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Abstrakt: Funkční poruchy v oblasti nohy u příslušníků Čestné stráže Armády České 

republiky 

 

Cíle: Cílem této diplomové práce je zkoumání tématu výskytu ploché nohy u příslušníků 

Čestné stráže Armády České republiky.  Diplomová práce se zabývá činností vojáků Čestné 

stráže a problémy nohou z ní vyplývající. Záměrem teoretické části je v obecné rovině 

charakterizovat činnost jednotek Čestné stráže, anatomickou stavbu a kineziologii chodidla 

včetně funkční i strukturální patologie. Cílem experimentální části bylo, analyzovat jaké 

subjektivní problémy pohybového systému se u vojáků nejčastěji vyskytují a posoudit vliv 

standardně používané reprezentační a sportovní obuvi na funkční aspekty nohy při činnosti 

simulující pracovní zatížení vojáků. 

 

Metody: Pro získání základních údajů o jednotlivých účastnících výzkumu je využito šetření 

pomocí nestandardizovaného anamnestického dotazníku. Hlavní výzkumnou metodou k 

vypracování praktické části diplomové práce bylo tenzometrické zařízení (měřící systém)  

Pedar-X k detekci a vyhodnocení plantárního tlaku, síly, kontaktní plochy a kontaktního času. 

Ke zpracování a vyhodnocení získaných dat byl využit program Pedar-X Standard verze 

19.3.30. Fyzioterapeutem laboratoře CASRI  bylo u vojáků provedeno základní klinické 

vyšetření. 

 

 Výsledky: Výzkumu se zúčastnilo 10 vojáků Čestné stráže. Výzkumný soubor zahrnoval, 

vojáky z povolání od 24 do 41 let. S průměrnou váhou 84,5 kg a průměrnou výškou 183,3 cm. 

Šest z nich si subjektivně stěžuje na bolest nohou a bederní páteře. Fyzioterapeut zjistil u 

všech testovaných vojáků oboustranně sníženou příčnou klenbu a zvýšené napětí flexorů 

prstců a m. abduktoru  hallucis a u 8 vojáků bylo zaznamenáno též zvýšené napětí extenzorů 

prstců. U zkoumané skupiny vojáků byly naměřeny pomocí tenzometrického přístroje Pedar-

X zřetelné rozdíly v zatížení nohy v různých situacích. U celkové maximální plochy nohy 

nejvyšších hodnot proměnná dosahuje při chůzi v botě Adidas. Naopak nejvyšší naměřené 

hodnoty celkové maximální síly a tlaku jsou v reprezentační obuvi při pochodu. 

 

Klíčová slova: Čestná stráž, klenba, deformity nohou, chodidlo, obuv, ploché nohy. 



 

Abstract 

Title: Functional disorders in the foot by members of the Honor Guard of the Army of the 

Czech Republic                       

 

Objectives: The thesis deals with the activities of soldiers Honor Guard and leg problems 

arising therefrom. The intention of the theoretical part is generally characterize the activity 

Honor Guard units, anatomical structure and kinesiology feet, including functional and 

structural pathology. The aim of the study was to analyze how subjective Musculoskeletal 

problems are most commonly found among soldiers and assess the impact of the standard 

used by prestige and sports shoes on his feet when the functional aspects of the activities 

simulating workloads soldiers. 

 

Methods: To obtain basic data on individual participants in research is used surveys using 

non-standardized anamnesis questionnaire. The main research method to develop practical 

part of the thesis was to strain gauge device (measuring system) Pedar-X detection and 

evaluation of plantar pressure, force, contact area and contact time. For processing and 

evaluation of the data obtained was used program Pedar-X Standard version 3.19.30. 

Physiotherapist laboratory CASRI was carried out by soldiers basic clinical examination.  

 

Results: The research involved 10 soldiers Honor Guard. The research sample included 

soldiers from 24 to 41 years old. With an average weight of 84.5 kg and an average height of 

183.3 cm. Six  of them subjectively complains of foot pain and lumbar spine. Physiotherapist 

found in all tested Soldiers on both sides transverse arch reduced and increased tension toes 

and flexor m. Abductor hallucis and 8 soldiers were also reported increased tension extensors 

fingers. In the studied group of soldiers were measured using a strain gauge device Pedar-X 

distinct differences in load legs in different situations. With a total maximum surface feet 

highs variable reaches while walking in the shoe Adidas. Conversely, the highest readings 

total maximum force and pressure are representative of shoes in the process. 

 

Keywords: Honor guard, arch, foot deformities, foot, footwear, flat feet.
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1 ÚVOD 

 

 V roce 2004 nově vznikla profesionální Armáda České republiky (AČR). S touto 

profesionalizací se v AČR začali objevovat nové fenomény, které do té doby AČR znala 

pouze v malé míře, tudíž je nebylo nutné řešit. Jedním z těchto fenoménů je i nový pohled na 

problematiku zdraví. Výskyt civilizačních chorob představuje závažný problém ve vyspělých 

zemích celého světa. Postihují nejen děti a dospělou populaci v civilním sektoru, ale bohužel i 

vojáky z povolání. Vzhledem k dřívějšímu složení armády se tato oblast neobjevovala 

v takové míře jako dnes. Charakter vykonávané činnosti, podmínky a situace, za nichž je tato 

činnost konána, sociální vztahy, jež se v této činnosti projevují a prosazují, stárnutí, pracovní 

zátěž, kterou dnes a denně vojáci absolvují, zákonitě vede k celkovému opotřebení organismu, 

změně zdravotního stavu a stresu, který u vojáků vyvolává negativní změnu duševní pohody a 

tudíž působí jako jeden z rizikových faktorů na zdravotní stav. To jsou situace a podmínky, za 

nichž a pod jejich vlivem plní voják své každodenní povinnosti.  Neřešení této zátěže a těchto 

problémů, může vést k celé řadě obtíží a problémů. 

Osobní zkušenost, ale také sledování aktuálního dění ve světě a studium na FTVS, mě 

přivedly k výběru tématu závěrečné diplomové práce z oblasti problémů pohybového aparátu 

u příslušníků ozbrojených složek. Pracuji v AČR již více jak 20 let a zažil jsem oba dva druhy 

armád.  Sám moc dobře vím, s jakými problémy jsem se setkával před profesionalizací a 

s jakými se potkávám v současné době, kdy od profesionalizace uběhl už nějaký čas. V čím 

dál tím větší míře se ve své praxi u příslušníků AČR setkávám s výskytem různých obtíží 

pohybového systému bolesti páteře, kolen, nohou aj.).  Míra těchto potíží může velmi snadno 

vyvolat nesnáze v oblasti duševních a fyzických sil trvalejšího rázu. Otázka kvality života a 

zdraví, jakož i její prevence, je v AČR poměrně oblastí neznámou, špatně vysvětlovanou nebo 

naivně chápanou a proto jí musíme věnovat dostatečnou pozornost. Budeme-li, se těmto 

otázkám dostatečně věnovat, předejdeme možným negativním záležitostem v budoucnu a 

velmi tím přispějeme k uchování zdraví, duševních a fyzických sil pro vykonávání 

každodenních úkolů. Komplexní nebo jakýkoli jiný ucelený program zaměřený na tyto 

nesnáze není v současné době v AČR zaveden. Vojáci mají dle platné legislativy možnost 

čerpat preventivní rehabilitaci. Zde jsou ovšem málo efektivně a nesoustavně léčeni 
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všeobecnými lékaři nebo lázeňskými specialisty. Primární prevence těchto onemocnění 

v podstatě neexistuje.     

Mou snahou, jakožto dlouholetého příslušníka AČR a garanta tělesné výchovy u 

našeho útvaru, je touto cestou se zabývat problematikou funkce pohybového systému se 

zvláštním zřetelem na oblast nohy a poukázat na míru zatížení a z toho vyplývající patologii. 

Věřím, že získané validní informace mohou přispět k argumentaci pro zodpovědné osoby 

(nadřízení, velitelé, zdravotničtí pracovníci, psychologové), že každý může ve své oblasti 

přispět k snížení těchto rizik a tím i snížení zbytečně vynaložených ekonomických prostředků 

a výskytu, jak krátkodobé, tak dlouhodobé pracovní neschopnosti vojáků. Tyto informace 

také mohou sloužit k podpoře preventivních aktivit a k vytvoření zdravotně preventivních 

programů. 

V teoretické části práce podrobně popisuji anatomii nohy a rozdělení vad nohou. Další 

následná část je věnována Čestné stráži.  Poslední část je složena z výzkumu. Ve své práci se 

s ohledem na obsáhlost problematiky plochonoží, zaměřím pozornost jen na vybrané oblasti a 

problémy s nimi spojené. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 ANATOMIE DOLNÍ KONČETINY 

 

Dolní končetina je u dvounožců orgánem opory a lokomoce vzpřímeného těla.  Z toho důvodu 

má dolní končetina robustnější kostru, mohutnější svalové skupiny a omezenou pohyblivost 

jednotlivých kloubů, která je daní za větší stabilitu oporných končetin. (Dylevský, 1997). 

Dolní končetina zajišťuje dvě významné funkce: statickou a dynamickou. Statická funkce 

udržuje stabilitu těla v prostoru, nese tíhu celého člověka a je oporou vzpřímeného postoje. 

Dynamická funkce umožňuje lokomoci, tlumí nárazy a přizpůsobuje se tvaru podložky. 

(Reisműller, Levitová, 2015) Gross, Fetto, Rosen uvádí (2005), že primární funkcí nohy je 

vytvořit pevnou základnu a rovnoměrné rozložení nadměrné zátěže dolní končetiny při chůzi, 

zmenšit energetickou náročnost chůze při pohybu těla dopředu a tlumit nárazy vůči podložce. 

Pro správné zajištění této funkce je noha složena ze tří částí, a to zadní, střední a přední. Dle 

Dungla se kostra lidské nohy skládá z 26 kostí a dělí se na tři segmenty – zánártí (tarsus), nárt 

(metatarsus) a články prstů (phalanges). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Kosti nohy 
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2.1.1 Klenba nohy 

 

Kostra nohy je uspořádána do dvou klenebních oblouků, podélného a příčného (Dungl, 1989) 

Význam obou kleneb nožních je v pružném rozložení sil při stání, chůzi a běhu. (Janíček, 

2012) Klenba nožní chrání měkké části chodidla, podmiňuje pružnost nohy a snáší zatížení 

(Čihák, 1984; Hallemans et al., 2006). Na formování nožní klenby má mimo jiné vliv věk, 

pohlaví, rasa, obuv a věk, ve kterém ji jedinec začal nosit (Razeghi & Batt, 2002). Jak bylo již 

uvedeno, má noha dvě hlavní funkce: nese hmotnost těla, ale zároveň umožňuje přesun této 

hmotnosti - chůzi, lokomoci. Má-li být těleso stabilní, musí být podepřeno ve třech bodech a 

těžiště musí být mezi těmito body. Noha má také tři opěrné body: hrbol patní kosti, hlavičku 

prvního metatarsu a hlavičku pátého metatarsu. Mezi těmito opěrnými body jsou vytvořeny 

dva systémy kleneb - příčné a podélné. Klenby chrání měkké tkáně plosky nohy a umožňují 

pružný nášlap. 

Příčná klenba nohy je mezi hlavičkami prvního až pátého metatarsu. Nejzřetelnější je v 

úrovni klínovitých kostí a kosti krychlové. Příčnou klenbu podchycuje tzv. šlašitý třmen 

tvořený předním holenním svalem a dlouhým lýtkovým svalem. 

 Podélná klenba nohy je výrazně vytvořena na vnitřním okraji nohy. Na zevním okraji je 

podstatně nižší. Vnitřní tzv. palcový podélný paprsek podélné klenby tvoří: talus, os 

naviculare, ossa cuneiformia, metatarsus I. - III. a články 1. - 3. prstu. Vrcholem vnitřního 

paprsku podélné klenby je os naviculare. Zevní tzv. malíkový podélný paprsek vytváří: 

calcaneus, os cuboideum, IV. - V. metatarsus a články 4. - 5. prstu. Oba paprsky podélné 

klenby jsou proximálně blízko sebe a distálně se vějířovitě rozbíhají. Více vyklenutý je 

palcový paprsek. Zevní paprsek je nejen nižší, ale také méně rigidní. (Dylevský, 1997) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2  Klenba nožní: A-podélná (vnitřní oblouk), B-podélná (zevní 

oblouk), C-příčná (Anonymous, n. d.c) 
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2.1.2 Ortopedické vady nohy 

Ortopedické vady nohy zahrnují širokou škálu postižení akra dolní končetiny s funkčními i 

strukturálními změnami. Můžeme je dělit na poruchy vrozené a získané. 

Vrozené vady pohybového aparátu, tedy takové, s nimiž se děti již rodí, dělíme na typické a 

atypické. Typické vady jsou dědičné, vyskytují se proto familiárně a mají většinou 

dokazatelnou genovou abnormalitu. Naopak vady atypické vznikají během vývoje plodu 

působením řady zevních vlivů (např. léky) a nejsou dědičné. V důsledku zlepšené prenatální a 

perinatální péče došlo k výraznému poklesu výskytu vrozených vad. 

K rozvoji získaných vad může docházet v důsledku zatížení (nadměrná či asymetrická zátěž 

nohy, nevhodná obuv), systémového onemocnění (např. osteoporóza, revmatická 

onemocnění, dětská mozková obrna) či traumatu. 

 

Dělení vad nohou dle Koláře (2009):  

Vrozené vývojové vady hlezna a nohy 

 Pes equinovarus congenitus 

 Pes calcaneovalgus 

 Talus verticalis 

 Metatarsus varus 

 Hallux varus congenitus 

 Digitus quintus supradutcus 

 Syndaktylie 

 Polydaktylie 

 Makrodaktylie 

Statické deformity 

 Plochonoží, pes planus 

 Vysoká noha, pes cavus ? 

 Hallux vagus, vbočený palec… 

 Hallux rigidus 

 Metatarzalgie 

 Deformity prstů – kladívkovitý či paličkovitý prst 
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Onemocnění měkkých tkání z přetížení 

 Peritendinitida, tendinóza Achillovy šlachy 

 Tenosynovitida, tendinóza m.tibiális posterior 

 Entezopatie krátkých svalů planty, ostruha patní kosti 

 Syndrom m.tibiális anterior 

Degenerativní onemocnění 

 Disekující osteochondróza 

 Osteoporóza 

Traumatické léze 

 Ruptura Achillovy šlachy 

 Poranění logamentózního aparátu hlezna 

 

 

2.1.3 Plochá noha, pes planus 

Plochá noha je široký pojem, který popisuje snížení podélné klenby nohy s valgozitou patní 

kosti (Kolář, 2009). Termín pes planus – plochá noha – označuje snížení nebo vymizení 

podélné klenby nožní (Atamturk, 2009; Medek, 2003; Schuenke et al., 2006; Véle, 2006). 

Jedná se o změny konfigurace nohy v různých osách nohy. K deformitám dochází při poruše 

ligamentózního nebo svalového aparátu, který se udržování klenby nohy zúčastňuje (Véle, 

2006). Plochá noha dospělých je tedy deformitou nohy, při které se snižuje podélná klenba 

nožní, pak mluvíme o podélně ploché noze, příčná klenba nožní, pak jde o příčně plochou 

nohu nebo je stav kombinovaný, kdy jde o snížení podélné i příčné klenby nožní. Pojem 

příčně plochá noha je však nepřesný, protože nevzniká snížením stávající klenby, ale elevací 

marginálních metatarzů. Jde o poměrně častou deformitu, která může vznikat v každém věku 

a vede k obtížím, které snižují schopnost pacienta snášet především statické zatížení. Termín 

plochá noha je spíše popisný a označuje obecně snížení nebo vymizení klenby nožní (Medek, 

2002). Pro posouzení diagnózy plochá noha se nejhojněji využívá hodnocení stavu mediální 

podélné klenby nožní. Její výška je nejdůležitější hodnota pro určení přítomnosti a stupně 

ploché nohy (Chen et al., 2006; Kanatli et al., 2001; Yalcin et al., 2010). 
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Podle nálezu lze rozdělit stádia plochonozí na: 

I. Stupeň – podélná klenba je pokleslá, ale patrná, 

II. Stupeň – v zatížení podélná klenba mizí, 

III. Stupeň – mediální okraj nohy je konvexní, 

IV. Stupeň - fixovaná deformita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3  Stádia plochonozí 

 

Plochou nohu lze obecně rozdělit na vrozenou a získanou. Nejčastější příčinou vrozené ploché 

nohy je strmý talus a koalice tarzálních kostí. Je to deformita vzácnější. Získaná plochá noha 

vzniká až v průběhu života a lze ji rozdělit podle příčin vycházejících z poruchy kostní, 

vazivové nebo svalové složky klenby nožní nebo kombinací těchto příčin. Získaná plochá 

noha dospělých, která je častou statickou deformitou, vzniká v různém věku. Většinou se 

vyvíjí na noze původně normální, někdy do ní vyústí dětská plochá noha. Plochá noha 

dospělých se vyvíjí při nepoměru zátěže a schopnosti nohy zatížení snášet. Podílí se na ní 

dlouhodobé stání například v zaměstnání, zdvihání těžkých břemen, některé silové sporty. 

Důležitým faktorem je nošení nevhodné obuvi a dále přetížení nohou při obezitě. Význam 

mají i vlivy hormonální, například v klimakteriu nebo v těhotenství. (Medek, 2002). Lidé s 

plochou nohou jsou více ohroženi bolestí či zraněním nohou, popř. kolen, výskytem 

únavových zlomenin, a jsou schopni slabšího sportovního výkonu (Ezema et al., 2014). Jsou 

ve větší míře vystaveni vzniku výronu, únavových zlomenin hlavic metatarzu či nártu (Queen 

et al., 2009). Je jasně popsána zvýšená tendence k plochým nohám (spolu s dalšími 
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onemocněními jako deformity prstů či nohou, snížený rozsah pohybu apod.) v souvislosti s   

věkem nad 50 let (Ezema et al., 2014).  

 

Klasifikace plochonoží (Kolář,2009) 

Vrozené ploché nohy 

 Rigidní – vrozený strmý talus 

 Flexibilní - Pes calcaneovalgus 

Získaná plochá noha 

 Při chabosti vazivového aparátu 

 Při nervosvalových onemocněních – parézy, myopatie 

 Při revmatickém onemocnění 

 Při kontrakturách 

 

 Příčně plochá noha  

Příčně plochá noha vzniká poklesem klenby probíhající napříč pod hlavičkami metatarzů. 

Objevuje se více u žen po 40. roce života. Nejčastější příčinou vzniku příčně ploché nohy je 

dlouhodobé nošení vysokých podpatků, které způsobuje přetížení přední části nohy. Hlavním 

projevem je bolest přednoží (metatarzalgie), přecházející v bolest trvalou, která může 

znesnadňovat chůzi. Bolest je někdy doprovázená parestezií 2. a 3. prstu (Mortonova 

neuralgie). Chůze je těžká a nepružná. Kůže bříšek nohy tvrdne, mění se v mozoly a vznikají 

otlaky. Díky zvýšenému tahu extenzorů může dojít k vytvoření flekčních deformit prstů 

(kladívkovité prsty). Také bývá často přítomen hallux valgus (Kolář, 2009; Kubát, 1985).   

 

 Hallux valgus – vbočený palec 

Je deviace palce směrem laterálním. Správné postavení palce nohy je zajišťováno rovnováhou 

mezi abduktory a adduktory palce, přičemž extenzory zesilují funkci abduktorů. Vrozený 

hallux valgus je vzácnou deformitou. (Kubát 1987) Častěji vzniká v pozdějším věku v 

důsledku ochabnutí vazivového a svalového aparátku, který vede k poklesu podélné a příčné 

klenby nožní a současně ke změně postavení palce. Může se však objevit i v dětství. Další 

příčinou je nošení nevhodné obuvi (špičatá špička) nebo vrozené faktory (hypermobilita, 
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vazivová slabost, aj.) (Dungl, 2005; Kolář, 2009). První obtíže vznikají z otlaků a zduření 

bursy a vytvoření exostosy na mediálním okraji metatarzu. Místo je začervenalé a bolestivé 

spontánně i na pohmat. Palec se staví do valgózního postavení, I. metatarzus spíše do 

varózního. Postupně dojde k artrotickým změnám MP kloubu palce nohy. Valgózní palec 

vytlačuje druhý i další prsty do kladívkového postavení, nemocný si stěžuje na bolesti v 

obuvi, zejména po delším stání.    

 

 Svalové řetězce propojující nohu s ostatními částmi těla 

Je známo, že každá lokální porucha působí změnu funkce nejen v místě poruchy, ale i 

mimosegmentálně. S tímto ovlivněním „na dálku“ se často setkáváme i v terapii, kdy 

lokálním působením dochází ke změnám i ve vzdálenějších segmentech. Jde o takzvané 

řetězení funkční patologie, které není náhodné, ale dochází k němu podle určitých zákonitostí. 

Pojem řetězení poruch je díky Lewitovi (2001) a Jandovi (1978) dobře znám. Existence 

funkčních smyček a řetězců umožňuje vznik vzdálené přenesené motorické poruchy. 

Porušením rovnováhy uvnitř svalového řetězce (např. nocicepcí při traumatu) mohou vznikat 

poruchy držení těla. Vliv řetězců se překrývá, vyrovnáním jedné části řetězce vynikne 

nerovnováha jiné - vrstvení poruch. Obtíže, které plochá noha pacientovi způsobuje, se 

nejdříve projeví únavností až bolestmi v subtalárním kloubu, ale i bolestmi v bércích a 

křečemi v lýtkách, objevují se statické otoky. Protože chůze není elastická, vznikají bolesti i 

ve vyšších etážích, v kyčlích a v lumbosakrální páteři. Stav plosky nohy souvisí s postavením 

kolen a na jejich stavu závisí postavení pánve a páteře. Výsledkem poruchy klenby nožní je 

plochá noha. (Hošková, 2003) 

 

 

2.2  ČESTNÁ STRÁŽ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

2.2.1 Charakteristika Čestné stráže 

Čestná stráž (ČS) Armády Česká republiky (AČR) sídlí na Posádkovém velitelství v Praze. 

Jejíž, hlavními součástmi je jednotka Čestné stráže Armády České republiky, Ústřední hudba 

a Posádková hudba Olomouc. Všechny tyto tři součásti plní zpravidla společně zadané úkoly 

(http://www.acr.army.cz) : 
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 Na základě požadavků zajišťují protokolární aktivity prezidenta republiky, Senátu a 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Vlády ČR, Ministerstva obrany 

ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR; 

 Plní zadané úkoly při akcích pořádaných Ministerstvem obrany ČR a náčelníkem 

Generálního štábu AČR (slavnostní nástupy jednotek vysílaných do zahraničních misí, 

nástupy vojsk a veteránů konané k významným výročím a vojenským událostem); 

 Zabezpečují chod posádkové služby hlavního města České republiky Prahy a 

součinnost mezi vojenskými útvary a zařízeními v posádce Praha; 

 Zabezpečují vybrané úkoly a požadavky čelných představitelů resortu obrany při 

prezentaci Armády České republiky; 

 Zabezpečují pietní a vzpomínkové akce pořádané k uctění obětí obou světových válek, 

smuteční obřady příslušníků ozbrojených sil a vojenských veteránů válek; 

 Reprezentují Armádu České republiky na slavnostních a pietních akcí v zahraničí; 

 Podílí se na organizaci dislokace útvarů v posádce Praha. Ve spolupráci s městskými 

úřady řeší oblast bytové a dislokační politiky v posádce. 

 

Za jeden kalendářní rok tak celá Čestná stáž AČR absolvuje více než 300 protokolárních, 

slavnostních a pietních aktů, včetně zahraničních. 

 

Tabulka 1  Porovnání provedených aktů 

2012 2013 2014

Slavnostní 162 147 194

Pietní 107 95 106

Smuteční 46 62 44

Celkem 315 304 344  

 

Čestná stráž Armády České republiky je plně profesionální jednotka určená k zabezpečení 

protokolárních, slavnostních a pietních akcí na celém území republiky i v zahraničí, svou 

přítomností dodává těmto akcím slavnostní vojenský ráz (Kolektiv autorů PV Praha, 2005). 

Většina z těchto aktů se pravidelně opakuje každý rok.  
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Mezi nejvýznamnější patří (Navrátil, 2010): 

Slavnostní akty: 

 přílety a odlety státních představitelů a jejich zahraničních hostů  

 uvítání státních návštěv u MO, NGŠ AČR  

 nástupy kontingentů AČR zabezpečující zahraniční mise  

 slavnostní nástupy útvarů  

 společenské akce  

 

Pietní akty  

 v Terezínské pevnosti  

 v Lidicích  

 v Ležácích  

 v Praze na Vítkově  

 v Praze Resslově a Technické ulici  

 v Praze na náměstí Svobody 

 v Praze na Olšanských hřbitovech  

 v Praze na hřbitově Ďáblicích  

 v Praze na hřbitově Kobylisech  

 v Praze na Vítězném náměstí a na dalších místech po celé České republice  

 

Exhibiční vystoupení:  

Provádějí pro veřejnost jednotky Čestné stráže při významných dnech - např. výročí ukončení 

II. světové války, ale i při dětských dnech a při jiných slavnostních příležitostech  

 

Zahraniční akce:  

 mezinárodní vojenská pouť Lurdy (Francie) ve dnech 27. – 29. května  

 slavnostní vojenská přehlídka v Bruselu (Belgie) 

 výročí přísahy samostatných čs. jednotek dne 30. června v Darney (Francie)  

 oslavy Státního svátku Itálie dne 2. června v Římě (Itálie)  

 Slovensko – přehlídka Čestných jednotek a soutěž ve střelbě  
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 Maďarsko – festival přehlídkových jednotek  

 

2.2.2 Výcvik a požadavky na vojenského profesionála ČS 

Cílem výchovy a výcviku je, aby se voják naučil a postupně si prohloubil schopnosti 

manipulace s přidělenou výzbrojí, techniku a další přiděleným materiálem a zároveň, aby si 

zvýšil svoji odbornou, fyzickou a psychickou připravenost na výkon předurčené funkce. 

Cílem společného výcviku v rámci jednotky je dosáhnout sladěné činnosti vojáků během 

plnění společných úkolů (družstvo, četa, rota). Vojáci se musí naučit různé způsoby boje 

v sestavě jednotky, mistrovsky využívat zbraně a techniku v podmínkách přibližujících se 

skutečným bojovým podmínkám ve dne i v noci. Výcvik velitelů a štábů je zaměřený na 

osvojení si operačních plánovacích postupů v souladu s doktrínami OS ČR a NATO 

(http://www.acr.army.cz). 

 

2.2.2.1  Hlavní předměty výcviku a jejich cíle 

1. odborná příprava – cílem odborné přípravy je naučit vojáky cviku se samonabíjecí 

puškou 52/57 a připravit je na plnění cvičení souvisejících s reprezentací Ozbrojených 

sil ČR při oficiálních státních návštěvách a při společenských akcích s účastí OS ČR 

2. pořadová příprava – cílem pořadové přípravy je dosažení vysoké úrovně vojenského 

vystupování, přesné vykonávání pořadových cviků, vzorný vnější vzhled a vysokou 

úroveň vojenské disciplíny 

3. tělesná příprava – cílem tělesné přípravy je připravit fyzicky vyspělé vojáky schopné 

snášet tělesné a psychické zatížení při plnění úkolů státně-politických akcí 

4. střelecká příprava – cílem je seznámit vojáky s konstrukcí zbraně a ručních granátů. 

Vytvořit návyky v přípravě zbraně na střelbu a samotné řízení střelby, v rozpoznávání 

a v odstraňování možných poruch a závad na zbrani, v ošetřování zbraně – v péči o 

zbraň. 

5. taktická příprava – cílem taktické přípravy je naučit vojáky základním zásadám boje 

v malých jednotkách (Kolektiv autorů PV Praha, 2005). 

 

http://www.acr.army.cz/
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V rámci Posádkového velitelství Praha je výcvik vojáků prioritně zaměřen na přípravu a 

provedení slavnostních, smutečních a pietních aktů. Vyvrcholením výcviku v pořadové 

přípravě je pak exhibiční vystoupení jednotek Čestné stráže Armády České republiky. 

Vševojskový výcvik se provádí ve vojenských výcvikových prostorech, kde se příslušníci 

útvaru rovněž připravují k plnění úkolu obrany vlasti formou komplexních zaměstnání. 

 

2.2.2.2 Zátěž u Čestné stráže 

Čestná stráž patří k útvarům, kde vojáci podléhají značným zátěžovým situacím vyplývajících 

z jejich náplně a povahy práce. Zátěžová situace působí jako filtr, kde se ukáže, zda jsou či 

nejsou schopní nebo ochotní přizpůsobit se této náročnosti, a tím se projevuje jejich 

houževnatost. V konečném důsledku zvládnutí těchto zátěžových situací prověří schopnost, 

respektive neschopnost, uchazeče stát se příslušníkem Čestné stráže. Mezi hlavní druhy těchto 

podnětů patří vysoké jednostranné svalové zatížení, výkon monotónní a stereotypní činnosti, 

dlouhodobý stoj, velmi vysoká zátěž dolních končetin, dlouhodobé odloučení od rodiny, 

klimatické podmínky a řada dalších.  Tyto nepříznivé vlivy působí na psychickou, ale i 

fyzickou stránku každého příslušníka rozdílně, individuálně. U každého se to projevuje jinými 

příznaky. Převážná část lidí vykazuje různé druhy únavy dle jejich individuálního cítění. V 

případě fyzických obtíží se jedná o problémy axiálního systému, bolesti končetin a kloubů. 

Přetěžování dolních končetin (chůze převážně po rovném terénu) je jednou z příčin vzniku 

získané ploché nohy. Nadměrná statická zátěž, špatná obuv je také jeden z důvodů ploché 

nohy (Muller, 2010, Kubát, 1987).  Klimatické podmínky práce v terénu za každého počasí, 

na které musí být příslušníci Čestné stráže zvyklí. Velmi často se stává, že při vítání státních 

představitelů je počasí vrtkavé a nevyzpytatelné. Stávají se případy, kdy za krásného 

slunečného počasí najednou přijde průtrž mračen a vojáci jen v sakách bez kabátů promoknou 

tzv. „skrz na skrz“ bez možnosti jediného pohnutí. Právě takové situace kladou značné 

požadavky na psychickou odolnost vytrvalost, trpělivost a pevnou vůli. Míra přizpůsobení se 

všem těmto zátěžovým situacím prověří všechny psychické a fyzické požadavky na 

příslušníka Čestné stráže.  Podmínkou pro zvládnutí těchto náročných zátěžových situací je 

potřeba si osvojit metody pasivní a aktivní regenerace (Hošková, 2010). Příslušníci Čestné 

stráže mají mnoho možností, jak a kde relaxovat, kterých různým způsobem využívají. Na 

posádkovém velitelství jsou například vířivá vana, sauna, bazén, tělocvična, posilovna atd.  

Trávit volný čas v době osobního volna je možné sportem či jinou aktivní činností, 
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sledováním televize či videa, zdravým spánkem, čtením, návštěvou města (kulturní, sportovní, 

relaxační centra), setkáním s přáteli a jinými činnostmi. 

Závěrem je nutné shrnout, že úlohy, které plní příslušník Čestné stráže, vyžadují vysoké 

nároky na fyzické a psychické požadavky, neboť činnost těchto vojáků je provázena vysokým 

stupněm stereotypu, monotonie a sociální zátěže (Tomíček, 1994). 

 

2.2.3 Výstroj čestné stráže 

V armádě se materiál osobního použití – výstroj - řídí zákonem 221/1999 o vojácích 

z povolání, kde se v § 91 píše výstrojních náležitostech. V tomto zákoně, se uvádí, že má 

voják nárok na výstrojní náležitosti, a co se pod tímto pojmem tímto rozumí. Je to vojenská 

výstroj a služby, které se bezplatně poskytují k zabezpečení povinnosti vojáka v době výkonu 

služby nosit vojenský stejnokroj. 

Používání výstroje je upřesněno v normativním výnosu MO č. 12/2012, který hovoří o 

pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a 

drobných stejnokrojových doplňků. Normy jsou blíže specifikovaný normativním výnosem 

MO č. 40/2009. Tento vnitřní předpis slouží k zabezpečení jednotného postupu při 

vystrojování vojáků v činné službě, stanovuje rozsah základní výbavy jednotlivce, kterou při 

nástupu do armády každý voják obdrží. Součástí této výbavy i sportovní oděv a obuv. Je zde 

také uvedeno jaké výstrojní náležitosti obdrží voják ČS. Vzhledem k tématu této práce, jsem 

využil pouze část přidělené výstroje a to konkrétně polobotky reprezentační a sportovní boty 

Adidas. 

 

2.2.3.1 Polobotky reprezentační 

Určení 

Polobotky reprezentační obuv (dále jen „polobotky“) jsou určeny pro příslušníky Hradní 

stráže, Hudby Hradní stráže a Čestné stráže k reprezentačním účelům při strážní službě a jako 

ochrana proti negativnímu působení vnějšího prostředí při služební činnosti. 

Polobotky jsou určeny pro používání v letním a přechodném období. 
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Polobotky se používají ke stejnokroji pro Hradní stráž, stejnokroji služebnímu letnímu pro 

Hradní stráž, stejnokroji reprezentačnímu pro Čestnou stráž s ostatními součástkami a 

doplňky. 

Provedení 

Polobotková obuv, uzavíraná šněrováním bez vnějších obuvnických kroužků. Svršek je 

z hlediska střihu jednoduchý, z přírodní hovězinové usně, která vykazuje lesk. Šité spoje 

vršku v podkroužcích jsou zaklepané a obšité s podšívkou, kolem nohy sešité s podšívkou 

lícem k líci přehnuté. Obuv je celopodšívkovaná, kolem nohy polstrovaná.    

Zpracování obuvi je se spodkem spojen lepením (podešev, mezipodešev, rámek). Na podešvi 

jsou ve špici a v patě pomocí zápustných vrutů zafixována kování. Kování pat a špic jsou 

vyměnitelná. Součástí obuvi jsou kulatá šněrovadla a černé stélky do bot. 

Výměnný systém kování: 

Uvnitř pryžové podešve (ve špici a v podpatkové části) jsou zabudovány fixační plechové 

dílce ve tvaru oblouku pro uchycení samořezných ocelových vrutů. Materiál podešve v místě 

špice a paty je vybraný pro umístění kování (výseče). Kování je uchyceno ve špici i patě vždy 

třemi samořeznými vruty. Hlavice vrutů jsou zapuštěny do kování. Materiál kování a materiál 

samořezných vrutů má rozdílnou tvrdost. Na podešvích páru polobotek je uplatněno: 1 pár 

kování špic, 2 ks kování pat, 12 ks samořezných vrutů.  
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Obrázek 4  Polobotková obuv 

 

2.2.3.2 Obuv sportovní Adidas 

Určení 

Vojenská běžecká obuv Adidas DURAMO 3 je určená na nezpevněné povrchy a do terénu. 

Boty zaručují dostatečné tlumení i podporu na nerovném povrchu. Prodyšná síťovina zajišťuje 

rychlý odvod potu a optimální klima v botě. 

Provedení 

Povrch je kombinací hladké usně a syntetiky, mírně vyztužený jazyk a oblast kolem kotníku 

pro lepší stabilitu nohy, větrání na špičce, adiPRENE® v oblasti paty pro vysoký komfort a 

odpružení, adiWEAR® - podrážka odolná proti extrémnímu namáhání, nízká hmotnost. Do 

boty je použita vložka pro větší pohodlí z materiálu EVA - Materiál s pórovitou strukturou 

vyznačující se velmi nízkou hmotností a vynikajícími tlumícími vlastnostmi. EVA = Ethyl 

Vinyl Acetá 

 



28 

 

 

Obrázek 5  Sportovní obuv Adidas 

 

 

2.3 VYŠETŘOVACÍ POSTUPY V OBLASTI NOHY  

 

K určování stavu chodidla se v dnešní době využívá klinických a přístrojových metod.  

 

2.3.1 Klinické metody: 

Klinické vyšetření chodidla se skládá z - anamnézy, aspekce, palpace, vyšetření aktivní a 

pasivní pohyblivosti, srovnávacích a speciálních testů, plantografie. Je možné zařadit i 

pomocné vyšetření neurologické, elektromyelografické, cévní, kožní, atd. 

 

2.3.1.1 Anamnéza 

Anamnézu od pacienta získáme vždy přímým rozhovorem, kterým co nejpodrobněji 

zjišťujeme vznik obtíží, jejich průběh a typ bolesti. Otázky pokládáme přímo a takovým 

způsobem, abychom získali co nejvíce informací. Někdy je důležité do anamnézy zapojit i 

účast rodiny a příbuzných a klást dotazy nejen na začátku, ale i v průběhu léčby. 

 Osobní anamnéza 

V osobní anamnéze pátráme po prodělaných chorobách, operacích a úrazech nejen nohy, ale 

celého těla. Nesmíme ani zapomenout na vrozené vady. 



29 

 

 Rodinná anamnéza 

Při rodinné anamnéze se zajímáme o dědičné vady a choroby nejbližších příbuzných jako jsou 

sourozenci a rodiče. Dále se vyptáváme na výskyt různých typů onemocnění, jako je hallux 

valgus, kladívkové a drápovité prsty a samozřejmě příčné a podélné plochonoží. 

 Pracovní anamnéza 

Pracovní anamnéza je z hlediska nohy pravděpodobně nejdůležitější. Ptáme se na druh 

zaměstnání a charakter pracovního prostředí. Zda vykonávaná práce je fyzicky či psychicky 

namáhavá a pacient během ní musí řešit stresové situace, zda je různorodá či stereotypní, ale 

hlavně v jaké poloze je vykonávána (ve stoji, vsedě). 

 Sociální anamnéza 

Klademe otázky, které zjišťují rodinné a partnerské poměry, počet dětí a charakter bydlení. 

Nejvíce nás zajímají mimopracovní aktivity, především sport. 

 Farmakologická a alergologická anamnéza 

Ve farmakologické anamnéze nás zajímají dlouhodobě užívané léky, jejich název a 

dávkování. 

V alergologické anamnéze zjišťujeme typy alergií a možné alergické reakce. 

 Anamnéza nynějšího onemocnění 

Pacienta se ptáme, kdy a jak obtíže vznikly, na charakter bolesti, zda se vyskytují otoky v 

oblasti nohy a je-li přítomna úlevová poloha. 

 

2.3.1.2 Aspekce 

Významnou a nedílnou součástí aspekce je vyšetření stoje a chůze, vyšetření celkového 

kineziologického rozboru (zepředu, z boku, zezadu) a dále na celých dolních končetinách 

sledujeme zbarvení kůže, otoky, otlaky, viditelné deformity a nehty. 

Ve stoji se zaměřujeme na rozložení sil na chodidle, na postavení chodidla a sledujeme patní 

kosti, zda není přítomna valgozita a varozita. Důležité je také posouzení plochonoží a 

rozložení prstů, kdy zjišťujeme, zda jsou v kontaktu s podložkou. Nikdy se nesmíme 

zapomenout podívat na postavení palce. 
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Během chůze si všímáme délky kroku, většího zatížení jedné nohy a typu nášlapu – zda 

nedochází ke stáčení nohy do vnitřní či zevní rotace. Pro orientační zjištění pohyblivosti a síly 

celé nohy vyšetříme chůzi po patách, špičkách, zevních a vnitřních hranách. 

(Kolář, 2009) 

 

2.3.1.3 Palpace  

Palpací nohy získáme velké množství informací o stavu klenby nožní. Dotykem zjistíme 

teplotu, potivost a kvalitu kůže, vyšetříme šlachy a svaly na noze a pátráme po palpační 

bolestivosti v hypertonických svalech.  

Mezi důležité vyšetření zařadíme vyšetření senzorických funkcí nohy jako je dráždivost, 

pohybocit a grafestezie. 

 

2.3.1.4 Pasivní a aktivní hybnost 

Při vyšetřování pasivní hybnosti vycházíme ze středního postavení hlezna, při kterém bérec s 

rovinou plosky nohy svírá 90° úhel. Mezi vyšetřované pohyby patří plantární flexe (40–50°) a 

dorzální flexe (20–30°), kterou měříme jak s flektovaným, tak extendovaným kolenem, 

pronace (20–30°) a supinace (30–40°), kterou vykonává subtalární a Chopartův kloub a 

abdukce (10°) a addukce (20°), probíhající v Chopartově kloubu. Zjišťujeme i pohyblivost 

talu a patní kosti vůči sobě vytáčením paty do valgozity a varozity. 

Mezi pohyby, kterými vyšetřujeme aktivní hybnost, řadíme plantární a dorzální flexi, inverzi 

(složený pohyb z plantární flexe, addukce a supinace), everzi (složený pohyb z dorzální flexe, 

abdukce a pronace) a cirkumdukci. (Kolář, 2009) 

 

2.3.2 Přístrojové metody 

Přístrojové metody nám slouží k přesné diagnostice klenby nožní. Nejstarší metodou je 

metoda plantografická. Chodidlo lze vyšetřit i mnoha dalšími speciálními zobrazovacími 

metodami jako je - RTG, CT, NMR a především počítačová podobarografické vyšetření - 

měření kontaktních tlakových sil. 
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2.3.2.1 Plantoskop 

Plantoskop je přístroj, který slouží k diagnostice stavu nožních kleneb, ke sledování tvaru 

plosek a určení typu nohy. Skládá se ze skleněné vyvýšené desky, která je po celém svém 

obvodu osvětlená. Pod touto deskou, na niž si pacienti stoupají, je zrcadlo. To snímá otisk, 

který je kvůli rozložení tlaků pod chodidly různě zabarven. Díky novému systému PodoCam, 

obsahující 2 webkamery a software, je možné zároveň snímat plosky zespodu a postavení 

nohou zezadu. Na plantoskopu je možné provést jak statické, tak dynamické měření. Při 

dynamickém měření vyzveme pacienta ke krátkému stoji na jedné dolní končetině, což nám 

umožní srovnat chování kleneb, prstů a postavení kotníků na obou končetinách. (internetový 

zdroj Gúth, 2004) 

 

2.3.2.2 Počítačová pedobarografie - tenzometrie 

Jde o analýzu postavení nohou při statickém i dynamickém zatížení s využitím tenzometrické 

desky (tlakové plošiny) koberce či vložek do bot. Vyšetření je vhodné zejména při bolestech 

plosky nohy, nosných kloubů a velké zátěži nohou. Metoda spočívá ve sledování bodových 

tlaků na ploše chodidla. Velmi přesně zobrazuje a analyzuje zatížení různých partií chodidla 

při stoji, došlapu, přenosu váhy i odvíjení chodidla do další pohybové fáze kroku. 

Vyšetření odhalí stav podélné a příčné klenby, zda jsou nohy zatěžovány symetricky, 

přetížení jednotlivých částí plosky, procentuální rozložení váhy na jednotlivých částech nohy. 

Výsledky tenzometrického vyšetření se pak využívají při návrhu individuálních úprav 

termoplastických stélek do obuvi, jež jsou základem pro vyvážený stoj a zatížení celého těla. 

Mohou být i podkladem pro sestavení individuálních programů cvičení se sportovním 

fyzioterapeutem zaměřeným na odstranění zjištěných poruch. 

V České republice jsou v současné době využívány komerčně dodávané systémy: Emed® 

(firma Novel GmBH, Munich, www.novel.de),  Footscan® (firma RSScan International, 

www.rsscan.com) a  Baropodometer (firma Diagnostic Support). Tlakové vložky do 

bot Pedar jsou modifikací systému Emed®. 

Významnou součástí těchto systémů je sofistikovaný software umožňující vyhodnotit velké 

množství snímaných dat. 

 

http://www.novel.de/
http://www.rsscan.com/
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2.3.2.3 RTG vyšetření 

RTG dnes známe jako často používanou a rutinní metodu. U nohy se jedná spíše o vyšetření 

pomocné. Rentgenový pracovník vyrobí pomocí speciální lampy snímky na žádost lékaře. Je 

důležité, aby snímky byly dobře zhotovené a nedošlo tak k falešným výsledkům. 

Odlišný postup nastává u RTG dětské a dospělé nohy. Zhotovení snímku dětské nohy 

vyžaduje znalost zakládání osifikačních jader. Z dorzoplantární, předozadní a boční projekce 

lze vyčíst stáří skeletu. U dospělé nohy získáváme obraz z dorzoplantární, šikmé a laterální 

projekce. Nejvýznamnější pro diagnostiku statických vad nohou, především plochonoží, je 

RTG vyšetření v zátěži. Snímky obou nohou se poté vzájemně porovnávají.(Dungl, 2005) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY 

 

3.1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je zkoumání výskytu ploché nohy u příslušníků ČS 

AČR. Dalším dílčím cílem je zjistit, zda probandi mají další funkční poruchy, které mohou 

být funkčně zřetězeny s oblastí nohy (bolesti zad) a jiné problémy při extrémní zátěži. 

Poslední cíl, který jsem si stanovil je porovnání tlaku, síly a plochy při činnosti simulující 

pracovní zařazení a činnost vojáků, tedy chůzi, pochod v reprezentační obuvi a chůzi ve 

sportovní obuvi. 

 

3.1.2 Hypotézy 

Na základě literární rešerše a zkoumání daného tématu byly pro sledovanou skupinu (zdraví 

mladí muži vystavovaní vedle všeobecné pohybové přípravy, pravidelné statické zátěži - 

dlouhodobému nehybnému stoji) stanoveny následující předpoklady: 

H1: Vzhledem charakteristice skupiny lze očekávat vysoký výskyt funkčních poruch nožní 

klenby.  

H2: Subjektivně budou probandi uvádět bolest nohou při dlouhodobém stoji. 

H3: Subjektivně budou probandi uvádět výskyt i dalších funkčních poruch, které mohou být 

funkčně zřetězeny s oblastí nohy (bolesti zad, ramen a hlavy). 

H4: Výsledné hodnoty měření zatížení nohy (tlak, síla a plocha) budou větší u chůze a 

pochodu v reprezentační obuvi než u chůze ve sportovní obuvi. 

 

3.1.3 Úkoly 

 Rešerše studií zaměřených na problematiku plochých noh u vojáků. 

 Stanovit cíl, hypotézy a úkoly výzkumu diplomové práce. 

 Vybrat skupinu probandů, na kterých bude měření prováděno. 
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 Naplánovat časový harmonogram a způsob provedení měření. 

 Provést měření a vyhodnocení.  

 

 

3.2 METODOLOGIE 

3.2.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výběr pozorovaných i dotazovaných vojáků nebyl náhodný. Experimentu se měla zúčastnit 

nehomogenní skupina 12 vojáků z povolání příslušníků Čestné stáže, z čehož se jeden 

neúčastnil ze služebních důvodů a jeden voják musel být z výzkumného souboru vyřazen pro 

neobjektivnost získaných dat. Výzkumný soubor tedy zahrnoval 10 vojáků z povolání od 24 

do 41 let s průměrnou váhou 84,5 kg a průměrnou výškou 183,3 cm.  Minimální výška a váha 

byla naměřena 181cm a 68 kg. Naopak maximální výška váha je 190 cm a 91 kg. Do této 

experimentální skupiny  byli záměrně vybráni jedinci s různou délkou služby u Čestné stráže. 

A to jak vojáci s krátkou délkou služby (3, 4, 5 let), střední délkou služby (8 let), ale i vojáci 

s délkou služby 10 a více let. Provedl jsem tedy záměrný výběr vojáků, kteří participovali na 

tomto šetření (Chráska, 2000). Všechny účastníky šetření jsme před provedením výzkumu 

seznámili s postupem a podmínkami měření. Všichni podepsali informovaný souhlas, kde 

uvedli, že dle svého subjektivního názoru nemají žádné zdravotní komplikace a nebylo u nich 

diagnostikováno lékařem žádné onemocnění, pro které by se nemohli zúčastnit daného 

výzkumu, nebo která by mohla, závažným způsobem ovlivnit výsledky měření Základní 

charakteristiky probandů jsou uvedeny v tabulce.  

 

Tabulka 2: Základní charakteristiky probandů 

Jméno probanda I II III IV V VI VII VIII IX X

Pohlaví muž muž muž Muž muž muž muž muž muž muž

Věk (roky) 29 41 30 29 32 24 35 32 24 33

Výška (cm) 183 183 181 181 184 180 185 183 190 183

Hmotnost (kg) 80 89 91 83 101 81 86 68 85 81

Velikost nohy 43 43 43 45 44 45 42 43 45 45

Délka služby u ČS (roky) 8 11 10 11 11 3 4 5 11 8  
 

3.2.2 Zařízení použitá k získání dat 

Všechna měření, která jsem do své diplomové práce použil, byla provedena v laboratoři 

Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu v Praze (CASRI), které poskytlo 



35 

 

k účelům tohoto experimentu několik druhů laboratorních zařízení. Jednalo se především o 

tenzometrický přístroj Pedar-X německé firmy Novel, který slouží k detekci a vyhodnocení 

plantárního tlaku, síly, kontaktní plochy a kontaktního času. Společnost Novel patří mezi 

přední světové výrobce tlakoměrných zařízení. Zařízení je standardizované s chybou měření 

pod 5 %. Dále byl použit běžecký pás a váha. V  biomechanické laboratoři bylo 

fyzioterapeutem provedeno základní klinické vyšetření. 

 

3.2.2.1  Charakteristika měřícího zařízení 

Systém Pedar-X je zařízení, které umožňuje s frekvencí 50 Hz snímat tlaky z chodidel během 

chůze či běhu. Tento systém používá mechanismus, který zaznamenává a vyhodnocuje změny 

distribuce tlaků mezi chodidlem a podložkou při oporové fázi chůze či běhu. Díky tomuto 

zařízení tedy můžeme zaznamenat rozložení tlaku chodidla na podložku a poté toto rozložení 

vyobrazit. Systém se skládá ze záznamového mobilního zařízení, které má zabudované 

bluetooth zařízení a paměťovou jednotku, dvou tlakoměrných stélek, a softwarem, který 

slouží ke zpracování a vyhodnocení dat. 

 

 

Obrázek 6  Záznamové mobilní zařízení a paměťovou jednotku 
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Obrázek 7  Tlakoměrná stélka 

Do obuvi se umisťují tlakoměrné stélky, tak aby pokryly celou nášlapnou plochu chodidla. 

Tlakoměrné senzory, jsou rozmístěny v 99 polích celé plochy stélky a měří aktuální tlak nohy. 

Technické parametry tenzometrických stélek Pedar-X jsou shrnuty v tabulce níže. 

 

Tabulka 3:  Technické údaje tenzometrických stélek Pedar-X (Novel, 2010, [online]) 

Parametr Jednotka Hodnota Poznámka

Počet senzorů 2 x 99

Tloušťka senzoru mm 2,2 S krycí vrstvou

Tloušťka vedení mm 1.5 S krycí vrstvou

Rozsah tlaku kPa 15-600 Větší rozsah možný

Koeficient teploty kPa / °C 0,5

Teplotní drift kPa/K < 0.5

Frekvenční odezva (0-100 Hz) dB < 2

Min. rádius ohybu mm 20

Změna tlaku vlivem ohybu kPa 20

Hystereze % max. tlaku <7

Rozlišení kPa 2,5

Délka kabelu m 1,5

Délka standardního vedení stélky cm 18 Včetně konektoru  
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Obrázek 8  Příprava tlakoměrných stélek 

 

Probandi obdrží mobilní zařízení s vnitřní pamětí pro zaznamenání naměřených dat, které je 

připevněné kolem pasu a optickými kabely je propojeno s tlakoměrnými stélkami. Mobilní 

záznamové zařízení s vnitřní pamětí 32MB, vystačí asi přibližně na zaznamenání hodinové 

pohybové aktivity, může být propojeno s počítačem pomocí USB kabelu, nebo pomocí 

bezdrátového bluetooth zařízení. Systém Pedar-X se dá použít při indoorových i 

outdoorových aktivitách. 
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Obrázek 9  Propojení mobilní zařízení s tlakoměrnými stélkami 

 

Při práci jsem využil ke zpracování a vyhodnocení dat program Pedar-X Standard verze 

19.3.30, který má schopnost rychlého shromažďování, vyhodnocení a prezentaci 

zaznamenaných dat. Systém je také schopen přehrávat měření nejen ze záznamu, ale také v 

reálném čase při průběhu měření na monitoru počítače. Dále lze detailně analyzovat kterýkoli 

krok od počátku kontaktu nohy s podložkou po místo posledního dotyku nohy s podložkou. 

Tlakoměrná stélka je pro detailnější analýzu rozdělena na 7 segmentů: palec, ostatní prsty, 

laterální nárt, mediální nárt, střed chodidla, laterální část paty, mediální část paty. Výsledky 

měřených parametrů lze tedy získat z jednotlivých segmentů, ale i celkově. 

 

Vlastnosti Pedar-X systému: 

 vyobrazení distribuce tlaků ve 2D nebo 3D online i ze záznamu, 

 izobarické zobrazení tlaku, 

 číselné zobrazení tlaků, 

 animace oporové plochy nohy při oporové kontaktní fázi, 
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 výběr jednotlivých kroků, 

 časový průběh jednotlivých kroků (doba trvání oporové a letové fáze), 

 zobrazení trajektorie centra tlaků, 

 zobrazení kontaktní plochy, 

 zobrazení maximální síly, 

 zobrazení maximálního tlaku, síly a kontaktní plochy v závislosti na čase. 

 

 

Obrázek 10:  Program Pedar-X Standard verze 19.3.30, 

 

3.2.2.2   Běžecký pás 

Všechny části experimentu, které se týkaly chůze a pochodu byly provedeny na běžeckém 

ergometru německé společnosti h/p/cosmos (h/p/cosmos pulsar 4.0) vybaveném ovládací 

jednotkou s displeji kontinuálně zobrazujícími údaje o rychlosti chůze a běhu, době zatížení a 

tepové frekvenci. Rychlost chůze, byla nastavena na 5 km v hodině, což odpovídá střední 

rychlosti o 90 až 120 krocích za minutu. Tuto rychlost jsem zvolil z důvodu co největšího 

připodobnění tempu chůze a pochodu, který odpovídá pracovnímu zatížení vojáku ČS. 
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Obrázek 11:  Běžecký ergometr 

 

3.2.2.3  Softwarové vybavení 

Zkoumání naměřených dat bylo provedeno pomocí počítačových programů Microsoft Office 

Excel 97-2003 a IBM SPSS Statistics 22.0. Oba dva programy vytvoří přehledné tabulky a 

provedené zvolené statistické úkony. Tato varianta vyhodnocení práce s naměřenými daty je 

mnohem jednodušší a rychlejší, než manuální výpočet hodnot dle daného vzorce. 

 

3.2.3 Statistické zpracování dat 

Do statistického zpracování dat byly zařazeny nezávislé soubory dat. Soubor vojáků učinil 

test simulující činnost při slavnostním aktu tj., chůzi a stoj ve sportovní a reprezentační obuvi 

a pochod v reprezentační obuvi.  Tyto hodnoty byly mezi sebou porovnány. Byla stanovena 

hladina významnosti 0,05, což představuje pravděpodobnost 5 %, že nesprávně přijmeme 

alternativní hypotézu (Chráska, 2000).  

Pro zjištění spojitosti mezi jednotlivými proměnnými byla aplikována korelační analýza. 

Výstupem korelační analýzy je korelační matice. Pearsonův součinový korelační koeficient 

zůstává nejdůležitější mírou síly vztahu dvou náhodných spojitých proměnných X a Y. 

Nerozlišuje mezi závisle a nezávisle proměnnou (Hendl, 2004). 
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3.2.3.1 Frekvenční obsahová analýza 

Frekvenční obsahová analýza je statistická metoda zjišťující četnosti výskytu určité vlastnosti, 

procesu nebo jevu. V oblasti zpracování textu se jedná o metodu analýzy formální struktury 

textu založené na měření četnosti výskytů slov či slovních spojení, vycházející z předpokladu, 

že výrazy s vyšší frekvencí jsou pro text významnější než výrazy s nízkým počtem výskytů a 

lze z nich proto usuzovat na jeho obsah. Obsahová analýza je zaměřena na kvantitativní 

analýzu frekvenční struktury textů s cílem charakterizovat jejich obsahovou strukturu. 

 

3.2.4 Popis průběhu měření 

Měření probíhalo v období říjen 2014 - únor 2015 v laboratoři Vědeckého a servisního 

pracoviště tělesné výchovy a sportu v Praze (CASRI).  Všichni vojáci absolvovali laboratorní 

test simulující činnost (chůzi a slavnostní pochod) při slavnostním aktu, tedy jejich 

každodenní pracovní náplň.  Na běžeckém trenažéru se simulovala chůze v obou typech 

obuvi. Slavnostní pochod byl proveden pouze v reprezentační obuvi. Celý výzkum vojáci 

absolvovali ve sportovní ústroji. Měření proběhlo na běžeckém pásu po dobu 2 minut. Dále se 

měřil stoj ve sportovní a reprezentační obuvi, doba měření stoje byla 30 s. Rychlost 

běžeckého pásu chůze, byla nastavena na 5 km v hodině. Plantární tlak, síla a kontaktní 

plocha v 7 segmentech nohy (mediální část paty, laterální část paty, střed chodidla, mediální 

přednoží, laterální přednoží, palec a ostatní prsty) byly měřeny po celou dobu modelového 

zatížení pomocí tenzometrického systému Novel Pedar-X  

Všichni probandi absolvovali měření v obuvi, kterou každodenně používají ke své pracovní 

činnosti. Je to obuv, která je standardně zavedená v AČR.  Pořadí jednotlivých podmínek 

chůze byl pro tento experiment pevně stanoven. Každý proband se testování zúčastnil dvakrát. 

Všichni vojáci se v době měření nacházeli na začátku prvního výcvikového období  roku 

2015. Aby se předešlo zkreslení výsledků vlivem akumulované únavy, bylo měření 

naplánováno tak, aby alespoň jeden den před plánovaným měřením měli volno nebo 

absolvovali jiný druh výcviku.  

První co vojáci absolvovali po příchodu do laboratoře Vědeckého a servisního pracoviště 

tělesné výchovy a sportu v Praze (CASRI) bylo seznámení s celým postupem měření a poté 

byli vyzváni, aby mi vyplnili anamnestický dotazník. Po převlečení byla na váze 

překontrolována jimi udávaná váha a následovalo funkční vyšetření dolních končetin 

fyzioterapeutem CASRI.  
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Fyzioterapeut provedl u každého vojáka vyšetření: 

 aspekcí 

 palací 

 vyšetření pohybů nohy a hlezna 

 dynamická vyšetření – stoj na 1 DK a hluboký dřep 

Po provedení vyšetření u fyzioterapeuta následoval laboratorní test na běžeckém pásu. Před 

zahájením měření byla změřena velikost nohy všech vojáků, podle které byla následně 

vybrána odpovídající velikost tlakoměrné stélky. Po umístění stélek do bot a záznamového 

zařízení byla provedena kalibrace nejprve levého a pak pravého tenzometrického zařízení. Po 

kalibraci, se začínalo měřením ve stoji, pak se přešlo na běžecký pás. Před započetím první 

chodecké části vlastního testu absolvoval každý z probandů na běžeckém ergometru zahřívací 

úsek  po dobu 1 minuty rychlostí 5 km v hod, který měl sloužit kromě zahřátí organismu také 

ke kontrole funkčnosti a upevnění všech součástí zařízení. 

Po absolvování první části ve sportovní obuvi bylo tenzometrické zařízení sejmuto a proband 

se přezul do reprezentační obuvi, vybavenou tenzometrickými stélkami. Záznamové zařízení 

a spojovací kabely mu byly opět upevněny na tělo a byla znovu provedena kalibrace 

tenzometrického zařízení. Poté testovaný neprodleně zahájil závěrečnou část, která byla 

započata do 2 minut po ukončení první části. V reprezentační obuvi navíc oproti první části 

testu proband absolvoval pochod, který následoval ihned po chůzi.  

 

3.2.5 Metodika získávání dat 

Analýza distribuce plantárního tlaku, síly a zatížené plochy chodidla s podložkou byla pomocí 

tenzometrického systému Novel Pedar-X provedena u každého probanda během oporové fáze 

při chůzi a stoji ve sportovní a reprezentační obuvi a pochodu v reprezentační obuvi. V 

průběhu měření byla detekovaná data bezprostředně ukládána do vnitřní paměti mobilního 

zařízení pro sběr a ukládání dat, které bylo kabelově spojeno s tlakoměrnými stélkami. 

Následně byla bezdrátově, pomocí bluetooth signálu, přenesena a uložena na pevný disk 

počítače, kde byla pomocí softwaru Pedar-X Standard vyhodnocena a zobrazena. Nakonec byl 

u každého probanda vybrán úsek v délce 200 kroků (100 kroků levou a 100 kroků pravou 

nohou) ze se střední části naměřeného záznamu a pomocí databázového modulu Novel 

database essential byl statisticky zpracován a vyhodnocen. Byly tak získány maximální a 

průměrné hodnoty sledovaných parametrů z daného množství kroků. Při analýze tohoto úseku 
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byla zjištěna také jeho časová délka. Tato hodnota byla využita jako údaj o frekvenci kroků, 

která byla posuzována jako čas potřebný k uskutečnění 200 kroků. 

 

3.2.6 Sledované parametry 

U každého probanda byly pomocí přístroje Pedar sledovány následující parametry: tlak, síla a 

kontaktní plocha nohy při stoji, chůzi a pochodu. 

3.2.6.1 Maximální tlak 

Tento parametr byl vyhodnocován v rámci celého chodidla a pro každý definovaný segment 

chodidla zvlášť. Celkový maximální tlak udává nejvyšší hodnotu tlaku celé kontaktní plochy 

chodidla. Odpovídá průměru nejvyšších hodnot tlaku zaznamenaných při každém kroku 

některým ze senzorů. Segmentální maximální tlak udává nejvyšší hodnoty tlaku 

v jednotlivých segmentech nohy (mediální část paty, laterální část paty, střední část chodidla, 

mediální přednoží, laterální přednoží, palec a ostatní prsty). Odpovídá průměru nejvyšších 

hodnot tlaku zaznamenaných při každém kroku některým ze senzorů v dané části nohy. 

Změny byly posuzovány pomocí číselných hodnot tlaku (kPa). 

 

3.2.6.2 Maximální síla 

Tento parametr byl vyhodnocován v rámci celého chodidla a pro každý definovaný segment 

chodidla zvlášť. Celková maximální síla udává nejvyšší hodnotu síly celé kontaktní plochy 

chodidla. Odpovídá průměru nejvyšších hodnot síly zaznamenaných při každém kroku 

některým ze senzorů. Segmentální maximální síla udává nejvyšší hodnoty síly v jednotlivých 

segmentech nohy (mediální část paty, laterální část paty, střední část chodidla, mediální 

přednoží, laterální přednoží, palec a ostatní prsty). Odpovídá průměru nejvyšších hodnot síly 

zaznamenaných při každém kroku některým ze senzorů v dané části nohy. Změny byly 

posuzovány pomocí číselných hodnot síly (N). 

 

3.2.6.3 Kontaktní plocha 

Tento parametr byl vyhodnocován v rámci celého chodidla a pro každý definovaný segment 

chodidla zvlášť. Celková kontaktní plocha udává velikost zatížené plochy chodidla při 

oporové fázi. Odpovídá průměru nejvyšších hodnot kontaktní plochy zaznamenaných senzory 

při každém kroku. Segmentální kontaktní plocha udává velikosti zatížených ploch 
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jednotlivých segmentů nohy (mediální část paty, laterální část paty, střední část chodidla, 

mediální přednoží, laterální přednoží, palec a ostatní prsty) při oporové fázi. Odpovídá 

průměru hodnot kontaktní plochy zaznamenaných senzory při každém kroku v dané části 

nohy. Změny byly posuzovány pomocí číselných hodnot plochy (cm). 

 



45 

 

4 VÝSLEDKY 

4.1 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM 

V první části vyhodnocení budou prezentovány výsledky vyšetření fyzioterapeutem. 

Z tohoto vyšetření vyplývá, že z celkového vybraného vzorku 10 vojáků (n=10) si 6 z nich 

subjektivně stěžuje na bolest v nohou při stoji při slavnostním aktu. Nejedná se o specifickou 

oblast nohy, která by vykazovala známky bolestivosti, ale jak z jejich konstatování vyplývá, 

pociťují bolest v noze jako celku v průběhu slavnostního aktu, ale i průběhu celého dne. 

Dále si subjektivně 6 vojáků z celkového počtu 10 stěžuje na bolest bederní páteře (Lp).  Tato 

bolest je nejvíce tíží při stoji v průběhu slavnostních aktů. Nejedná se pouze o bolest při 

pracovním výkonu, ale také v době mimo pracovní.  

2. Klinické vyšetření fyzioterapeutem 

Při klinickém vyšetření aspekcí, palpací a funkčními testy v prostorách CASRI fyzioterapeut 

zjistil, u všech testovaných vojáků oboustranně sníženou příčnou klenbu a zvýšené napětí 

flexorové skupiny prstců a m. abduktoru hallucis. U 8 vojáků bylo zaznamenáno též zvýšené 

napětí extenzorové skupiny prstců.  

 

Tabulka 4:  Celkové výsledky vyšetření fyzioterapeutem 

Jméno probanda I II III IV V VI VII VIII IX X

Bolest nohy ano ano ano ano ano ano ne ne ne ne

Bolest LP ano ano ano ano ano ne ne ne ne ano

Snížená příčná klenba ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Zvýšené napětí flexorové 

skupiny prstců
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Zvýšené napětí extenzorové 

skupiny prstců
ano ano ano ne ano ano ano ne ano ano

 
 

4.2 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Pro maximální tlak, maximální sílu a kontaktní plochu byly výsledky měření v modelovém 

zatížení nejprve statisticky vyhodnoceny v rámci celého chodidla a následně pro jednotlivé 

definované segmenty nohy. Jednalo se o situace: chůze ve sportovní a reprezentační obuvi a 

pochodu v reprezentační obuvi. 
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4.2.1 Maximální síla 

Celková maximální síla 

Na obrázku č. 12 jsou graficky znázorněny průměrné hodnoty maximální síly celého chodidla 

při oporové fázi chůze ve sportovní a reprezentační obuvi, pochodu v reprezentační obuvi 

modelového zatížení (tabulka č.5).  Při porovnání těchto hodnot byly zjištěny zřetelné rozdíly. 

 

 

Obrázek 12  Průměrné hodnoty maximální síly celého chodidla 

 

Tabulka 5  Průměrné hodnoty maximální síly celého chodidla 

Adidas – chůze Polobotky – chůze Polobotky – pochod

(N) (N) (N)

909,08±26,41 1034,13±22,12 1117,89±38,62  

 

 

Segmentální maximální síla 

Na obrázku č.13 jsou graficky znázorněny průměrné hodnoty maximální síly na definovaných 

segmentech nohy v průběhu oporové fáze chůze ve sportovní a reprezentační obuvi, pochodu 

v reprezentační obuvi modelového zatížení (viz tab. č. 6). Při porovnání těchto hodnot byla 

objevena jasně viditelná zvýšená síla na laterálním zánoží a laterálním přednoží při chůzi 

v polobotkách. U celkové síly byl také zjištěn, její nárůst na mediálním přednoží, palci a na 2 

.- 5. prstu při pochodu v reprezentační obuvi. 
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Obrázek 13  Průměrné hodnoty maximální síly v jednotlivých segmentech nohy 

 

Tabulka 6  Celkové porovnání maximální síly v jednotlivých segmench nohy  

Mediální 

zánoží

Laterální 

zánoží
Středonoží

Mediální 

přednoží

Laterální 

přednoží
Palec 2.-5. prst

180,03±14,56 103,12±,50Polobotky – pochod 299,43±23,92 293,58±21,33 133,01±25,03 453,39±66,77 336,35±69,56

120,12±13,56 87,76±13,58

Polobotky – chůze 309,72±17,01 425,14±24,00 127,715±24,15 440,26±52,79 363,62±53,49 163,49±14,95 86,33±10,93

Adidas – chůze 323,61±16,50 327,94±16,50 205,07±24,57 363,26±52,15 301,17±44,29

 

 

4.2.2 Kontaktní plocha 

Celková kontaktní plocha 

Na obrázku č.14 jsou graficky znázorněny průměrné hodnoty kontaktní plochy chodidla při 

oporové fázi chůze ve sportovní a reprezentační obuvi, pochodu v reprezentační obuvi 

modelového zatížení (tabulka č.7). Při porovnání těchto hodnot je očividně zvětšená plocha 

v obuvi Adidas. 
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Obrázek 14  Průměrné hodnoty kontaktní plochy celého chodidla 

 

Tabulka 7  Průměrné hodnoty kontaktní plochy celého chodidla 

Adidas - chůze Polobotky - chůze Polobotky - pochod

178,19±4,23 166,66±2,86 169,74±3,42  

 

Segmentální kontaktní plocha 

Na obrázku č.15 jsou graficky znázorněny průměrné hodnoty kontaktní plochy definovaných 

segmentů nohy v průběhu oporové fáze chůze ve sportovní a reprezentační obuvi, pochodu 

v reprezentační obuvi modelového zatížení (tabulka č.8). Na tomto obrázku je jasně viditelná 

zvětšená plocha na středonoží u obuvi Adidas. 

 

 

Obrázek 15  Průměrné hodnoty kontaktní plochy jednotlivých segmentů nohy 
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Tabulka 7  Celkové porovnání kontaktní plochy v jednotlivých segmench nohy 

Mediální 

zánoží

Laterální 

zánoží
Středonoží

Mediální 

přednoží

Laterální 

přednoží
Palec 2.-5. prst

7,00±0,0 11,48±0,0

Polobotky – pochod 23,65±0,56 25,55±0,31 36,21±6,24 33,08±0,52 33,1±15,1 6,9±0,0 11,11±0,57

Polobotky – chůze 22,64±0,8 25,96±0,0 33,65±2,37 32,88±20,12 32,89±23,06

Adidas – chůze 24,43±0,0 25,77±0,0 44,10±3,04 32,37±1,22 32,79±0,63 7,05±0,0 11,53±0,0

 
 

4.2.3 Maximální tlak  

Celkový maximální tlak 

Na obrázku č. 16 jsou graficky znázorněny průměrné hodnoty maximálního tlaku celého 

chodidla při oporové fázi chůze ve sportovní a reprezentační obuvi, pochodu v reprezentační 

obuvi (tabulka č.9). Při porovnání těchto hodnot je velice zřetelný nárůst tlaku podle typu 

obuvi a druhu chůze.  

 

Obrázek 16  Průměrné hodnoty maximálního tlaku celého chodidla 

 

Tabulka 9  Průměrné hodnoty maximálního tlaku celého chodidla 

Adidas - chůze Polobotky - chůze Polobotky - pochod

255,95±29,26 454,65±42,31 486,,6±53,05  

 

Segmentální maximální tlak 

Na obrázku č.17 jsou graficky znázorněny průměrné hodnoty maximálního tlaku na 

definovaných segmentech nohy v průběhu oporové fáze chůze ve sportovní a reprezentační 

obuvi, pochodu v reprezentační obuvi modelového zatížení (tabulka č.10). Při porovnání 
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těchto hodnot jsou patrné nárůsty tlaku v mediálním a laterálním zánoží u obuvi Adidas a na 

palci v polobotkách při pochodu. 

 

Obrázek 17  Průměrné hodnoty maximálního tlaku v jednotlivých segmentech nohy 

 

Tabulka 8  Celkové porovnání maximálního tlaku v jednotlivých segmench nohy 

Mediální 

zánoží

Laterální 

zánoží
Středonoží

Mediální 

přednoží

Laterální 

přednoží
Palec 2.-5. prst

433,52±50,34 155,38±21,77Polobotky – pochod 257,23±20,9 255,39±20,47 134,7±20,34 339,75±64,19 221,81±29,14

230,17±34,21 124,44±13,57

Polobotky – chůze 335,01±16,19 337,94±17,26 132,72±20,71 311,22±41,28 241,41±21,95 385,51±47,46 126,26±15,59

Adidas – chůze 195,81±10,11 186,09±10,93 101,35±17,34 204,26±30,53 164,01±13,88

 
 

 

4.3 SHRNUTÍ 

U zkoumané skupiny vojáků byly naměřeny zřetelné rozdíly v zatížení nohy v různých 

situacích. Sledovány byly dva základní parametry: celková maximální síla, která odpovídá 

průměru nejvyšších hodnot síly celé kontaktní plochy chodidla při každém kroku, a celkový 

maximální tlak nohy, který je definován jako průměr nejvyšších hodnot tlaku 

zaznamenaných při každém kroku některým ze senzorů. Diferencovanost se objevuje jak mezi 

jednotlivými druhy obuvi (reprezentační polobotky, sportovní obuv Adidas), tak mezi chůzí a 

pochodem. Zatížení nohy roste od chůze v botách Adidas až po pochod v reprezentační obuvi. 

Dalším sledovaným parametrem byla celková maximální plocha nohy, která udává velikost 

zatížené plochy chodidla při oporové fázi. Odpovídá průměru nejvyšších hodnot kontaktní 

plochy zaznamenaných senzory při každém kroku. Bylo zjištěno, že tato sledovaná proměnná 
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dosahuje nejvyšších hodnot při chůzi v botě Adidas. Nejmenší celková maximální plocha 

nohy byla změřena u chůze v reprezentační obuvi. Tyto naměřené hodnoty jsou statisticky 

významné, jelikož se jedná o desítky naměřených hodnot (viz tabulky uvedené výše). Při 

segmentálním vyhodnocení sledovaných parametrů byl při porovnání hodnot objeven jasně 

viditelný nárůst celkové maximální síly na laterálním zánoží při chůzi v reprezentační obuvi. 

Dále byl zjištěn u celkové síly nárůst na mediálním přednoží při pochodu v reprezentační 

obuvi. U celkové plochy nohy při segmentálním rozložení je jednoznačně její největší 

hodnota na středonoží u obuvi Adidas. V jiných částech je celková maximální plocha nohy 

rozložena bez větších výrazných rozdílů. Při porovnání celkového segmentálního tlaku nohy 

je rozeznatelný nárůst na mediálním a laterálním zánoží u obuvi Adidas, dále také na palci a 

2.- 5. prstu v reprezentační obuvi při pochodu. 

 

 

4.4 KORELACE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A KORELAČNÍ KOEFICIENTt  

Walker (2010) uvádí, že pokud chceme určit, zda existuje vztah mezi dvěma řadami čísel, je 

možné využít techniku zvanou korelace. Ta určuje právě sílu vztahu mezi naměřenými 

hodnotami, nebo řadou naměřených hodnot. Spearmanův korelační koeficient nabývá hodnot 

od -1 do 1, přičemž hodnoty 1 dosáhne jen v případě přímých zcela souhlasných pořadí a 

hodnoty -1 jen při nepřímých (tedy zrcadlově obrácených) zcela shodných pořadí.  

Spearmanův korelační koeficient se rovná nule, jsou-li obě pořadí lineárně nezávislá. Čím 

více se naměřená hodnota blíží jedničce, tím větší vztah je mezi oběma veličinami. Naopak, 

když se číslo blíží nule, je tento vztah slabý. V našem případě jde o vztah mezi věkem, váhou, 

výškou, délkou služby, velikostí nohy a činností simulující chůzi a stoj ve sportovní a 

reprezentační obuvi a pochod v reprezentační obuvi při slavnostním aktu. 

Ke zjištění nejvýznamnějšího kritéria, jsem aplikoval korelační analýzu všech naměřených 

proměnných. Míru závislosti mezi všemi naměřenými proměnnými jsme podle Hendla (2004) 

vyjádřili Pearsonovým korelačním koeficientem r následovně:  

 

 0 < r < 0,1 - veličiny jsou nezávislé  

 

 0,2 < r < 0,3 - závislost mezi veličinami je slabá  
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 0,4 < r < 0,6 - závislost je střední 

  

 0,7 < r < 0,8 - závislost je silná  

 

 r > 0,9 - závislost je velmi silná 

 

Exaktní korelační vztahy mezi jednotlivými parametry jsou zobrazeny v tabulce.  V prvním 

řádku je uveden Pearsonův korelační koeficient, hodnota v druhém řádku ukazuje, na jaké 

hladině významnosti je výsledek stanoven. Generalizace spočítaných korelačních výsledků, 

má nicméně svá omezení vzhledem k malému vzorku respondentů, kteří se zúčastnili mého 

výzkumu. Testovaný vzorek není plnohodnotným průřezem všech vojáků v AČR. I přes takto 

nízký počet dotazovaných lze předpokládat, že metoda poukazuje na zajímavé vztahy mezi 

jednotlivými proměnnými. 
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Tabulka 9  Korelační matice 

Věk výška hmotnost délka služby velikost nohy

Pearson Correlation 1 -0,1 0,182 0,385 -0,623

Sig. (2-tailed) 0,783 0,615 0,271 0,055

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,1 1 0,11 -0,109 -0,062

Sig. (2-tailed) 0,783 0,763 0,765 0,866

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation 0,182 0,11 1 0,037 0,065

Sig. (2-tailed) 0,615 0,763 0,919 0,858

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation 0,385 -0,109 0,037 1 -0,378

Sig. (2-tailed) 0,271 0,765 0,919 0,282

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,623 -0,062 0,065 -0,378 1

Sig. (2-tailed) 0,055 0,866 0,858 0,282

N 10 10 10 10 10

věk

výška

váha

délka služby

velikost nohy

 
 

Pearson Correlation 0,346 -0,004 0,914 0,11 0,117

Sig. (2-tailed) 0,328 0,991 0 0,762 0,748

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation 0,319 -0,044 0,915 0,172 0,057

Sig. (2-tailed) 0,369 0,905 0 0,634 0,875

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation 0,203 0,074 0,867 0,117 0,014

Sig. (2-tailed) 0,574 0,84 0,001 0,747 0,97

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation 0,047 0,061 0,868 0,149 0,131

Sig. (2-tailed) 0,898 0,866 0,001 0,681 0,717

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation 0,468 0,171 0,792 0,082 -0,029

Sig. (2-tailed) 0,173 0,636 0,006 0,822 0,937

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation 0,412 0,143 0,796 0,035 -0,026

Sig. (2-tailed) 0,237 0,694 0,006 0,924 0,943

N 10 10 10 10 10

Total object 

S/L/P/K

Total object 

S/P/P/K

Total object 

S/L/CH/A

Total object 

S/P/CH/A

Total object 

S/L/CH/K

Total object 

S/P/CH/K
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Pearson Correlation -0,011 -0,077 0,1 0,176 0,553

Sig. (2-tailed) 0,976 0,834 0,784 0,627 0,097

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation 0,003 -0,156 0,234 0,026 0,642

Sig. (2-tailed) 0,993 0,666 0,516 0,943 0,046

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,143 0,191 0,264 -0,086 0,456

Sig. (2-tailed) 0,694 0,596 0,462 0,814 0,185

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,179 0,216 0,422 0,232 0,357

Sig. (2-tailed) 0,621 0,548 0,224 0,52 0,311

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,062 0,148 0,303 -0,082 0,402

Sig. (2-tailed) 0,864 0,682 0,394 0,822 0,249

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,149 0,123 0,438 0,125 0,517

Sig. (2-tailed) 0,68 0,735 0,205 0,73 0,126

N 10 10 10 10 10

Total object 

P/L/P/K

Total object 

P/P/P/K

Total object 

P/L/CH/A

Total object 

P/P/CH/A

Total object 

P/L/CH/K

Total object 

P/P/CH/K

Pearson Correlation -0,192 -0,425 0,452 -0,558 0,452

Sig. (2-tailed) 0,595 0,221 0,19 0,094 0,19

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,114 -0,478 0,252 -0,391 0,485

Sig. (2-tailed) 0,753 0,163 0,482 0,264 0,155

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,338 -0,404 0,139 -,668
* 0,505

Sig. (2-tailed) 0,34 0,247 0,703 0,035 0,136

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,244 -0,451 0,31 -0,287 0,601

Sig. (2-tailed) 0,498 0,191 0,384 0,421 0,066

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,207 -0,595 0,412 -0,283 0,207

Sig. (2-tailed) 0,566 0,069 0,237 0,429 0,567

N 10 10 10 10 10

Pearson Correlation -0,01 -0,574 0,377 -0,201 0,298

Sig. (2-tailed) 0,978 0,083 0,282 0,577 0,403

N 10 10 10 10 10

Total object 

T/L/P/K

Total object 

T/P/P/K

Total object 

T/L/CH/A

Total object 

T/P/CH/A

Total object 

T/L/CH/K

Total object 

T/P/CH/K

 
 

Podle výsledkové tabulky se velmi silná závislost nalézá u celkové maximální síly a 

hmotnosti při chůzi levou (p = 0,00; r = 0,914) i pravou (p = 0,00; r = 0,915) nohou ve 

sportovní obuvi Adidas, levou (p = 0,001; r = 0,867) i pravou nohou (p = 0,001; r = 0,868) při 

chůzi v reprezentační obuvi a u pochodu levou (p = 0,006; r = 0,792) i pravou nohou (p = 

0,006; r = 0,796) v reprezentační obuvi. Tuto spojitost si vysvětluji tak, že čím je hmotnost 

vojáka větší tím větší je maximální síla nohy při dopadu na podložku při všech druzích chůze, 

které jsem zkoumal. Další střední závislost mezi velikostí nohy a plochou můžeme vidět u 

levé (p = 0,097; r = 0,553) a pravé nohy (p = 0,046; r = 0,642) při chůzi ve sportovní obuvi 

Adidas.. U parametru tlaku vidíme další střední závislost s výškou. Kdy levá (p = 0,069; r = 

0,595) a pravá noha (p = 0,083; r = 0,574) při pochodu v reprezentační obuvi vykazuje již 
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zmíněné hodnoty.  Z této korelace lze usoudit, že při vzrůstající výšce je tlak dopadu nohy na 

podložku menší. Středně závislý vztah lze také uvést mezi velikostí nohy a parametrem 

plochy pravé nohy (p = 0,126; r = 0,517) při pochodu v reprezentační obuvi. Tato závislost 

úzce souvisí s celkovým pohybem těla při pochodu. Je to dáno koordinací pohybu levé ruky a 

nesení pušky v pravé ruce při pochodu, kdy si vojáci při pohybu levé ruky vpřed pravou 

nohou přidupnou, aby snížili rychlost chůze a levá ruka měla dostatek času na pohyb dopředu 

a zpět do výchozí pozice. Poslední střední závislost můžeme spatřit mezi délkou služby a 

celkovým maximálním tlakem při chůzi levou nohou (p = 0,94; r = 0,558) ve sportovní obuvi 

a chůzí levé nohy (p = 0,35; r = 0,668) v reprezentační obuvi. 
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5 DISKUZE 

V odborné literatuře lze vyhledat řadu prací zabývajících se problematikou plochých 

nohou, a je také mnoho autorů, kteří se zabývají kinematickou analýzou chůze, ale je jen málo 

studií, které se zabývají zkoumáním výskytu, prevence nebo léčby plochých nohou u 

profesionálních vojáků. K tomuto tématu se v české literatuře podařilo vyhledat pouze několik 

prací z minulého století. Konkrétně se jedná o práci Vladimíra Mikyšky – „Pedobarografické 

vyšetření nohou u branců“ z roku 1970, dále o článek Karela Urbánka a Oldřicha Fialy 

„Poznámky k prevenci, diagnostice a léčení ploché nohy“ z roku 1956 a práci v Zdenka 

Katzera „Posuzování ploché nohy“ z roku 1963. Nedostatek vhodných studií je i v literatuře 

zahraničních a to je jeden z důvodů, proč považuji téma práce za zajímavé a vysoce aktuální.  

Na základě provedených měření mohu konstatovat, že se mé hypotézy více méně potvrdily.  

V této práci byly stanoveny čtyři hypotézy: 

H1: Vzhledem k charakteristice skupiny lze očekávat vysoký výskyt funkčních poruch nožní 

klenby. 

Jak vyplývá z vyšetření fyzioterapeutem, tuto mnou stanovenou hypotézu lze jednoznačně 

potvrdit. Jak už bylo výše uvedeno, fyzioterapeut během vyšetření zjistil, u všech vojáku 

sníženou příčnou klenbu a zvýšené napětí svalové skupiny flexorů prstců Tedy 100 % vojáků 

má nějakou funkční poruchu nožní klenby.  Dále se u 80 % vojáků vyskytuje zvýšené napětí 

extenzorové skupiny svalů prstců. Tato čísla jsou překvapivě vysoká. V porovnání dostupná 

zahraniční literatura uvádí, že plochou nohu má 5 % (104 z 2100) z rekrutů  Saudsko Arabské 

armády. Harris a Beath diagnostikovali plochou nohu u 15 % rekrutů Kanadské královské 

armády. Ferciot odhaduje 5 % výskyt ploché nohy u dospělých a dětí. 

H2: Subjektivně budou probandi uvádět bolest nohou při dlouhodobém stoji. 

Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. Při dotazníkovém šetření z celkového vybraného 

vzorku 10 vojáků (n=10) si 6 (60 %) z nich subjektivně stěžuje na bolest v nohách. Nejedná 

se přímo o nějakou specifickou oblast, ale jak z jejich konstatování vyplývá, pociťují bolest 

v noze jako celku a to v průběhu slavnostního aktu, ale i v průběhu celého dne. 

H3: Subjektivně budou probandi uvádět výskyt i dalších funkčních poruch, které mohou být 

funkčně zřetězeny s oblastí nohy (bolesti zad). 
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I zde je možné konstatovat, že hypotéza je z velké části potvrzena. Při dotazníkovém šetření si 

subjektivně 6 (60 %) vojáků z celkového počtu 10 stěžuje na bolest bederní páteře (Lp) při 

stoji v průběhu slavnostních aktů, ale i v rozmezí dne a po ránu. 

H4: Výsledné hodnoty měření zatížení nohy (tlak, síla a plocha) budou větší u chůze a 

pochodu v reprezentační obuvi. 

Výsledky šetření tuto hypotézu potvrdil v plném rozsahu. Větší zatížení oblasti nohy bylo 

prokázáno naměřením většího silového a tlakového zatížení nohy při současném zmenšení 

kontaktní plochy chodidla s obuví.  

Předpoklad byl potvrzen u celkové maximální síly nohy při dopadu na podložku, která 

odpovídá průměru nejvyšších hodnot síly celé kontaktní plochy chodidla při každém kroku. 

 

Tabulka 10  Porovnání celkové maximální síly 

Adidas – chůze Polobotky – chůze Polobotky – pochod

(N) (N) (N)

909,08±26,41 1034,13±22,12 1117,89±38,62  
 

A u celkového maximálního tlaku, který je definován jako průměr nejvyšších hodnot tlaku 

zaznamenaných při každém kroku některým ze senzorů.: 

 

Tabulka 11  Porovnání celkového maximálního tlaku 

Adidas - chůze Polobotky - chůze Polobotky - pochod

255,95±29,26 454,65±42,31 486,,6±53,05  
 

 

Opačné hodnoty byly naměřeny při hodnocení celkové plochy, která udává velikost zatížené 

plochy chodidla při oporové fázi. Odpovídá průměru nejvyšších hodnot kontaktní plochy 

zaznamenaných senzory při každém kroku: 

 

Tabulka 12  Porovnání celkové maximální plochy 

Adidas - chůze Polobotky - chůze Polobotky - pochod

178,19±4,23 166,66±2,86 169,74±3,42  
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Lze říci, že naměřené hodnoty odpovídají na začátku stanoveným hypotézám. Největší plocha 

byla naměřena při použití u sportovní obuvi 178,19± 4,23 cm2, což je očekávatelné vzhledem 

biomechanickým vlastnostem sportovní obuvi. Největší celková síla byla naměřena u 

pochodu v reprezentační obuvi 1117,89± 38,62 N a obdobný výsledek byl zaznamenán i při 

hodnocení u celkového tlaku 486,6±53,05 kPa. Dle mého názoru je to způsobeno rozdílnou 

konstrukcí obuvi. Některé vlastnosti boty, jako je tvrdost mezipodešve nebo mechanické 

vlastnosti vnitřní stélky, mohou ovlivnit kinetiku a kinematiku nohy v průběhu oporové fáze 

běhu (MacLean, Davis & Hamill, 2009). Výsledky měření mohou být dokonce ovlivněny 

způsobem šněrování a napětím tkaniček (Hagen & Hennig, 2009). To, že má obuv vliv na 

klenbu nohy potvrzují ve svých studiích také např. Sachithanandam a Robbins. Robbins et al 

(1994) uvádí, že měkkost a tloušťka podešve negativně ovlivňují stabilitu, naopak obuv s tenkou 

a tvrdší podešví stabilitu zlepšuje. Toto dlouhodobé přetěžování dolní končetiny má za 

následek vznik ploché nohy (Dungl, 1989). Což se  mi potvrdilo při klinickém šetření 

fyzioterapeutem CASRI, který diagnostikoval u všech účastníků experimentu příčně plochou 

nohu v různém stadiu a velikosti deformity. Vrozená plochá noha je velmi vzácná. Získaná 

plochá noha je asi nejčastěji se vyskytující deformitou nohou. Objevuje se od nejútlejšího 

věku až do stáří. Základní příčiny ploché nohy jsou zeslabení svalstva a vaziva klenby nožní 

při dlouhém stání, dlouhotrvajících pochodech především se zátěží, nevhodnou obuví zejména 

příliš úzkou v přednoží (Srdečný a kolektiv 1976). Ve starších učebnicích jsou popisovány 

takové ploché nohy u učňů, pekařů, prodavaček, a zdravotních sester (Dungl, 1989). Jsou to 

povolání, kde lidé museli dlouhou dobu stát, dost často v nevhodné obuvi. Jejich pracovní 

činnost byla a je velice podobná aktivitě vojáků ČS. Příčně plochá noha se ve vývoji dost 

často komplikuje vbočeným palcem a vybočenou příslušnou záprstní kůstkou (hallux vagus, 

metatarsus primus varus) (Srdečný a kolektiv 1976). Kolář et al. (2009) hallux valgus 

popisují, jako statickou deformitu přednoží, kterou definují jako valgózní postavení palce s 

rotací v MTP kloubu, dále varózním postavením a prominencí hlavičky I. metatarsu. Při 

deformitě hallux valgus na noze, vidíme charakteristickou svalovou dysbalanci. Oslabené 

svaly jsou m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis caput media a  m. adductor hallucis 

caput transverzum. Ve zvýšeném napětí je m. adductor hallucis caput obliquum, který svým 

tahem sklání palec zevně. Na noze dále pozorujeme sníženou příčnou i podélnou klenbu 

nožní. Názory na etiologii valgózního uchýlení palce nejsou jednotné (Dungl, 1989). Kolář et 

al (2009) však uvádí, že mezi přímé vlivy vzniku patří především nošení nevhodné obuvi a 

mezi nepřímé vlivy řadí dlouhodobou statickou zátěž. Rád bych při této příležitosti poukázal 

na výsledek, který jsem zjistil při měření a myslím, že má přímou souvislost s přetížením 
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palce. Přesto, že ostatní naměřené rozdíly nejsou statisticky významné, za povšimnutí určitě 

stojí vyhodnocení celkové síly a tlaku u palce při pochodu. Kdy bylo jednoznačně změřeno a 

vyhodnoceno, že u celkového tlaku při pochodu v reprezentační obuvi je největší zatížení u 

palce (433,52±50,34 Kpa). Podobné hodnoty jsem vyhodnotil u celkové síly u palce 

(180,03±14,56 N). 

Každá deformita na noze ovlivňuje držení těla. Změny v poměrech v jednotlivých úsecích 

dolních končetin se přenášejí na páteř, která reaguje na tyto změny rozvojem odchylek 

v držení těla (Hošková, Matoušová, 2007). Tato skutečnost se týká 6 vojáků z celkového 

počtu 10 (tj. 60%). Toto byla  jedna z otázek, na kterou odpovídali v dotazníkovém šetření. 

Přesto, že toto téma bylo v rámci výzkumu spíše okrajové, neměl bych ani tyto výsledky 

subjektivního hodnocení vojáků opomíjet.  

Další oblast, která je dle mého názoru s problematikou přetížení nohou a jejím dalším 

řetězením spojena je únava při pracovním zatížení. Únava bývá jednou  z příčin vzniku 

pracovních úrazů u příslušníků AČR. Samozřejmě zde hrají roli i další činitelé jako např. 

výstroj a výzbroj, povrch plochy, na kterém probíhají slavnostní akty (vymknutý kotník na 

kostkách), vlastní neopatrnost a nekázeň cvičence (zlomený malíček úderem pušky při 

cvičení) a klimatické podmínky (teplota, vlhkost a proudění vzduchu). Určitý druh a určitý 

stupeň únavy v pravém smyslu slova je projevem každé činnosti. Obecně platí, že 

fyziologická únava se začne projevovat za určitou dobu poklesem výkonnosti zejména 

v obratnosti a rychlosti. Jakmile tento druh únavy pokračuje, nastoupí únava patologická. 

Všechny její formy vedou ke vzniku celé řady patologických jevů (Kučera, 2011).  

Na závěr jako doporučení navrhuji periodická vyšetření fyzioterapeutem v biomechanických 

laboratořích, která umožní odhalit rozvíjející se funkční patologii a najít vhodné cesty 

k jejímu ovlivnění. Jako prevenci doporučuji věnovat pozornost při výcviku, všestranné 

přípravě a řídit výcvik v adekvátním pracovním zatížení. V rámci možností zavést do armády 

a používat optimální výstroj (vhodný druh obuvi, individuálně řešené ortopedické vložky) a i 

nadále podporovat aktivní kompenzaci a regeneraci. V rámci posledních zmíněných oblastí je 

nutné se zaměřit na vzdělání velitelů v oblasti regenerace sil a zapojení specialistů (lékaři, 

psychologové, fyzioterapeuti) do této málo diskutované oblasti. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zkoumání tématu výskytu ploché nohy u příslušníků 

Čestné stráže Armády České republiky. V souvislosti s tím bylo provedeno šetření pomocí 

nestandardizovaného dotazníku, klinického vyšetření fyzioterapeutem a laboratorní 

kinematická analýza (tenzometrie). V rámci této analýzy bylo možné určit celkový maximální 

tlak, sílu a plochu nohou při činnosti simulující pracovní zařazení a činnost vojáků ČS, tedy 

chůzi, pochod v reprezentační obuvi a chůzi ve sportovní obuvi. V neposlední řadě jsem chtěl 

představit možnosti tenzometrie jako jedné z možnosti diagnostiky problémů týkající se 

pohybového aparátu vojáků v AČR, jakož i možnosti jejího využití pro prevenci 

strukturálních a funkčních změn nohy vlivem extrémní zátěže. 

Stanovené hypotézy se podařilo částečně potvrdit a výzkum přinesl velice zajímavé 

výsledky, i když je vzhledem k malé velikosti souboru nelze generalizovat. U všech deseti 

vybraných účastníků výzkumu z řad příslušníků Čestné stráže AČR byly diagnostikovány 

funkční poruchy v oblasti nohy (plochá noha, svalové dysbalance). Šest z nich (60 %) udávalo 

také bolesti v  oblasti nohy, a to jak při dlouhodobém stoji, tak při dalších aktivitách. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na rozvoj těchto poruch má značný vliv typ zátěže a 

vhodná obuv, bylo hlavním cílem práce zjistit rozdíly v zátěži nohy u příslušníků ČS při 

simulaci jejich standardní zátěže (chůze, pochod) a to v různých typech standardní obuvi ČS 

(polobotky, sportovní boty Adidas). Hlavním závěrem je, že v reprezentační obuvi ČS 

dochází k výraznému zatížení nohy (nižší kontaktní plocha, vyšší silové zatížení) oproti obuvi 

sportovní. Toto zatížení se dále zvyšuje při pochodu (oproti běžné chůzi). Takové zatížení 

může mít své negativní důsledky v podobě rozvoje lokálních i celkových funkčních poruch 

pohybového systému. 

Domnívám se, že toto téma není frekventované v dostupné literatuře. Nikdo se jím 

v současné době v AČR nezabývá a je třeba o něm přemýšlet, nejen v této diplomové práci, 

ale i praxi, a to nejen u České armády, ale u ozbrojených složek vůbec. V CASRI, kde jsem 

prováděl experimentální část, mají s touto oblastí bohaté zkušenosti. Nejedná se ovšem o 

žádný celoarmádní výzkum nebo program, ale pouze o dílčí studie na objednávku od 

konkrétních velitelů, kteří se zajímají o zdraví svých podřízených.  

Celkově lze shrnout, že se mnou vytyčené cíle podařilo v experimentální části  

potvrdit. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní práci na toto téma v AČR, bude nutné 

v budoucnu na tento výzkum navázat a realizovat v mnohem větší skupině respondentů a 
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v různých druzích vojsk. Jednotlivé výsledky uvedené v textu této diplomové práce naznačují, 

že zvolené téma může přispět k myšlenkám o potřebě dalšího rozvíjení této oblasti 

v podmínkách AČR.  

Věřím, že jsem vynaložené úsilí v rámci přípravy této diplomové práce věnoval 

rozumnému a potřebnému úsilí ve prospěch naší armády, a tím i celé naší společnosti. Dobrý 

zdravotní stav a z něho vyplývající funkční pohybový aparát má nepochybně pozitivní vliv na 

sebevědomí a odhodlanost lidí, kteří jsou pro obranu vlasti a společné Evropy vybráni a musí 

být významně a výrazně motivováni k pocitu odpovědnosti za svůj úděl. 
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