostré okraje, zatímco větší (G2, G3) jsou 

rozmazané a méně čisté (Leakey a Hay, 1979; Agnew a Demas, 1998). Nabízí se tedy hypotéza, 

že nevznikly ve stejnou dobu (Leakey a Hay, 1979). Tuto hypotézu potvrzuje i fakt, že jsou 

trasy stop příliš blízko sebe, na to, aby se v takové vzdálenosti mohli pohybovat dva jedinci 

naráz, pouze u dětí by tato možnost byla (Leakey a Hay, 1979; Leakey, 1981). Stopy v Laetoli 

mají znaky jak lidské, tak šimpanzí (Berge et al., 2006). Jejich průměrná hloubka pod palcem 

je téměř stejná jako pod patou, což má blíže chůzi AMČ než BHBK, u níž se palec zanořuje 

do povrchu mnohem více (Obr. 10; Raichlen et al., 2010). Nejhlubší oblastí otisku je pata 
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(Berge et al., 2006; Raichlen et al., 2010). Stopa je v oblasti nártu širší než u AMČ, palec je 

stále ještě odtažen od druhého prstu a kratší než ostatní prsty (Raichlen et al., 2008). Laterální 

prsty vytváří hlubší otisk než palec, což znamená, že při odrazu musely hrát důležitou roli 

(Raichlen et al., 2008). Procrustova analýza (Procrustes analysis) porovnávající tvary dvou 

nebo více objektů také potvrdila, že byl tvar chodidla původců stop v Laetoli blíže AMČ, bylo 

zjištěno, že vzdálenost mezi stopami AMČ a těmi v Laetoli je podstatně menší než mezi otisky 

AMČ a šimpanze (Berge et al., 2006). Na stopách je patrná přítomnost klenby nožní, která je 

ale nižší než u AMČ (Berge et al., 2006). I přes potvrzenou přítomnost klenby nožní se zatím 

nepovedlo zrekonstruovat, jak přesně homininé z Laetoli chodili (Raichlen et al., 2008). Na 

základě nových studií se ukazuje, že samotný otisk nohy a délka kroku při posuzování postoje 

a stylu chůze nestačí. Raichlen et al. (2008) tvrdí, že homininé z Laetoli mohli chodit jako 

AMČ, ale mohli používat také BHBK a analýza stop nevylučuje ani jednu z možností (Raichlen 

et al., 2008). Délky kroků jsou také podobné těm u AMČ (Raichlen et al., 2008). Z délky stop 

byla určena průměrná výška jejich původců na 123–140 cm. Z délky dvojkroku se někdy soudí, 

že byl pohyb šouravý a pomalý (Leakey a Hay, 1979). Někteří jsou toho názoru, že neexistuje 

žádný důkaz rychlé chůze, jinak by palec s přední částí chodidla byl mnohem více zanořen do 

substrátu (Raichlen et al., 2010). Pozdější studie však dochází k závěru, že byla rychlost kolem 

0,65–1,2 m/s, což je lehce nižší, než energetické optimum u AMČ, ale i tak vyšší než dřívější 

odhady (Sellers et al., 2005). Většina vědců sdílí názor, že „tvůrcem“ těchto stop byl 

Australopithecus afarensis (Stern, 2000; Raichlen et al., 2010). Jejich objevitelka Leakey 

(1981) věřila, že se jedná o bipední předky AMČ, byla však ohledně jejich zařazení velmi 

opatrná (Leakey, 1981). 
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Obr. 10: Konturové mapy stop a pohledy ze strany na jejich hloubku. (A) dynamická stopa AMČ při bipedii. (B) 

dynamická stopa AMČ napodobující chůzi BHBK. (C) dynamická stopa z Laetoli. Po srovnání hloubek, 

především přední oblasti stopy a palce, je patrné, že stopa z Laetoli má blíže stopě AMČ (převzato z Raichlen et 

al., 2010). 

 

Stáří sedimentu obsahujícího stopy v Ileretu v Keni je geochemicky datováno na 1,51– 

1,53 milionu let (Bennett et al., 2009). Trasy stop se nachází ve dvou vrstvách – stopy vrchní 

vrstvy jsou uspořádány do tří tras, dvě jsou tvořeny pouze dvěma otisky, třetí sestává ze sedmi 

stop (Bennett et al., 2009; Dingwall et al., 2013). Spodní vrstva, ležící o 5 m níže, obsahuje 

jednu trasu složenou z pouhých dvou otisků a několik izolovaných stop (Bennett et al., 2009). 

Podle jejich velikosti se většina stop přisuzuje dospělým, pouze jedna z nich je menší a nejspíše 

patřila dospívajícímu jedinci, nebo dítěti (Bennett et al., 2009). Stopy v Ileretu se od těch 

v Laetoli liší svou morfologií. Mají hluboký a dobře patrný otisk palce, který je sice 

v porovnání s AMČ odtažen, ale méně než u stop v Laetoli (Raichlen et al., 2008; Bennett et 

al., 2009). Dobře zřetelné jsou i otisky laterálních prstů (Bennett et al., 2009). Stopa je, stejně 

jako u AMČ, nejhlubší v oblasti prvních dvou nártních kostí (Bennett et al., 2009; Dingwall et 

al., 2013). Otisk je ve střední části širší než u AMČ, což vypovídá o nižší klenbě než u AMČ, 
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ale vyšší klenbě, než měli homininé z Laetoli (Obr. 11; Bennett et al., 2009).  Pokusy 

s trénovanými makaky dokázaly, že se bipední lokomoce cvičením zdokonaluje a dokonce 

působí změny na kostře, to by mohlo vysvětlit, proč se klenba postupem času zvyšovala, až 

dosáhla současné podoby u AMČ (Hirasaki et al., 2004). Z rozměrů stop a délky kroků byla 

určena průměrná hmotnost 50 kg a výška 170 cm, což se blíží AMČ (Bennett et al., 2009; 

Dingwall et al., 2013). Rychlost je odhadována na 0,45–2,2 m/s (Dingwall et al., 2013). Za 

původce stop je většinou považován Homo erectus, nebo Homo ergaster, kteří jsou oba 

proporcionálně blíže AMČ, než Australopithecus afarensis (Dingwall et al., 2013). Na základě 

studií se předpokládá, že byli „tvůrci“ stop v Ileretu blízko AMČ a chodili vzpřímeně a po dvou 

(Bennett et al., 2009; Dingwall et al., 2013). Stále se však o této problematice vedou debaty a 

k lepšímu pochopení je potřeba pokračovat ve výzkumu a zdokonalit dnešní techniky. 

 

 

Obr. 11: Konturové mapy stop (interval, 2 mm). První otisk pochází z Laetoli (Australopithecus afarensis), další 

dva (GaJi10, FwJj14E) z Ileretu (Homo erectus), poslední je holocenní otisk Homo sapiens ze Sefton Coast 

(převzato z Bennett et al., 2009). 
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Závěr 

Z tělesných parametrů původců stop je nejspolehlivěji odhadnutelná výška. Všechny 

metody určení výšky vychází z délky nohy, která se pouze nepatrně liší od délky stopy.  

Anatomie nohy, která v sobě zahrnuje přítomnost či absenci klenby nožní, se na otiscích dobře 

odráží. Pro odhad výšky klenby se porovnává nejširší a nejužší oblast stopy. Metody výpočtu 

výšky klenby pomocí indexu nohy jsou ve většině případů spolehlivé a přesné, pouze u 

některých postupů je potřeba dávat pozor na odchylky při měření. Výpočet hmotnosti z plochy, 

délky, nebo šířky stop je spolehlivý, občas je však složité rozlišit mezi tělesnou hmotností a 

váhou neseného nákladu. Při odhadu rychlosti chůze rozlišujeme metody využívající délku 

dvojkroku od postupů zkoumajících reliéf stop. Rychlost chůze odvozená z délky dvojkroku 

se považuje za spolehlivou. Metoda výpočtu přes Froudeho číslo je ověřená, ale odhad výšky 

kyčelního kloubu, se kterou je potřeba počítat, není z délky kroku nejpřesnější. Proto je pro 

spolehlivější výpočet potřeba mít kosterní fosilie. Reliéf stopy závisí kromě rychlosti chůze 

také na vlastnostech substrátu, které jsou velmi komplexní a nedostatečně prozkoumané, proto 

se odhad nedá považovat za spolehlivý. Problémy a nejasnosti nastávají v případě, kdy se 

zkoumá vlastnost závislá na více faktorech, o nichž většinou nemáme dostatečné znalosti. 

Jedná se například o postoj a s ní spojený styl chůze. Samotný otisk nohy a délka kroku při 

posuzování postoje a stylu chůze nestačí. Pro shrnutí lze říci, že ty parametry a vlastnosti, 

k jejichž výpočtu stačí pouze lineární rozměry stopy nebo kroků, jsou spolehlivé, na rozdíl od 

těch, při kterých je potřeba počítat s mnoha proměnnými, jako je sediment, ale také  vliv tlaku 

na hloubku a celkový reliéf stopy. I přes nepřesnost interpretace některých vlastností mohou 

stopy posloužit jako vodítko v případě, kdy nejsou k dispozici žádné jiné fosilie či žijící 

exemplář. Obecně platí, že měření prováděná na čerstvě vytvořených stopách jsou přesnější, 

než na stopách fosilních, na kterých se odráží dlouhodobé vlivy eroze.  

Stopy homininů z Laetoli (Australopithecus afarensis) i Ileretu (Homo erectus) odráží 

přítomnost klenby nožní, která byla sice nižší než u AMČ, ale již vytvořená. Tělesné parametry, 

tj. výška a hmotnost původců fosilních stop, byly blíže AMČ. Rychlost se také blížila AMČ, 

ačkoliv byla nižší. Tito homininé nejspíše chodili bipedně, není však jisté, zda používali BHBK 

nebo vzpřímenou bipedii jako AMČ. Ke spolehlivému určení postoje a stylu lokomoce jsou 

stopy nedostačující. Více zastávaným názorem je, že byli homininé z Laetoli a Ileretu blíže 

AMČ než šimpanzům. Je pravděpodobné, že postupem času se techniky i metody interpretace 

zdokonalí a ze stop tak bude možné spolehlivě vyčíst více údajů o jejich původcích než dnes. 
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