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Abstrakt 
 
 Tato bakalářská práce se zabývá změněným postavením nohy a jeho následným vlivem na 

postavení pánve, a to především v sagitální rovině. V teoretické části jsou shrnuty anatomické, 

biomechanické a kineziologické poznatky. Dále jsou zmíněny některé možnosti měření jak 

postavení nohy, tak pánve. V kapitole změněného postavení nohy a jeho vlivu na pánev práce 

rozebírá především nadměrnou pronaci nohy, okrajově řeší i postavení nohy ovlivněné nošením bot 

s vysokým podpatkem. V praktické části je potom na 3 subjektech ověřována existence 

kinematického řetězce popisovaného v teoretické části.  
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Abstract 
 
 The subject of this dissertation is the changed posture of the foot and its consecutive impact 

on the posture of the pelvis, particularly in the sagittal plane. The theoretical part contains 

summaries of the anatomical, biomechanical and kinesiological research. Furthermore, certain 

possibilities of measuring the posture of the foot and the pelvis are mentioned. In the chapter on the 

changed foot’s posture and its impact on the pelvis, the paper discusses primarily an excessive 

pronation of the foot and it also touches on the subject of the foot’s posture impacted by wearing 

high-heeled shoes. In the practical part 3 subjects are examined to verify the existence of the 

kinematic chain described in the theoretical part. 
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ÚVOD 
 

 Noha je velice důležitým segmentem lidského těla. Její postavení hraje klíčovou roli ve stoji 

i v chůzi. Správně fungující noha je schopna kvalitně přijímat informace z okolí, umí se dobře 

přizpůsobit terénu, z flexibilní struktury se během chůze stát strukturou pevnou a zprostředkovat tak 

přenos sil ze země do celých dolních končetin i dalších proximálních segmentů. Pokud je její 

struktura z nějakého důvodu poškozena, noha nemůže tyto funkce dobře plnit a patologie se šíří 

doslova do celého těla. Cílem této práce je proto představit některé funkční deformity nohy, se 

kterými se fyzioterapeut může v běžné praxi setkat, a popsat jejich vliv na proximální segmenty, 

konkrétně na postavení pánve.  

 V teoretické části se zabývám nejprve obecnou stavbou nohy a její posturální i dynamickou 

funkcí, dále popisuji různá patologická postavení nohy a její schopnost tato postavení určitým 

způsobem kompenzovat. Následně se věnuji pánvi a nejrůznějším vyšetřovacím metodám, pomocí 

kterých je možné určit její naklonění. "Hlavní" kapitola teoretické části poté dává do souvislosti 

poznatky o noze i pánvi a popisuje, jak je problém v oblasti nohy schopný ovlivnit postavení pánve. 

V závěru teoretické části jsou navrženy různé možnosti terapeutického vstupu do popsaného 

kinematického řetězce, a to jak ze strany nohy, tak ze strany pánve. 

 Praktická část ověřuje popisovaný vztah mezi nohou a pánví, konkrétně vztah mezi 

nadměrnou pronací nohy a zvětšenou anteverzí pánve, i možnost terapeutického zásahu v podobě 

aplikace kineziotapu.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. ANATOMICKÉ A FUNKČNÍ DĚLENÍ NOHY 

1.1.1. Klouby nohy 

 

 Klouby spojují jednotlivé segmenty těla a umožňují jejich vzájemný pohyb. V každém 

kloubu závisí pohyb na několika faktorech, jako jsou např. anatomie kloubního povrchu a jeho 

orientace, osa kloubu, vazy a okolní svaly. V oblasti nohy (tedy právě té části dolní končetiny (DK) 

distálně od hlezenního kloubu) zahrnují klouby hned několik etáží: articulatio talocruralis (horní 

kloub zánartní - kloub hlezenní), dolní kloub zánartní do kterého patří art. subtalaris, art. 

talocalcaneonavicularis a art. calcaneocuboidea. Dalším kloubem je art. cuneonavicularis, spojující 

ossa cuneiformia navzájem a s os naviculare a os cuboideum. Mezi distální řadou tarzálních kostí 

a bazemi metatarzů se nachází art. tarsometatarsales a jednotlivé metatarzy jsou propojené pomocí 

art. intermetatarsales. Metatarzy jsou spojené s proximálními články prstů pomocí articulationes 

metatarsophalangeae a jednotlivé články prstů navzájem pak pomocí articulationes interphalangeae. 

 Dále na noze rozlišujeme dva tzv. funkční klouby, Chopartův a Lisfrankův. Chopartův kloub 

(art. tarsi transversa, midtarsal joint - MTJ) je označení pro kloubní linii napříč nohou, ve které na 

sebe navazují talonavikulární úsek kloubu talokalkaneonavikulárního a art. calcaneocuboidea. 

Lisfrankův kloub je označení pro linii tarzometatarzálních kloubů (Čihák, 2001). 

 

Obr. č. 1: Hlavní klouby nohy (Vařeka & Vařeková, 2009) 

 

 Nohu lze funkčně rozdělit pomocí dvou linií (odpovídajících transverzotarzálnímu 

a tarzometatarzálnímu kloubu) na 3 oddíly: zánoží (talus + calcaneus), středonoží (pět tarzálních 

kostí - kost krychlová, loďkovitá a tři klínové kosti) a předonoží (nártní kosti a články prstů). Někdy 

je možné setkat se se zjednodušeným dělením pouze na zánoží a přednoží pomocí linie 
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transverzotarzálního kloubu. Druhé významné funkční dělení nohy je do dvou paralelních paprsků - 

mediálního (talus, os naviculare, klínové kosti, I. až III. metatarz a příslušné prsty) a laterálního 

(kalkaneus, os cuboideum, IV. a V. metatarz a prsty). V zánoží stojí talus nad kalkaneem jako 

důsledek zastavené vývojové pronace, v distální části nohy se pak pronatorní zkrut projevuje naplno 

a oba paprsky se dostávají vedle sebe (Vařeka & Vařeková, 2009, s. 9). Zajímavým doplněním 

k uvedenému dělení nohy je koncept "kalkaneopedální jednotky". Kalkaneopedální jednotka 

odpovídá horizontálnímu rozdělení nohy a je tvořena kalkaneem, středonožím a přednožím 

a vzájemně pevně spojena vazy. Hranice mezi touto jednotkou a jednotkou "talotibiofibulární" 

proximálně je stanovena pomocí lig. talocalcaneum interosseus. Kalkaneopedální jednotka také řeší 

dvojí funkční příslušnost talonavikulárního kloubu, a to ke kloubu subtalárnímu (STJ) 

i transverzotarzálnímu (Seringe & Wicart, 2013).  

 Popisování pohybů DK a nohy není jednoduché a je nutné zohlednit několik faktorů. Za 

normálních okolností pohyby DK neprobíhají pouze v jednom kloubu ani jen v jedné anatomické 

rovině. Přesné měření rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech nohy je vzhledem k velikosti 

struktur obtížné a poměrně velkou chybou je pak zatíženo i měření celkových pohybů. Také je 

důležité zohlednit, jestli se noha pohybuje v otevřeném nebo uzavřeném kinematickém řetězci.  

 Také terminologie není jednotná. Týká se to především hlavních pohybů v subtalárním 

kloubu (art. subtalaris, talocalcanea, subtalar joint - STJ; viz dále), tedy pronace/supinace či 

everze/inverze. Např. Root (Root, Orien, Weed & Hughes, 1971 podle Vařeka & Vařeková, 2009), 

Magee (Magee, 1992 podle Vařeka & Vařeková, 2009), Jastifer (Jastifer & Gustafson, 2014) nebo 

Karatsolis et al. (Karatsolis, Nikolopoulos, Papadopoulos, Vagenas, Terzis & Athanasopoulos, 

2009) popisují inverzi (zvednutí mediálního okraje nohy, vnitřní stáčení plosky) a everzi (zvednutí 

laterálního okraje nohy, zevní stáčení plosky) jako jednoduché pohyby ve frontální rovině. Supinaci 

pak jako kombinaci addukce, inverze a plantární flexe; pronaci naopak jako kombinaci abdukce, 

everze a dorzální flexe. Kapandji (Kapandji, 1987 podle Vařeka & Vařeková, 2009) zato chápe 

pronaci a supinaci jako jednoduché pohyby a everzi a inverzi jako pohyby složené. Seringe a Wicart 

(Seringe & Wicart, 2013) popisuje everzi také jako pohyb složený, a to z dorzální flexe, abdukce 

a pronace; inverzi pak jako plantární flexi, addukci a supinaci, ovšem pouze pro nezatíženou nohu 

(v otevřeném kinematickém řetězci). Volpe a Wernick (Volpe & Wernick, 1996 podle Vařeka 

& Vařeková, 2009) používají pojem pronace především pro pohyb v STJ ve frontální rovině, při 

kterém dochází k everzi kalkaneu. V této práci budu dále používat pojem pronace jako složený 

pohyb především z everze kalkaneu ve frontální rovině, abdukce a dorzální flexe nohy.   

 Nicméně pokud je brán v úvahu fakt, že na noze neprobíhá pohyb nikdy pouze v jedné 

hlavní rovině, nemá zřejmě důsledné rozlišování pojmů supinace versus inverze a pronace versus 

everze zásadní význam (Vařeka & Vařeková, 2009, s. 14). 
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1.1.2. Subtalární kloub 

 

 STJ je kloubní spojení mezi talem (kostí hlezenní) a kalkaneem (kostí patní). Talus je 

tvarem přirovnáván k želvě, tělo (corpus tali) má dorzálně kladkovou styčnou plochu - trochlea tali 

- pro skloubení s kostmi bérce. Trochlea je ventrálně širší, mediální strana leží přibližně v sagitální 

rovině, laterální je více šikmo. Na spodní straně těla se nachází kloubní plocha pro skloubení 

s kalkaneem. Krček talu (collum tali) je fyziologicky lehce varózní, a hlavice talu (caput tali) tak 

směřuje lehce mediálně. Na spodní straně krčku je plocha pro skloubení s kalkaneem 

v talokalkaneonavikulárním kloubu. Ta může být rozdělena na dvě části (viz kap. 1.1.2.3). Mezi 

dvěma ploškami pro skloubení s kalkaneem probíhá šikmo dopředu sulcus tali, který 

s odpovídajícím útvarem kalkaneu tvoří kanál - sinus tarsi. Talus spočívá na ventrálních 2/3 

kalkaneu a přečnívá ho mírně ventrálně a mediálně. Je zajímavé, že na talu není jediný svalový 

úpon, i když kolem probíhají šlachy deseti svalů. To má poněkud nepříznivý vliv na jeho arteriální 

zásobení a při úrazu tak snadno podléhá aseptické nekróze. (Vařeka & Vařeková, 2009, s. 20-24) 

 Kalkaneus je největší tarzální kostí. Jeho mediální strana je konkávní. Na horní straně leží 

kloubní plocha pro skloubení s talem. Horní plocha kalkaneu je zhruba oválná s dlouhou osou 

běžící ventrolaterálně, je konvexní kolem této osy a plochá či lehce konkávní okolo druhé osy, 

takže může být považována za část válcovité plochy. Odpovídající talární plocha má také 

cylindrický tvar se stejnou osou, ale je konkávní. 

 STJ je nekongruentní kloub, ve kterém je možná určitá kloubní hra a jehož stabilita závisí na 

okamžitém vzájemném postavení kloubních ploch. Kloubní plochy poměrně dobře naléhají 

v neutrální pozici i v pronaci, kdy mají mezi sebou maximální kontakt. Tento kloub uzavírá tenké 

pouzdro a jeho stabilitu zajišťují čtyři silné vazy lig. talocalcaneum posterius, laterale, mediale 

a interosseum. Lig. talocalcaneum interosseum je tvořeno dvěma silnými plochými čtvercovými 

svazky a rozprostírá se v sinus tarsi. Leží přesně v ose bérce a brání nadměrné pronaci kalkaneu. 

Laterální vchod do sinus tarsi kryje tzv. cervikální vaz, který brání nadměrné supinaci kalkaneu 

(Vařeka & Vařeková, 2009, s. 21). Vazy je kloub pevně stabilizován, klinicky je dislokace v kloubu 

vzácná (Jastifer & Gustafson, 2014).  

 

1.1.2.1. Neutrální pozice v subtalárním kloubu 
 

 Abychom následně mohli identifikovat porušené postavení nohy, musíme znát kritéria, která 

definují její normální postavení. STJ je hlavním kloubem nohy, který umožňuje přenos pohybu ve 

třech rovinách mezi nohou a dolní končetinou. Jeho normální postavení a funkce je tedy stěžejní 

pro normální funkci nohy i celé DK (Kirby, 2000). Neutrální pozice STJ v zatížení:  
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 oba plantární kondyly kalkaneu se dotýkají povrchu, 

 všechny hlavičky metatarzů leží v jedné linii, tato linie je rovnoběžná s linií spojující 

kondyly kalkaneu, 

 orientace distální třetiny bérce by měla být vůči postavení nohy vertikální (obr. č. 2 vlevo), 

(Tiberio, 1988). 

 

Obr. č. 2:  Neutrální postavení v STJ (Tiberio, 1988) 

 

 Měření neutrální pozice v STJ je tedy měření úhlu mezi linií, která vede distální třetinou 

bérce a linií, která protíná kalkaneus. Protnutí kalkaneu reprezentuje pozici kalkaneálních kondylů, 

které jsou ke kalkaneu v podstatě kolmé, a linie kondylů by tedy měla být kolmá na linii distálního 

bérce (obr. č. 2 vpravo). Úhel normálního postavení by měl být v ideálním případě 0°, ale u většiny 

subjektů jsou naměřeny 2-3° varozity (inverze). Lehká varozita kalkaneu není obvykle viditelná 

a tak se kalkaneus zdá být v jedné linii s bércem (Tiberio, 1988).  

 Obr. č. 3 ukazuje normální podélnou osu STJ (uprostřed). Ta prochází od posterolaterálního 

okraje kalkaneu přes hlavičku prvního metatarzu a je mediálně deviována cca o 23°. Pokud je osa 

deviována ještě více mediálně (vlevo), dochází k pronaci. Pokud je deviována laterálně (vpravo), 

jedná se o pohyb do supinace (viz dále). V sagitální rovině pak svírá osa kloubu s horizontálou 

přibližně 41° (obr. č. 4).  

 Za jistých okolností lze považovat za neutrální postavení v STJ i jiné než právě popsané 

postavení dané pouze kostními strukturami. Určitou roli hraje jak zapojení a souhra svalů při 

zajišťování stoje, tak i individuální rozdíly. Zkreslovat může i samotné měření, které se v tomto 

poměrně nepřehledném segmentu provádí obtížně (Lewis, Kirby & Piazza, 2007; Houck, 

Tome & Nawoczenski, 2008).   
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Obr. č. 3: Podélná osa STJ (Kirby, 2000) 

 

Obr. č. 4: Osy STJ, laterální a anteroposteriorní pohled (Jastifer & Gustafson, 2014) 

 

1.1.2.2. Pohyb v subtalárním kloubu 
 

 Pohyb v STJ je komplexní, probíhá ve třech základních anatomických rovinách a to 

v určitém poměru. Poměr úhlů svíraných osou STJ a transverzální či frontální rovinou k úhlu 

svíranému se sagitální rovinou je přibližně 3:1, to znamená, že na každý 1° pohybu v sagitální 

rovině připadnou 3° pohybu v transverzální či frontální rovině. Vzhledem k orientaci osy STJ 

probíhá pohyb především ve smyslu rotace zánoží ve frontální rovině, tedy inverze a everze. 

V transverzální rovině částečně dochází i k addukci či abdukci. V sagitální rovině dochází 

k dorzální a plantární flexi. Ta je ovšem podstatně menší než v hlezenním kloubu (pro který je 

dorzální/plantární flexe hlavním pohybem). V případě omezení v jednom z těchto dvou kloubů pak 

dochází ke kompenzačnímu zvětšení rozsahu pohybu v kloubu druhém.  

 Hodnoty rozsahu pohybu v STJ se poměrně dost individuálně liší (i v závislosti na použitém 

způsobu měření). Obecně se dá říci, že celkový rozsah pohybu ve frontální rovině je 40-60°, s tím, 

že rozsah inverze je větší než everze. Rozsahy pohybů podle různých autorů ukazuje tab. č.1.  
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 Během pronace (zde chápáno jako složený pohyb - kombinace everze, abdukce a dorzální 

flexe) tedy jde kalkaneus do everze (jednoduchý pohyb ve frontální rovině) a způsobuje, že talus 

klouže mediálně a kaudálně. Protože je talus pevně umístěn v jamce tvořené distálním koncem tibie 

a fibuly, tento jeho mediální a kaudální pohyb dále vyvolává vnitřní rotaci tibie (viz další část 

práce). Během supinace je pohyb opačný a způsobuje vnější rotaci tibie (Duval, Lam & Sanderson, 

2010). 

 

Tab. č. 1: Rozsah pohybu v STJ (Jastifer & Gustafson, 2014) 

 

 Svaly, ovlivňující pohyb v STJ lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny - svaly, které kloub 

pronují a svaly, které ho supinují. Šlachy probíhající mediálně od osy STJ působí jako supinátory 

a šlachy probíhající laterálně působí jako pronátory. Mezi pronátory patří: m. extensor hallucis 

longus, m. extensor digitorum longus, m. peroneus longus, brevis a tertius. Mezi svaly, které kloub 

supinují patří: m. tibialis posterior, m. tibialis anterior (mírná supinace), m. flexor digitorum longus, 

flexor hallucis longus (hlavně v MTJ, v STJ je minimální), m. triceps surae. Klinická pozorování 

však ukazují, že výrazné zkrácení m. triceps surae je spojeno s pronací zánoží. Tento zdánlivý 

paradox lze vysvětlit tím, že supince zánoží není primární funkcí tohoto svalu. Také záleží, zda osa 

STJ probíhá mediálně či laterálně od úponu Achillovy šlachy. Plantární svaly ovlivňují pohyb 

hlavně v MTJ a to především do supinace (m. plantaris, m. abductor hallucis, m. flexor digitorum 

brevis) (Vařeka & Vařeková, 2009, s. 34-42; Hagen, Schwiertz, Landorf, Menz & Murley, 2016). 

 

1.1.2.3. Variace subtalárního kloubu 
 

 Variacím STJ se věnoval ve své studii Bruckner (1987). Kostěné variace mohou být jedním 

z důvodů rigidní nebo naopak hypermobilní nohy. STJ může mít buď jednu, dvě, nebo tři 

artikulující fasety. Bylo zkoumáno 32 subjektů, 20 z nich mělo dvě kloubní fasety, 12 mělo fasety 

tři. Dále bylo prokázáno, že kloub se dvěma fasetami má výrazně větší artikulační plochu než kloub 
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se třemi fasetami, ale má menší úhel mezi osou STJ a výškou klenby. Větší povrch faset umožňuje 

kloubu větší mobilitu a obráceně. V případě existence tří faset se talus dotýká kalkaneu na třech 

různých místech a sedí na něm stabilně, za cenu omezení pohybu. Pokud má kloub dvě fasety, je 

více mobilní. Dvě přední fasety se spojí, vytvářejíce jednu velkou, která umožňuje lepší vzájemný 

skluz styčných ploch. Nejvíce mobilním by kloub byl, pokud by se všechny tři fasety spojily 

v jednu, která by dovolovala maximální skluz. Nebyl by ovšem prostor pro stabilizační kloubní 

vazy, navíc nebyl takový kloub mezi zkoumanými subjekty nalezen. Počtu faset je také nepřímo 

úměrná velikost úhlu osy kloubu. Lišil se i povrch samotných faset, od jemného vrásnění až po 

úplně hladkou plochu. U kloubů se třemi fasetami bývají tyto hladké s ostrými hranami.  

 Pohyb je u třífasetových kloubů omezen hlavně při supinaci, kdy se vytváří mezi fasetami 

kostěný blok bránící dalšímu pohybu. V pronaci byla zjištěná jistá nekongruence. 

U dvoufasetových kloubů nevzniká kostěný blok a zaoblené plochy zajišťují kongruenci během 

celého rozsahu pohybu. Závěrem Brucknerovy studie je i odlišná péče o pacienty. Na ty 

s mobilním, dvoufasetovým kloubem lze dobře použít techniky měkkých tkání. Ty však 

u třífasetových nejsou účinné, vzhledem ke kostěnému (strukturálnímu) bloku, který vzniká při 

pohybu. Symptomatický třífasetový kloub by se pak měl řešit pomocí speciální ortopedické úpravy 

bot nebo vložek do bot (Bruckner, 1987). 

 

1.1.3. Transverzotarzální kloub 
 

 Transverzotarzální kloub (art. tarsi transverza, Chopartův kloub, midtarsal joint - MTJ) je 

kloub složený z kloubu talonavikulárního a kalkaneokuboideálního. Ačkoliv je tvořen těmito dvěma 

samostatnými klouby, z kineziologického hlediska se jedná o funkční jednotku spojující zánoží 

(talus a kalkaneus) a středonoží (os naviculare a cuboideum). Kloubní štěrbina transverzotarzálního 

kloubu má v transverzální rovině esovitý průběh, na mediální straně je distálně konvexní, v laterální 

části je konvexní proximálně. Pohyb v kloubu probíhá jako rotace kolem dvou os, longitudinální 

a šikmé. Longitudinální osa jde proximodistálně, plantodorzálně a lateromediálně. Blíží se průběhu 

osy STJ, ovšem s jinými úhlovými hodnotami, a díky malému sklonu k dlouhé ose nohy probíhají 

pohyby především v rovině frontální, tedy supinaci a pronaci, což umožňuje předonoží udržet 

kontakt s podložkou při pronaci a supinaci kalkaneu. Šikmá osa je orientována příkřeji a šikměji, 

svým průběhem připomíná spíše osu kloubu hlezenního. Umožňuje tedy poměrně velký rozsah 

pohybu do dorzální flexe se současnou abdukcí, nebo plantární flexe se současnou addukcí. Kloub 

bývá někdy označován jako "sekundární hlezenní kloub". V případě omezení v hlezenním kloubu je 

MTJ schopný pohyb kompenzovat právě pohybem okolo šikmé osy (Tweed, Campbell, Thompson 

& Curran, 2008; Vařeka & Vařeková, 2009, s. 24-26). 
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1.1.4. Funkční vztah mezi subtalárním a transverzotarzálním kloubem 
 

 Rozsah pohybu v MTJ je velice ovlivněn postavením v STJ. Při mírné pronaci v STJ jsou 

osy kloubních ploch talu a kalkaneu pro skloubení s os navikulare a kuboideum rovnoběžné. Ve 

frontální rovině jsou kolmé na průmět šikmé osy otáčení v MTJ, takže pohyb do plantární a dorzální 

flexe probíhá v jejich směru. Protože jsou rovnoběžné, je v tomto kloubu možný maximální rozsah 

dorzální flexe, ovšem za snížené stability. S rostoucí supinací v STJ se zvětšuje rozbíhavost os 

MTJ, roste i jeho stabilita, ale zároveň klesá rozsah pohybu a kloub se "uzamyká" (obr. č. 5). 

 

Obr. č. 5: Osy MTJ (A: neutrální pozice či mírná pronace, B: supinace; Jastifer & Gustafson, 2014) 

 

Obr. č. 6: Model pantu a čepu (Vařeka & Vařeková, 2009) 

 

 Toto uzamčení poté umožňuje dobrý přenos sil mezi nohou a zemí. Vzájemný pohyb lze 

popsat na modelu pantu. Distální segment lze dále rozdělit pomocí čepu na další dvě části. Rotace 

se tak omezí pouze na střední segment, kterému v tomto modelu odpovídá zánoží - respektive 

kalkaneus (obr. č. 6). Vnitřní rotace bérce a talu tedy vyvolá pronaci kalkaneu, ale díky MTJ 

nesleduje předonoží pohyb zánoží v celém rozsahu a zůstává v plném kontaktu s podložkou. 

Podrobněji se vztahem těchto kloubů budu zabývat v dalších kapitolách (Jastifer & Gustafson, 

2014; Vařeka & Vařeková, 2009, s. 26-27).  

 

1.1.5. Posturální funkce nohy  
 

 Noha je významnou součástí systému posturální stability v bipedálním stoji. Jde o segment 

přímo kontaktující podložku (zatížení nohy: pata 60%, přednoží 28%, středonoží 8%, prsty se 
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podílejí minimálně), který přenáší tíhovou sílu těla i reakční sílu podložky. Sama se také aktivně 

podílí na generaci sil aktivně korigujících oscilace stoje. Je také důležitým zdrojem 

proprioceptivních a exteroceptivních informací pro řídící systém (Machado, Silva, Rocha & Carpes, 

2017; Vařeka & Vařeková, 2009).  

 Při zatížení nohy dochází ke vzájemnému posunu jednotlivých segmentů. Oplošťuje se 

klenba, zánoží pronuje a přednoží jde vzhledem k zánoží do relativní supinace a abdukce, což 

působí torzi v MTJ. Role svalů u zatížené nohy je důležitá především v ontogenezi, kdy se kosti 

a vazy teprve formují. Po ukončení osifikace nohy a se zvýšením tuhosti spojení a omezením 

pohyblivosti v kloubech nohy význam svalové aktivity klesá. Na významu opět nabývá za situací, 

kdy dojde k porušení funkce kostí nebo vazů (úraz, změněné postavení nohy). Následkem toho jsou 

některé vazy přetěžovány a nemohou udržovat dostatečnou stabilitu v kloubech, které se stávají 

hypermobilními. Jsou také více zapojovány svaly, jejich neekonomická práce však vede k jejich 

přetížení a vzniká tak bludný kruh. Pokud nejdojde ke korekci postavení, deformita se prohlubuje 

a stává se rigidní, navíc se změna fixuje ve vyšších etážích s jejich následným přetížením. Tyto 

změněné stereotypy se pak fixují i v centrální nervové soustavě (Buldt et al., 2015; Hoefnagels, 

Albets, Witteveen & Keijsers, 20016; Vařeka & Vařeková, 2009, s. 43-46). 

 

1.1.6. Dynamická funkce nohy při chůzi 
 

 Bidpedální chůze je základní způsob lidské lokomoce. Krokový cyklus má dvě hlavní fáze - 

opěrnou a švihovou, které jsou dále rozděleny na jednotlivá období. Opěrná fáze začíná kontaktem 

paty (heel strike), následuje období postupného zatěžování, do okamžiku položení celé plosky. Dále 

následuje období střední opory, končící odlepením paty (heel off) a poté období aktivního odrazu 

a pasivního odlepení končící zvednutím špičky (toe off). Švihová fáze se dělí na zahájení švihu, 

období středního švihu a ukončení švihu. Při srovnání obou dolních končetin lze rozlišit fázi dvojí 

opory a fázi jedné opory. V načasování a kvalitativním provedení existuje velká variabilita, vliv na 

toto mají i různé funkční typy nohy. Variabilita je také podložena strukturálně - biomechanika 

ovlivněná anteverzním úhlem krčku, průběhem osy STJ, výškou, hmotností, somatotypem 

i průběhem motorického vývoje. Pronační/supinační křivka zánoží má v období střední opory často 

několik nevysokých vrcholů a mělkých depresí (Vařeka & Vařeková, 2009, s. 51).  

 V normálním chůzovém cyklu se objeví okamžitě po kontaktu nohy s podložkou pronace 

v STJ, která je vyvolána iniciálním kontaktem na laterálním výběžku patní kosti, přičemž vektor 

reakční síly podložky směřuje zevně od osy STJ. Tato pronace dovoluje noze flexibilitu jako 

odpověď na zatížení a absorbování nárazu. Normální pronace nohy během chůze kolísá od neutrální 

pozice v STJ a stoji na jedné noze, s maximální everzí 6,3° během stojné fáze. Pronace je 
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kontrolována excentrickou kontrakcí pretibiálních svalů. Pronace také uvolňuje tlak vyvíjený na 

plantární fascii a podélná klenba nohy se vyrovnává. Tím se noha stává mobilní a je schopná 

absorbovat sílu, která vznikne při kontaktu nohy se zemí a přizpůsobit se také různých povrchům. 

Pronace v STJ vyvolá zároveň addukci talu a vnitřní rotaci bérce. Talus se zároveň pohybuje do 

plantární flexe, takže se do kontaku s vidlicí bércových kostí dostává jeho užší část. MTJ má 

minimální stabilitu a poskytuje maximální volnost, která plosce umožní přizpůsobit se povrchu. 

V období střední opory začíná v STJ supinace. Příčinou je částečný přesun zatížení na přednoží 

a částečné odlehčení paty. Supinaci přispívá i plantární aponeuróza, jejíž mediální část je více 

napjatá. V MTJ dochází k relativní pronaci, protože přednoží přes svůj zatížený zevní okraj není 

schopno plně sledovat zánoží do supinace. To vede k uzamčení a zpevnění kalkaneokuboidního 

kloubu. MTJ je tak plně stabilizovaný a z nohy se stává pevná páka, přes kterou lze přenést váhu 

těla a odrazit se. V období aktivního odrazu pokračuje v STJ supinace. V MTJ pokračuje relativní 

pronace kolem longitudinální osy, zatížení nohy se přesouvá mediálně dopředu, laterální oblouk je 

akcentován. To je způsobeno supinací patní kosti, aktivitou m. peroneus longus a také plantární 

aponeurózou (při zvednutí paty se navíjí okolo hlaviček metatarzů a přitahuje tak kalkaneus 

k přednoží). Toto pokračuje i v období pasivního odlepení. Ve švihové fázi, po ztrátě kontaktu nohy 

s podložkou, funguje STJ v otevřeném kinematickém řetězci. Nejprve patní kost pronuje, těsně před 

kontaktem paty s podložkou však dojde k supinaci. MTJ je zpočátku maximálně pronován, před 

dopadem paty dojde k supinaci (Vařeka & Vřeková, s. 52-62; (Whittle, 2007, s. 46-90). 

 

Obr. č. 7: Znázornění krokového cyklu (Whittle, 2007) 
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Obr. č. 8: Rotace v hlezenním kloubu a STJ během krokového cyklu (Jastifer & Gustafson, 2004) 

 

 Normální biomechanika může být poničena jako důsledek abnormální funkce STJ např. ve 

smyslu hyperpronace. Ta je definována jako pronace, která je nadměrná nebo prodlouženého trvání 

(viz 2.7.) během krokového cyklu, a způsobí, že se noha v závěrečné fázi krokového cyklu pozdě či 

dokonce vůbec nevrací do neutrální pozice (Khamis & Yizhar, 2007; Tiberio, 1998). Nadměrná 

pronace pak bývá dále spojována s některými únavovými zraněními jako např. patelofemorální 

syndrom, plantární fascitida či "low back pain" (viz dále) (Duval et al., 2010). 

 Porušená biomechanika chůze může být také důsledkem neideální klenby nohy. Když 

došlápne pes cavus (noha s vysokou podélnou klenbou), zánoží jde na základě působení sil do 

everze, ale pronace je omezená. Zánoží jde během stojné fáze dříve do supinace a do supinace jde 

tedy také dříve středonoží a přednoží. Výsledkem je rigidní, ale stabilní noha. Pes cavus má hodně 

běžců, což může být geneticky podmíněno a být pak považováno za poměrně "normální" 

(Bruckner, 1987 podle Glancy, 1984). Protože při běhu působí větší síly než při chůzi, je vysoká 

klenba výhodnější. Opakem je plochá noha, pes planus. Taková noha je více mobilní a její stabilita 

více závisí na aktivitě svalů. Když na zem došlápne plochá noha, více se pronuje zánoží. Vazy 

nedrží dostatečně a nohu musí během přenášení váhy stabilizovat především svaly. Při odrazu paty 

z podložky zánoží supinuje. Laxacita vazů dovoluje transverzotarzálnímu kloubu zůstat v pronaci 

a tedy i mobilitě. Při přenášení váhy tedy přednoží zůstává mobilní a propulze je ohrožena. Torzní 

síly mezi zánožím a přednožím ještě více oplošťují klenbu (Bruckner, 1987). 

 Pes planovalgus má až 23% populace, ale většina jich zůstává asymptomatická, díky velké 

flexibilitě této deformity. Vzhledem k valgózní pozici zůstává MTJ flexibilní a nevytváří pevnou 

strukturu potřebou pro přenos váhy, působení sil na středonoží je tedy velké a měkké tkáně jsou 

přetěžovány. Narozdíl od pes cavovarus, kde je STJ ve varózní pozici. Tato deformita se objevuje 

u 8-15% populace, přičemž více než polovina je symptomatická. Tato deformita je podmíněná 

geneticky, vzniká však také na podkladě neurologických onemocnění (Jastifer & Gustafson, 2004). 
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1.1.7. Typologie nohy 
 

 Klasická klinická typologie nohy je založená na konceptu tripodní nožní klenby a rozeznává 

tři typy: 

 plochá noha 

 normální noha 

 vysoká noha 

 

 Nohy jsou hodnocené na základě různých klinických vyšetření, podogramů, měření 

antropometrických parametrů, dále se využívají i zobrazovací metody jako rtg (rentgen) či systémy 

měřící rozložení tlaku pod ploskou (Inui et al., 2017; Vařeka & Vařeková, 2009, s. 67). 

 Přelomem ve funkční typologii nohy bylo vytvoření nového modelu Mertonem L. Rootem. 

Root stanovil základní typy deformit nohy na základě strukturálních nálezů zjištěných při 

fyzikálním vyšetření, avšak silný důraz na biomechaniku umožňuje systém označit právě jako 

funkční.  Zdůrazňoval nohu jako dynamický komplex, vycházel přitom z prací o pohybech 

v hlezenním a subtalárním kloubu, o orientaci kloubních os, pohybu zánoží a také vzájemného 

postavení přednoží a zánoží. Odchylky od popsaného ideálního postavení (tzn. osa dolní třetiny 

bérce se shoduje s osou zadní plochy paty a zároveň rovina plosky pod přednožím je shodná 

s rovinou plosky pod zánožím) souvisejí s porušenou funkcí nohy. Na základě dalších 

biomechanických vztahů je možné vysvětlit nálezy na noze i v proximálních etážích (viz dále). 

Dynamickou funkci nohy Root zohlednil v popisování různého načasování a rozsahu pohybů 

kalkaneu (resp. zánoží) během krokového cyklu a jejich případný biomechanický konflikt 

s ideálním průběhem (Vařeka & Vařeková, 2009, s. 69-70).  

 I když je Rootův koncept dnes stále považován za nejvíce propracovaný model funkce nohy, 

za dobu jeho existence se objevily některé problémy a nedostatky, i v souvislosti s velkým 

rozvojem přístrojových systémů vyšetření nohy a chůze. Analýza fuknce nohy dnes v podstatě 

používá hlavní tři systémy:  

 dynamickou plantografii (pedobarografii), při které se využívá tlakové desky k měření 

rozložení tlaků pod ploskou; 

 silovou plošinu k měření reakční síly podložky a změn polohy působiště této síly, jedná se 

tedy o dynamické měření; 

 systém kinematické 3D analýzy 

 

 Systém kinematické 3D analýzy je v současné době nejpropracovanější, i když musí řešit 

problém umístění zevních markerů. V biomechanickém vyšetření chůze je tato videografická 

metoda velmi používaná, v podologické praxi jsou nicméně více využívané systémy pro 
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dynamickou plantografii (např. Footscan). Klinické využití je také limitováno finanční náročností, 

personálními nároky na provoz i metodologickými problémy. Často se jednotlivé systémy 

kombinují, případně ještě dále doplňují např. o EMG (elektromyografii). Nese to s sebou však 

komplikovanost zpracování velkého množství dat a hledání významných vztahů mezi nimi 

(Svoboda & Janura, 2010). 

 

1.2. FUNKČNÍ DEFORMITY NOHY A JEJICH KOMPENZACE  
  

 V následujících kapitolách bude představeno vyšetření nohy, na jehož základě jsou 

stanoveny vybrané funkční deformity nohy. Dále je popsána jejich kompenzace v STJ a následně 

vliv těchto kompenzací v STJ na proximální i distální segmenty. Okrajově budou zmíněny i jiné 

možnosti kompenzace.  

 

1.2.1. Vyšetření nohy 
 

 Ke stanovení funkční deformity nohy se používá následujících vyšetření: 

 

 určení úhlu zánoží (ve stoje) 

 postavení přednoží 

 vztah mezi přednožím a zánožím (vleže na břiše) 

 

 dynamická funkce nohy při chůzi, načasování a rozsah pohybu kalkaneu 

 

 U stojícího probanda se nejprve provede vizuální hodnocení dolních končetin pohledem 

zezadu. Úhel zánoží se určuje na základě vzájemného postavení kalkaneu a distální třetiny bérce 

(Cornwall &McPoil, 2004), a to tak, že se změří úhel mezi linií, která vertikálně půlí kalkaneus 

a linií, která stejným způsobem půlí distální třetinu tibie (Cornwall & McPoil, 2004; Gross et al., 

2007; Ribeiro et al., 2011). Pro hodnocení postavení zánoží pomocí fotografické metody lze označit 

anatomické body viditelné na obrázku a úhel následně určit pomocí programu na počítači. Princip 

zůstává stejný, hodnotí se vzájemné postavení kalkaneu a distální části tibie (Ribeiro et al., 2011).  

 Klinický význam úhlu zánoží souvisí s předpokladem, že nadměrná pronace nohy se 

manifestuje právě everzí kalkaneu během stoje. Zánoží v everzi je také často výsledkem 

kompenzačních mechanizmů STJ a MTJ popisovaných v kapitole 2.2. a následujících a pojí se 

tímto způsobem k dále popisovaným deformitám. (Cornwall & McPoil, 2004).  
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 Pro klinickou praxi je také důležité, že různé funkční typy nohy se vyznačují konkrétními 

odchylkami v časování a rozsahu pohybů kalkaneu, resp. zánoží, během krokového cyklu 

a vyšetřena by tak měla být také dynamická funkci nohy při chůzi (Vařeka & Vařeková, 2008). 

Donatelli (Donatelli et al., 1999 podle Cornwall & McPoil, 2004) a Zhang (Zhang, Aeles 

& Vanwanseele, 2017) demonstrovali, že valgózní zánoží ve stoji významně souvisí s maximální 

pronací během chůze. Dynamická funkce nohy v této práci není zcela opomíjena, nicméně není její 

stěžejní částí. 

 Postavení přednoží se vyšetří a stanoví na základě úhlu mezi horizontálou a linií spojující 

hlavičku prvního s hlavičkou pátého metatarzu (Gross et al., 2007; Guy, 2007).   

 Vyšetření pokračuje tím, že se proband položí na břicho tak, že DK překrývají okraj lůžka 

zhruba dolní třetinou bérců. Nevyšetřovaná končetina je pokrčená a patou položená na úroveň 

popliteální jámy vyšetřované DK. Určení neutrálního postavení v STJ se provádí palpační metodou. 

Tlakem palce druhé ruky na plantu pod hlavičkou V. metatarzu se provede dorziflexe nohy 

a uzamknutí MTJ. Poté se vizuálně hodnotí postavení zánoží vzhledem k ose bérce a postavení 

přednoží vzhledem k zánoží. Při porovnání nálezu na odlehčené a zatížené noze (ve stoji) se dále 

stanoví kompenzovaný/nekompenzovaný subtyp (Vařeka & Vařeková, 2008). 

 

Obr. č. 9: Umístění markerů a stanovení úhlu zánoží (Ribeiro et al., 2011) 

 

1.2.2. Kompenzace deformit v subtalárním a transverzotarzálním kloubu 
 

 Pokud by byla noha rigidní struktura, její deformity by velice ztížily až úplně znemožnily 

lokomoci. Noha má však možnost různých kompenzačních mechanismů. Pokud existuje nějaké 

strukturální poškození, největší kompenzace tohoto změněného postavení nastávají v STJ, a to ve 

všech třech rovinách, i když se deformita dotýká jen jedné roviny. STJ nabízí takový rozsah 

pohybu, který je nutný pro kompenzaci, aby se minimalizovalo šíření narušení funkce do 

proximálních segmentů. To je velice náročný úkol a kompenzace v STJ tak negativně ovlivňuje 

muskuloskeletální systém více než samotná deformita. Pro optimalizaci postavení STJ se však musí 
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primárně řešit samotné strukturální porušení nohy, a to nejčastěji pomocí ortéz a vložek do bot 

(Tiberio, 1998). 

 Abnormální mohou být v STJ rozsah, rychlost a načasování pohybu. Zvětšený rozsah 

pohybu vytváří zvýšené nároky na měkké tkáně, které se snaží udržet stabilitu jednotlivých 

segmentů (Cobb, Tis & Higbie, 2004). Jsou namáhány nekontraktilní tkáně jako je kloubní pouzdro 

a vazy. Naopak zmenšený rozsah pohybu omezuje schopnost nohy přizpůsobit se povrchu a může 

zvýšit velikost sil, které působí na kloubní plochy. Zvýšená rychlost pohybu v kloubu namáhá 

především svalově-šlachový aparát, který se pomocí excentrické kontrakce snaží pohyb v kloubu 

brzdit. Dalším projevem abnormálního postavení nohy je neideální načasování pohybu kloubu. 

Pokud v STJ probíhá supinace nebo pronace v nesprávný čas, ovlivní to synchronizaci práce kloubů 

celé dolní končetiny, a to hlavně během chůze (Tiberio, 1998; Vařeka & Vařeková, 2008).  

 Kompenzace v MTJ jsou pravděpodobně lépe tolerovány než ty v STJ, stále ale nesou riziko 

přetížení struktur. Kompenzace jak v MTJ, tak v STJ řeší okamžitý problém v postavení nohy, ale 

zároveň vytvářejí další stres na struktury celé DK. Ne vždy ovšem tento přenos biomechanického 

stresu vyvolává ve tkáních symptomatické dysfunkční problémy. Tkáň může odpovědět adaptací, 

svým zesílením. V okamžiku, kdy se struktura stane symptomatickou, je nutné terapeuticky řešit 

jednak samotné symptomy, ale hlavně biomechanickou příčinu těchto symptomů (Tiberio, 1998). 

Podrobněji budou kompenzace popsány u jednotlivých deformit.   

 

1.2.3. Varózní zánoží a jeho kompenzace 
 

  Nejčastější deformitou nohy je varózní zánoží, i když je obvykle zcela benigní a mírný 

stupeň varozity (0-2°) se považuje za normu (Root, 1997 podle Vařeka & Vařeková, 2009).  

 Varózní zánoží se vyznačuje následujícím: 

 varozitou = inverzí kalkaneu, 

 mediální plantární kondylus kalkaneu není v kontaktu s podložkou, 

 při mediální inklinaci tibie mluvíme o totálním varózním zánoží. 

 

 Pro kompenzaci varózního zánoží dosahuje STJ nadměrné pronace a během krokového 

cyklu se tento pohyb do pronace objeví příliš rychle. Při fázi dopadu paty na zem (heel strike) je 

STJ v mírné supinaci a DK je v addukci. V důsledku toho jde kalkaneus do inverze a kontakt se 

zemí je nejintenzivnější na laterální straně. Při varózním zánoží je ve fázi heel strike kalkaneus 

v inverzi více než normálně a mediální kondylus kalkaneu je více vzdálen od podložky. Aby se 

mediální strana nohy opřela o podložku, kalkaneus musí jít do everze, čehož je dosaženo právě 

pomocí pronace v STJ. Tato pronace umožní plný kontakt zánoží a dále i přednoží s podložkou. 
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Pokud je stupeň varozity velký, MTJ a přednoží dosahují zvýšené mobility při odrazu paty od 

podložky (během propulze). V normální noze STJ přechází z pronace do supinace těsně před 

odrazem paty. Při varózním zánoží se STJ nedostane do dostatečné supinace, MTJ se "nezamkne" 

noha se nemůže dostatečně zpevnit. V důsledku této nedostatečné stabilizace se často objevuje 

zranění měkkých tkání (plantární fascitida, metatarsalgie) i další deformity jako hallux valgus (HV).  

 Pokud STJ kompenzuje varózní zánoží, vytvoří se také charakteristický otlak, a to v místě 

pod hlavičkou druhého metatarzu, v případě menšího stupně varozity pod třetí a čtvrtou hlavičkou 

metatarzu. Hlavičky se totiž pohybují proti kůži, protože noha není během propulze dostatečně 

stabilizovaná. Otlak se také někdy může objevit na mediální straně distálního článku palce, a to 

v důsledku tření palce proti vnitřku boty. Tento otlak je podporován přednožím v abdukci. Toto 

postavení vzniká, když je STJ při propulzi stále v pronaci. Tento otlak se obejvuje při velkém stupni 

varózního kalkaneu, ale častěji se objevuje v souvislosti s varózním přednožím nebo laterálně-

rotačními deformitami nohou.  

 Proximální vliv kompenzace v STJ u varózního zánoží je poměrně velký. Nadměrná pronace 

STJ, která se objevuje příliš rychle zvyšuje nároky na svaly, které tuto pronaci brzdí, především na 

m. tibialis posterior. Na tomtu svalu se objevují symptomy přetížení, a to nejčastěji v proximální 

části svalu, kde se sval připojuje k tibii, a může docházet až k vytržení jednotlivých svalových 

vláken. Nadměrná pronace STJ prostřednictvím zvýšené aktivity m. tibialis posterior také 

způsobuje zvýšenou vnitřní rotaci tibie (viz dále).  

 Pokud je rozsah pohybu v STJ z nějakého důvodu omezen a jeho pronací se nepodaří úplně 

dostat mediální kondylus kalkaneu na podložku, objevují se jiné kompenzační mechanismy. Noha 

plného kontaktu může dosáhnout pomocí zešikmení měkkých tkání na patě, pronací MTJ nebo 

plantární flexí metatarzů. Na kompenzaci se také může podílet úprava chůze, kde se pata po 

odlehčení rychle pohybuje mediálně, což má umožnit zatížení mediálního okraje nohy.  

 Pokud kompenzační mechanismy selžou, hovoříme o nekompenzovaném varózním zánoží. 

Může to být např. následkem pooperační či posttraumatické kostní fúze. Zatížení zůstává na 

laterálním okraji nohy, plantárně se flektuje I. paprsek a výrazně se akcentuje mediální oblouk 

nožní klenby a dochází ke špatnému tlumení dopadu paty. Ortotické řešení je možné v podobě klínu 

pod mediální okraj paty, který omezí rychlou hyperpronaci zánoží při jejím dopadu. Někdy je 

vhodné podložit celý mediální okraj nohy a zajistit tak kontakt přednoží bez plantární flexe 

I. paprsku (Cornwall &McPoil, 2004; Gross et al., 2007; Tiberio, 1998; Vařeka & Vařeková, 2009, 

s. 71-74). 
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 Obr. č. 10: Varózní zánoží a jeho kompenzace (Tiberio, 1998) 

 

1.2.4. Varózní přednoží a jeho kompenzace 
 

 U varózního přednoží pozorujeme: 

 abnormální vztah mezi přednožím a zánožím - přednoží je vzhledem k zánoží v supinaci 

 orientace hlaviček metatarzů není kolmá k zánoží 

 

 Nejpravděpodobnější příčina je nedostatečná vývojová rotace hlavy talu (cca do 6 let). 

Pokud rotace selhala kompletně, navikulární kost a první kost cuneiforme nejsou v ideální pozici, 

což dále způsobí mediální zdvižení přednoží, tj. varózní pozici. Příčinou mohou být také kostěné 

abnormality MTJ nebo přestavba měkkých tkání při dlouhodobé hyperpronaci v rámci jiné poruchy 

(tzv. supinované přednoží).  

 Přestože je stabilita STJ zajišťována především kostěnými strukturami, při varózním 

přednoží se zvětšuje mobilita kloubů nohy a snižuje se tak jejich kongruence. Ta následně vyžaduje 

zvýšenou aktivitu svalů a mediálních vazů k udržení stability (Cobb et al., 2004). Proto je varózní 

přednoží poměrně destruktivní deformitou. Často se vyskytuje u pacientů s dysfunkcemi DK, 

přestože v celkové populaci má poměrně nízkou incidenci (Tiberio, 1998; Vařeka & Vařeková, 

2008).  

 Noha s deformitou přednoží má kalkaneus i STJ v neutrální pozici. V momentě, kdy se 

laterální okraj paty dotkne země, objeví se pronace v STJ. Když se země dotkne mediální okraj 

paty, STJ by se měl začít vracet zpátky a do mírné supinace. Při varózním přednoží STJ ovšem 

musí zůstat během stojné fáze v pronaci déle. Tato pronace je abnormální, protože je nadměrná 

a objevuje se v nesprávný čas. STJ kompenzuje varózní přednoží podobně jako varózního zánoží, 

ale narozdíl od varózního zánoží se pronace objevuje během stojné fáze a fáze propulze. Částečnou 

kompenzací je zkrácení kroku a zvýraznění dorziflexe v hlezenním kloubu před dopadem paty. Po 
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jejím dopadu dochází k výrazné valgotizaci paty. Nestabilní talus klesá plantárně, mediálně 

a dopředu, čímž se opět zvyšuje laxicita vazů a propad talu způsobuje výrazný pokles mediálního 

podélného oblouku nohy. Jako výsledek kompenzace v STJ se MTJ stane maximálně mobilní 

v době, kdy normální noha dosahuje supinace těsně před odrazem. MTJ zůstavá "odemčen" během 

propulze a vytváří vysoký stres na tkáně přednoží.  

 Pro kompenzaci varózního přednoží se objevuje zvýšená mobilita především v STJ a MTJ. 

Ta může být kvantifikována měřením "navikulárního dropu" a úhlu zánoží v zatížení (stupně 

valgozity) (Cobb et al., 2004). Nestabilní jsou také metatarzy. Ligamentózní a muskulární 

stabilizace je neúčinná vzhledem k pronovanému postavení STJ. Hlavička druhého metatarzu nese 

zvýšené zatížení, protože se palec efektivně neúčastní propulze. Následkem může být metatarzalgie 

nebo dokonce únavová zlomenina. Další deformitou, objevující se v souvisloti s varózním 

přednožím, je HV (dále kapitola 1.2.9.1.). Biomechanická příčina této deformity je multifaktoriální, 

ale jako častý spouštěcí mechanismus bývá popisována propulze na abdukovaném přednoží právě 

za nadměrné pronace v STJ. Typický otlak se opět objevuje pod hlavičkou druhého metatarzu. 

 Proximální vliv varózního přednoží se nejčastěji projevuje na měkkých tkáních. Problém je 

opět ve špatném načasování pronace STJ. STJ je v pronaci v okamžik, kdy už by měl by supinován 

a bérec by se měl vytáčet zevně. Tato rotace je důležitá pro souhru celé DK a pánve. Pokud se 

potřebná rotace bérce nedostaví, je celá synchronizace pohybu narušena a DK se musí 

přizpůsobovat. To se může projevit proximálně jako piriformis syndrom (m. piriformis brzdí 

přílišnou vnitřní rotaci femuru) nebo dysfunkce sakroiliakálního (SI) skloubení (to je ovlivněno 

úponem m. piriformis na přední straně os sacrum).  

 

Obr. č. 11: Varózní přednoží a jeho kompenzace (Tiberio, 1998) 

 

 Omezená kompenzace pro varózní přednoží je dána rozsahem pohybu STJ. Kompeznace se 

proto objevuje v MTJ, který jde také do pronace, nebo tarsometatarsálním skloubení, ve kterém se 
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objevuje plantární flexe. V případě, že STJ nejde do pronace vůbec, pohyb v MTJ je tak velmi 

omezen a také nemůže kompenzovat a následkem je tedy nekompenzované varózní přednoží. V tom 

případě se symptomy objevují na laterální straně chodidla (typický otlak pod pátou hlavičkou 

metatarzu) a synchronizace proximálních segmentů není ovlivněna. Kompenzační ortotické opatření 

je klín pod mediálním okrajem přednoží, který omezí nároky na pronaci paty při došlápnutí (Cobb 

et al., 2004; Frowen, O'Donnell & Burrow, 2010, s. 85-90; Gross et al., 2007; Tiberio, 1998; Vařeka 

& Vařeková, 2009, s. 75-78). 

 

1.2.5. Valgózní přednoží a jeho kompenzace 
 

 Valgózní přednoží je takové, kde je rovina hlaviček metatarzů evertována = přednoží se 

vzhledem k zánoží nachází v pronaci. Existují dva strukturální typy této deformity:  

 

 1) všechny hlavičky metatarzů jsou evertovány 

 2) hlavička prvního metatarzu je v plantární flexi, zatímco druhá až patá hlavička leží 

 v odpovídající rovině (Tiberio, 1998).  

   

 Důležité je rozlišit valgózní přednoží flexibilní a rigidní. Flexibilní (vyskytuje se častěji) se 

rozvíjí sekundárně na podkladě nekompenzovaného varózního zánoží. Proto bude zmíněno 

v kapitole kombinovaných deformit. Rigidní valgózní přednoží, splývající s obrazem pes cavus, 

bývá jak geneticky podmíněné, tak následkem různých nervosvalových onemocnění (Berciano et 

al., 2011). Není eliminováno silou působící na chodidlo při stoji. Pokud nedochází ke kompenzaci 

v STJ, váha celého těla spočívá na mediální straně přednoží a noha se stane poměrně nestabilní. 

Získání stability je dosaženo supinací v STJ, která dostane laterální okraj přednoží do kontaktu se 

zemí. V okamžiku dopadu paty na zem, kdy se STJ začíná ze supinace pohybovat směrem do 

pronace, mediální část přednoží se dotkne země a tlačí STJ zpět do supinované pozice. To zabrání 

fázi normální pronace během stojné fáze. Výsledkem je tedy noha, která vykazuje příliš málo 

pronace a do supinace se vrací mnohem dříve než normální noha. 

 Dalším problémem je fakt, že MTJ nikdy nedosáhne mobility potřebné tomu, aby se noha 

dobře vyrovnala s kontaktem se zemí a veškeré nerovnosti a síly se hned přenášejí do STJ. To 

působí potíže obzvláště v náročném terénu. Noha je náchylnější k distorzi hlezenního kloubu 

a poranění vazů. Možnosti jiné kompenzace než nadměrnou supinací v STJ jsou velmi limitovány. 

Jsou uplatňovány hlavně během propulze, kdy je normální přenos zatížení z laterální k mediální 

straně uskutečněn zvednutím laterálního okraje nohy ze země (Frowen et al., 2010; Tiberio, 1998; 

Vařeka & Vařeková, 2009, s. 79-85).  
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Obr. č. 12: Valgózní přednoží a jeho kompenzace (Tiberio, 1998) 

 

1.2.6. Valgózní zánoží 
 

 Valgózní zánoží je považováno za mimořádně vzácnou deformitu vzniklou kongenitálně 

(talární koalice či ageneze distální části fibuly) nebo po úrazu (bimaleolární fraktura, ruptura šlachy 

m. tibialis posterior). Fyziologická valgozita zánoží je naopak v období fyziologické valgozity 

kolen (2.-8. a 11.-15. rok života), výraznější je u žen vzhledem k jejich širší pánvi a pak u obézních 

osob (Tiberio, 1998; Vařeka & Vařeková, 2008).  

 

1.2.7. Hyperpronační syndrom 
 

 Jedná se o spojení hyperpronace v STJ během prvních 2/3 fáze opory s poruchami funkce 

nohy, potažmo dalších proximálních kloubů a segmentů DK. Obecně lze říci, že nadměrná pronace 

je taková, která má větší rozsah pohybu nebo trvá déle, než by v rámci krokového cyklu měla. 

Během chůze byl u jedinců s hyperpronací pozorován vyšší rozsah pohybu zánoží do everze 

a přednoží do supinace. Tato zjištění ukazují, že u aktivních asymptomatických jedinců 

s hyperpronačním syndromem jsou svaly nohy již adaptovány na zvýšenou aktivitu, potřebnou 

k zajištění stability nohy (Zhang et al., 2017). Hyperpronace v STJ si dále vynucuje výraznější 

anebo déletrvající vnitřní rotaci bérce, kompenzační semiflexi kolene a vnitřní rotaci femuru. 

Ovlivňuje i postavení pánve, které se pak odráží i do proximálních částí trupu. Hyperpronační 

syndrom je obvykle spojován s tzv. disto-proximálním řetězením poruchy. Prvotní příčinou bývá 

kompenzované varózní zánoží či přednoží. Při opačném proximo-distálním řetězení může být 

příčinou např. strukturální či funkční porucha postavení pánve či funkce kyčelního kloubu, která si 

vynutí změny v distálních kloubech a segmentech DK (Vařeka & Vařeková, 2009). 
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 Nadměrná pronace může způsobit další problémy v měkkých tkáních nohy, dochází 

k přetížení supinátorů nohy, které se snaží rychlou pronaci brzdit, objevuje se léze šlachy m. tibialis 

posterior. V těžších případech vede hyperpronace k mediálnímu přesunu tahu m. flexor digitorum 

longus a vzniku kladívkového V. prstu. Dochází také k napínání kalkaneonavikulárního vazu 

a plantární části talonavikulárního kloubního pouzdra, což časem vede k laxicitě těchto struktur. 

Zároveň se napíná mediální část plantární aponeurózy a může tak vzniknout zánět apofýzy kalkaneu 

nebo patní ostruha (Cruz et al., 2015; Vařeka & Vařeková, 2009). 

 Hyperpronace STJ přináší ovšem další biomechanické konflikty i do proximálních struktur. 

Koleno jde v období střední opory téměř do plné extenze. To vyžaduje zevní rotaci bérce, která ale 

vyžaduje současnou supinaci kalkaneu. Projevem jsou bolesti dolní třetiny tibie, případně až její 

únavové zlomeniny. Koleno se může poškodit v oblasti mediální koubní štěrbiny, může také 

vzniknout burzitida v oblasti pes anserinus (Vařeka & Vařeková, 2009). Nedostatečná zevní rotace 

tibie táhne iliotibiální vaz přes laterální epikondyl femuru a poškozuje ho tak. Kompenzačním 

mechanismem může být valgotizace kolene, která ovšem způsobuje retropatelární bolest či 

patelofemorální syndrom (Bek, Callaghan & Atay, 2011). Částečná kompenzace nastává i vnitřní 

rotací femuru, spojenou ovšem s přetížením šlachy m. gluteus maximus, iritací burzy velkého 

trochanteru a hlavně pak anteverzí pánve (viz dále), (Vařeka & Vařeková, 2009). 

 

1.2.8. Kombinované deformity a jejich kompenzace 
 

 Deformity se často objevují společně. Varózní zánoží se může vyskytnou společně 

s varózním nebo valgózním přednožím. Projevy této kombinace se trochu liší od projevů 

samostatných deformit. U nohy, která má varózní zánoží i přednoží, je abnormální pronace v STJ 

akcentována. Pronace je abnormální během kontaktu se zemí, stojné fáze i propulze. STJ pronuje 

příliš mnoho a příliš rychle během kontaktu se zemí kvůli varóznímu zánoží a pronuje příliš mnoho 

a v nesprávný čas kvůli varóznímu přednoží. Velikost vnitřní rotace tibie, která doprovází 

nadměrnou pronaci, je extrémní. Vlivy na proximální segmenty jsou tak mnohem větší, než při 

samostatném výskytu deformit. 

 Varózní zánoží může být rovněž spojeno s flexibilním valgózním přednožím. Valgózní 

přednoží se může sekundárně rozvinout, právě aby kompenzovalo varózní zánoží. Očekává se, že 

pronace v STJ je limitována, ale významně se objevuje během stojné fáze. Při pronovaném STJ se 

MTJ stává mobilním a valgózní přednoží se tak stává flexibilním. Pokud pronace v STJ není 

dostatečná, aby dostala mediální okraj nohy na zem, probíhá pronace v MTJ.  

 Třetí kombinací je společný výskyt rigidního valgózního přednoží a varózního zánoží. Za 

těchto podmínek vzniká velký stres na tarzální kosti uprostřed chodidla. V okamžiku dopadu paty 
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na zem, STJ jde do pronace jako odpověď na varózní zánoží. Kompenzace valgózního přednoží je 

supinace v STJ, aby se laterální okraj nohy dostal do kontaktu se zemí. Pohyb zánoží a přednoží 

opačným směrem způsobuje velké biomechanické dilema. Následkem mohou být degenerativní 

změny či dokonce únavové zlomeniny tarzálních kostí, laterální distorze hlezna a proximální 

problémy popsané u valgózního přednoží (Cobb et al., 2004; Cornwall &McPoil, 2004; Gross et al., 

2007; Tiberio, 1998). 

 V souvisloti s touto prací je vhodné zmínit souvislost klenby s deformitami nohy. Vařeka 

(Vařeka & Vařeková, 2008) zkoumal rozdíly ve výšce klenby u kompenzovaných 

a nekompenzovaných deformit. Předpokládal, že kompenzované (flexibilní) subtypy mají nižší 

podélnou klenbu než subtypy nekompenzované (rigidní), což se mu potvrdilo. Dále srovnával 

výskyt deformit mezi ženami a muži. Varózní zánoží se častěji vyskytovalo u mužů, valgózní 

přednoží pak u žen.  

 Na závěr těchto kapitol je uvedena tabulka s procentuálním zastoupením jednotlivých výše 

popsaných deformit v populaci: 

 

Zkratky: RFvarC (kompenzované varózní zánoží), RFvarP (částečně kompenzované varózní zánoží), RFvarN 

(nekompenzované varózní zánoží), FFvarC (kompenzované varózní přednoží), FFvarP (částečně kompenzované 

varózní přednoží), FFvarN (nekompenzované varózní přednoží), FFvalgF (flexibilní valgózní přdnoží), FFvalgS 

(semiflexibilní valgózní přednoží), FFvalgR (rigidní valgózní přednoží); n - absolutní četnost, P - relativní četnost 

 

Tab. č. 2:  Výskyt funkčních typů nohy u žen a mužů (Vařeka & Vařeková, 2008) 

 

1.2.9. Postavení nohy na podpatku 
 

 Boty na vysokém podpatku mění postavení nohy a redistribuují její zatížení. To vede 

k dysbalanci svalů nohy a spouští utváření deformovaného postavení. Následná dysfunkce nohy 

může vést až k selhání základní opory během stojné fáze, neschopnosti absorbce nárazu i přenesení 

zatížení během chůze (Cong, Cheung, Leung & Zhang, 2011; Kozáková, Janura, Svoboda, Elfmark 

& Klugar, 2011; Kozáková, Janura, Gregorková & Svoboda, 2010). 
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 Největší kinematický rozdíl při postavení nohy na podpatku byl pozorován v hlezenním 

kloubu, se zvyšující se výškou podpatku bylo prokázáno výrazné zvětšení plantární flexe. Celkový 

rozsah pohybu v tomto kloubu byl však omezen. Kromě toho byla také zjištěna signifikantně větší 

flexe v kolenním a kyčelním kloubu ve stoji (Blanchette, Brault & Powers, 2011). Ebbeling 

(Ebbeling, Hamill & Crussemeyer, 1994) však uvádí, že při stoji nebyl ve flexi kyčelních kloubů 

zaznamenán žádný rozdíl a během švihové fáze kroku byla u žen chodících na podpatku flexe 

dokonce menší. 

 Hlavním problémem stoje na vysokých podpatcích je působení abnormálního a nadměrného 

zatížení a střižných sil. Jejich následkem se mění postavení nohy a objevují se symptomy jako 

například bolesti přednoží, HV nebo otlaky chodidla. Zkoumáním vlivu těchto faktorů na nejvíce 

zatěžované regiony nohy (palec, pata, první, druhá a čtvrtá hlavička metatarzu) se zabývala studie 

Conga et al. (2011). Zjistil, že jak během stoje, tak během chůze se místo největšího tlaku 

a střižných sil se vzrůstající výškou podpatku přesunulo z laterální do mediální části přednoží (ze 

čtvrtého metatarzu na druhý). Výška podpatku měla mnohem větší vliv na střižné síly než na 

působící tlak (přibližně 5x větší vliv na střižné síly než na působící tlak během chůze). Přesun sil na 

mediální stranu podporuje teorii Conga et al. (2011) i Snijderse (1987), že přednoží se na vysokém 

podpatku dostává do pronace. Na druhou stranu, Mika (Mika, Oleksy, Mika & Clark, 2012), Csapo 

(Csapo, Maganaris, Seynnes & Narici, 2010) a Stefanyshyn (Stefanyshyn, Nigg, Fisher, O'Flynn 

& Liu, 2000) předpokládají spíše změnu postavení směrem do supinace. Ebbeling (Ebbeling, 

Hamill & Crussemeyer, 1994) uvádí se stále se zvyšujícím podpatkem nejprve změnu do pronace 

a poté do supinace (viz tab. č. 3).  

 Byl také prokázán rozdíl v prostorovém umístění střižných sil a tlaku na chodidlo. To může 

vysvětlovat, proč se problémy měkkých tkání ne vždy objevují v místech pod největším zatížením. 

Nejvíce riziková místa jsou ta, kde zároveň působí menší tlak, ale větší střižné síly (Cong et al., 

2011). Na základě měření zánoží byla prokázána větší inverze kalkaneu a menší stupeň jeho 

maximální everze. Dochází také k jeho celkové elevaci a rovněž k deformaci nožní klenby (Cowley, 

Chevalier & Chockalingam, 2009). Snížení everze (tedy více supinované postavení) pozoroval také 

Mika et al. (2012). S tím i korelaci ve zvýšené addukci nohy. Výška podpatku ovlivnila v podstatě 

tři parametry zánoží: 

 stupeň varozity zánoží při kontaktu s podložkou, 

 maximální stupeň varozity zánoží,  

 čas v maximálním stupni varozity zánoží během krokového cyklu.  
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 Maximální stupeň varozity zánoží se nejprve zvýšil, ale při dalším zvyšováním podpatku se 

snižoval až pod hodnoty při základním postavení. Čas strávený v maximálním stupni varozity 

zánoží, vyjádřený jako procento stojné fáze, se se zvyšujícím podpatkem také zvyšoval (Ebbeling et 

al., 1994). Hodnoty shrnuje následující tabulka: 

 

 

Tab. č. 3: Vztah výšky podpatku a stupně varozity/valgozity zánoží (Ebbeling et al., 1994) 

  

 Noha se nachází v supinačním postavení, je omezena pronace v STJ, což následně naruší 

celý krokový cyklus, především iniciální kontakt, který je pro pronaci stěžejní. Toto postavení může 

navíc způsobit zvýšení laxicity laterálních ligament a následně instabilitu kloubů. Trvalé supinační 

postavení přednoží u žen, které nosí podpatky pravidelně, způsobuje trvalé varózní postavení 

chodidla (Pezzan, Sacco & Joao, 2009). 

 Co se týká změn v práci svalů, byla zjištěna větší aktivita m. soleus, m. peroneus longus 

a také m. rectus femoris. Aktivita m. gastrocnemius a m. tibialis anterior nebyla změněna. (Cong et 

al., 2011). Byl zmíněný trend snižující se pronace nohy, s čímž koreluje i zvýšená funkce právě 

m. peroneus longus ve smyslu kontroly (až "zabránění") zvyšující se supinace. Jeho další funkce je 

stabilizace hlezenního kloubu. Při chůzi na podpatcích je tento kloub poměrně nestabilní a to opět 

souhlasí se zvýšenou aktivitou m. peroneus longus, který se snaží tuto sníženou stabilitu vyrovnat. 

(Stefanyshyn et al., 2000). 

 Zjištění Csapa et al. (2010) však ukazuje, že dlouhodobé nošení podpatků vede ke zkrácení 

m. gastrocnemius a hypertrofii a zvýšené tuhosti Achillovy šlachy (obr. č. 13). To dobře 

koresponduje se zvětšenou plantární flexí i omezeným rozsahem pohybu v hlezenním kloubu. Tyto 

výsledky také podporují hypotézu, že svalová struktura se adaptuje na chronické změny ve 

funkčních nárocích. (Csapo et al., 2010).  

 Během stoje v obuvi na podpatku dochází k celé řadě posturálních změn, kolenní kloub se 

posunuje vpřed, hlava a hrudní páteř vzad. Jsou vyvolány změny v postavení kyčelního kloubu 

a pánve. Kyčelní kloub jde do vnitřní rotace (VR) a pánev se následně naklápí dopředu. Důsledkem 

snahy o zajištění posturální stability je pak i zmenšení rozsahů hybnosti páteře (Hansen 

Pozitivní hodnoty představují inverzi kalkaneu, negativní everzi kalkaneu 

post hoc test nedokazuje, že jsou hodnoty signifikantní 
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& Childress, 2004). Anteverzní postavení pánve potvrzuje i Lee, který toto postavení popisuje při 

dlouhodobém nošení vysokých podpatků (Lee et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 13: Zkrácení Achillovy šlachy u nohy na podpatku (Csapo et al., 2010) 
 

1.2.9.1. Hallux valgus  
 

 Hallux valgus je běžná deformita nohy. Odhaduje se, že asi 33% dospělé populace, nosící 

obuv, má určitý stupeň této deformity (Torkki, Seitsalo & Paavolainen, 2001). Jeho prevalence úzce 

souvisí právě s používáním obuvi na podpatku (Cong et al., 2011). Mezi další příčiny této deformity 

patří např. strukturální anomálie, systémová onemocnění, dědičné predispozice (Kozáková et al., 

2010) nebo varózní přednoží (Vařeka & Vařeková, 2009, s. 76).  

 HV je komplexní, progresivní deformita přednoží, která se promítá do všech tří rovin. 

Zahrnuje valgózní deviaci palce, zvýšenou varozitu prvního metatarzu a mediální prominenci jeho 

hlavičky. Typická je až ztráta kontaktu kloubních ploch mezi prvním metatarzem a sezamskou 

kostí, chybí funkční centrace kloubu. HV se obvykle objevuje společně s poklesem transverzální 

klenby, kladívkovými prsty a rozšířeným přednožím. V rámci porušeného kinematického řetězce 

může tento porušený segment způsobit přetížení dalších, vyšších segmentů a změnit pohybový 

vzorec, proto bude v jedné z dalších kapitol popisován vliv HV na postavení pánve a její pohyb při 

chůzi (Cong et al., 2011; Kozáková et al., 2010; Kozáková et al., 2011). 

  

41.21 mm 

43.00 mm 

Sagitální MRI scan. Vlevo stoj na dřevěném klínu (41,21 mm), vpravo na 

rovném povrchu (43,00 mm). Oba snímky zachycují neadaptovaného jednice na 

nošení vysokých podpatků 
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1.3. ANATOMIE A BIOMECHANIKA PÁNVE 
 

 Pánev (pelvis), kaudální segment osového orgánu důležitý pro přenos sil mezi páteří 

a dolními končetinami, je tvořena následujícími kostmi. Dvě kosti pánevní jsou vepředu spojené 

stydkou sponou (symfýzou) a vzadu skloubené s kostí křížovou sakroiliakálními klouby. Kost 

křížová je složena z pěti srostlých obratlů (S1-S5), má zpravidla trojúhelníkovitý tvar s horní širší 

základnou a dolním užším koncem, který je dále chrupavčitě spojen s kostrčí. Spojení je doplněno 

pevnými pánevními vazy. Tvar, šířka, postavení pánve i pohlavní rozdíly jsou pro člověka 

specifické a souvisejí s jeho vzpřímeným držením těla (Čihák, 2001).  

 Pánev je z posturálního hlediska jedinečná struktura. Je místem mnoha svalových úponů, 

součástí pletence dolní končetiny. Díky kosti křížové je spojena s páteří a tak je funkčně spojena 

i s držením hrudníku a hlavy. Pánev dále přenáší mechanické zatížení právě z páteře na DK 

a obráceně (Véle, 2006). 

 

1.3.1. Naklonění (pelvic tilt) a pohyb pánve  
 

 Pohyby pánve posuzujeme standardně podle rovin, ve kterých daný pohyb probíhá. 

Vzhledem k zaměření této práce je stěžejní popsat pohyb v sagitální rovině, tedy pohyb do 

anteverze a retroverze. Při anteverzi dochází k pohybu symfýzy směrem kaudálním a současnému 

zvýšení bederní lordózy. Ze svalů v oblasti pánve se na tomto pohybu účastní m. iliopsoas ve 

spolupráci s m. erector spinae. Při retroverzi dochází naopak k pohybu symfýzy směrem kraniálním 

a zároveň k oplošťování bederní lordózy. Na tomto pohybu se nejvíce účastní břišní svaly společně 

s hemstringy a m. gluteus maximus (Véle, 2006).  

 Pelvic tilt je definován (bez použití rtg vyšetření) jako úhel mezi horizontálou a linií 

spojující spinu iliacu anterior superior (SIAS) a spinu iliacu posterior superior (SIPS), (obr. č. 14 

a 15), (Herrington, 2011; Iunes, Monte-Raso, Santos, Castro & Salgado, 2008; Pezzan, João, 

Ribeiro & Manfio, 2011; Sanders & Stavrakas, 1981). Vztahujeme tedy postavení pánve vzhledem 

k rovné zemi. Za normální považujeme hodnoty mezi 6° a 13°, s tím, že u žen jsou hodnoty obvykle 

vyšší než u mužů. Hodnoty se také liší v závislosti na použité vyšetřovací metodě (viz kapitola 

1.3.2.). Anterior pelvic tilt (= anteverze pánve) nastává, když jsou zadní spiny výše než přední 

a pánev se tak naklápí dopředu. Pod pojmem posterior pelvic tilt (= retroverze pánve) rozumíme 

opačnou situaci, kdy jsou přední spiny výše než zadní a pánev se tedy naopak naklání vzad  

(Pelvic tilt, [cit. 2017-02-26]. Dostupné z:  

https://www.strengthandconditioningresearch.com/biomechanics/pelvic-tilt/).  
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 Jedna z dalších definic (ke které je nutné rtg vyšetření) vysvětluje pelvic tilt jako úhel 

přímky vedené ze středu kraniální desky S1 do středu hlavic obou femurů s vertikálou. Za normální 

se považuje hodnota 12 +- 6° (Kolář, 2009). 

 Pánev se ovšem pohybuje i v rovině frontální a to ve smyslu zvednutí či poklesu pánevního 

okraje. Kromě svalové aktivity se na tom může podílet např. i nestejná délka končetin. Dále 

popisujeme v transverzální rovině rotaci pánve kolem vertikální osy, viditelnou především při 

chůzi. Setkat se také můžeme s pojmem torze pánve, nejedná se ovšem o fyziologický stav. Tato 

patologie bývá dána změnou mobility pánve a asymetrickým postavením pánevních kostí (Véle, 

2006). 

 

Obr. č. 14: Pelvic tilt (Sanders & Stavrakas, 1981) 
 

1.3.2. Možnosti měření pánve 
 

 Možnosti měření náklonu pánve se rozdělují na dvě základní skupiny - možnosti invazivní 

a neinvazivní. Obě skupiny jistě mají své výhody i nevýhody. Invazivní metody měření (CT 

(výpočetní tomografie),  rentgen) jsou přesnější, umožňují lépe zobrazit jednotlivé struktury, měření 

není zatíženo palpační iluzí či nepřesným umístěním značek na pacientovo tělo. Snímky se však 

pořizují pouze ve statické pozici, a to nejčastěji vleže, a zatěžují probanda zářením. Neinvazivní 

metody, běžně používané ve fyzioterapeutické praxi, nezatěžují pacienta škodlivým zářením, jsou 

dostupné v podstatě pro každého a jejich výsledky jsou okamžitě k dispozici, nicméně měření bývá 

zatíženo větší chybou.  
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1.3.2.1. Neinvazivní měření 
 

 Mezi metody neinvazivního měření patří: 

 

 aspekce 

  

 Její nevýhodou je ovšem nemožnost výsledky kvantifikovat a náklon pánve je tak možné 

určit pouze přibližně a hlavně subjektivně.  

 

 výpočet podle Sanders & Stavrakas (1981) 

 

 Tento výpočet spočívá ve změření vzdálenosti mezi přední (SIAS) a zadní horní spinou 

(SIPS). Poté se změří vzdálenost od země k SIAS a SIPS a vypočítá se jejich rozdíl. Sinus úhlu 

naklonění pánve poté vypočítáme jako podíl rozdílu naměřených výšek od země a vzdáleností mezi 

předními a zadními spinami (obr. č. 14).  

 

 stanovení úhlu mezi horizontálou a spinami 

 

 Další jednoduchou neinvazivní metodou je stanovení úhlu mezi linií spojující SIAS a SIPS 

a horizontálou (obr. č. 15). Čím větší je tento úhel, tím větší je anteverze pánve a naopak čím je 

úhel menší, tím je pánev více v retroverzi (Iunes et al., 2008; Pezzan et al., 2011). Tato metoda 

určení naklonění pánve je použita i v praktické části této práce. 

 

Obr. č. 15: Úhel naklonění pánve (Pezzan et al., 2011) 

 

 palpation-meter 
 

 

 Skládá se ze dvou ramen a inklinometru. Terapeut označí přední a zadní horní spiny černým 

fixem, na značky následně umístí ramena a odečte hodnotu (obr. č. 16), (Lee et al., 2014). 

 

Obr. č. 16: Použití palpation-meteru (Lee et al., 2014) 
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 digitální inklinometr 

 

 V posledních letech se také stále častěji používá digitální inklinometr, přesný, přenosný 

a poměrně finačně nenáročný přístroj, pomocí kterého se měří rozsah pohybu v kloubech a lze jej 

použít i pro měření pánve (obr. č.17), (Prushansky, Ezra, Kurse, Man & Schneiderman, 2008). 

V klinické praxi se využívá také fotografická metoda, která je však omezena pouze na statické 

měření (Iunes, Monte-Raso, Santos, Castro & Salgado, 2008).  

 

Obr. č. 17: Použití digitálního inklinometru (Prushansky et al., 2008) 

 

 kinematická analýza 

 

 Nejmodernější a z neinvazivních metod nejpřesnější je kinematická analýza, pomocí které je 

možné pánev měřit i při dynamických činnostech. Tato metoda je však omezena pouze na 

laboratorní podmínky. Na tělo pacienta jsou nalepeny adhezivní markery na přesně definované 

anatomické body, které během měření kamery zaznamenávají do systému a software následně tato 

data zpracuje a vyhodnotí (obr. č. 18). Podle počtu kamer pak rozlišujeme 2D a 3D analýzu 

(Svoboda & Janura, 2010; Tateuchi, Wada & Ichihashi, 2011). 

 

Obr. č. 18: Umístění markerů u 3D kinematické analýzy (Tateuchi et al., 2011) 
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1.3.2.2. Invazivní měření 
 

 Mezi metody invazivního měření se řadí především rentgenové a CT vyšetření. Jak již bylo 

řečeno v úvodu kapitoly, jsou tyto metody přesnější vzhledem k jasnému zobrazení kostěných 

struktur. Jejich největší nevýhodou je, že pacientovi způsobují radiační zátěž. Tato vyšetření také 

nejsou dostupná na každém pracovišti. 

 Na rtg se určuje tzv. úhel naklonění pánve, znázorněný na obr. č. 19. Jedná se o úhel mezi 

vertikálou a linií, která spojuje SIAS a symfýzu. Tento úhel je pozitivní v případě anteverze, 

negativní v případě retroverze pánve (Blondel et al., 2009). 

 

Obr. č. 19: Úhel naklonění pánve na rtg (Blondel et al., 2009) 

 

1.4. VZTAH ZMĚNĚNÉHO POSTAVENÍ NOHY A NAKLOPENÍ PÁNVE 
 

 Vztahem mezi naklopením pánve a postavením nohy se již zabývalo několik studií (Betsch 

et al., 2011; Duval et al., 2010; Khamis & Yizhar, 2007; Pinto et al., 2008; Resende, Deluzio, 

Kirkwood, Hassan & Fonesca, 2015; Tateuchi, Wada & Ichihashi, 2011; Villarroya-Aparicio, 

2015). Konkrétněji tyto studie řešily vztah mezi pronací nohy a úhlem pelvic tiltu. Pronace nohy 

byla simulována umístěním skloněného klínu pod jednu nebo obě končetiny. Všechny studie se 

shodly na tom, že zvýšená pronace zvyšuje stupeň ventrálního naklopení pánve. Pinto et al. (2008) 

navíc uvádí, že nerozhoduje, zda je klín vložen jen pod jednu, nebo pod obě nohy, ventrální 

naklopení se zvýší tak jako tak. Měření však stále probíhalo při zatížení obou končetin - everze byla 

sice zvýšena jednostranně, ale testovaný subjekt stál na obou končetinách. Za podmínek při 

oboustranném zatížení je postavení pánve logicky ovlivněno oběma nohama.  

 Přímý vliv zvýšené everze kalkaneu na kinematiku pánve ve třech rovinách při 

jednostranném zatížení, jako je stoj na jedné noze, zkoumal až Tateuchi et al. (2011). Jednostranné 

zatížení je naprosto běžná situace při nejrůznějších denních činostech a vliv kinemtického řetězce 

začínající od nohy může působit větší změny v proximálních segmentech právě při jednostranném 

zatížení než při zatížení oboustranném.  
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 Zvětšení everze kalkaneu (ve studiích jako důsledek stoje na mediálně skloněném klínu) 

bývá často klinicky identifikováno u lidí, kteří mají abnormální anatomické postavení nohy. 

Donatelli (1999; podle Pinto et al., 2008) zjistil, že lidé mající varózní přednoží mají během stoje 

stupeň everze kalkaneu zhruba 7°. Takže simulované postavení nohy v této studii je podobné tomu, 

se kterým se můžeme setkat v klinické praxi. 

 Ve všech studiích byly nicméně testovány zdravé subjekty, bez muskuloskeletálního zranění 

v anamnéze a viditelných abnormalit v chůzi. Každý podstoupil vyšetření pohybového systému, 

které zahrnovalo rozsah pohybů dolní končetiny a antropometrické měření. Byli vyřazeni jedinci 

s rozdílnou délkou končetin (více než 5 mm), dále ti, kteří měli omezenou subtalární everzi 

(hodnoty se v jednotlivých studiích mírně lišily, např. Khamisovi stačil pohyb v rozsahu 6,6°; Pinto 

požadoval pohyb do everze 10°). Tateuchi měřil pouze muže a vyloučil ty subjekty, jejichž úhel 

everze zánoží byl větší než 10° nebo naopak menší než 2,5°. Pinto dále požadoval určitý rozsah 

pohybu v kyčelních kloubech, a to alespoň 30° vnitřní rotace a 40° vnější rotace (Khamis & Yizhar, 

2007; Pinto et al., 2008; Tateuchi et al., 2011).  

 Náklon pánve, bederní lordóza i rotace v jednotlivých kloubech DK byly měřeny systémem 

3D analýzy pohybu, na vybrané anatomické body byly vždy umístěny reflexní markery, a to buď 

přímo na tělo, nebo na speciální přiléhavé oblečení. Subtalární pronace/supinace byla měřena jako 

pohyb kalkaneu ve frontální rovině. Úhel everze kalkaneu byl měřen jako ostrý úhel mezi střední 

linií bérce a kalkaneu. (Duval et al., 2010; Khamis & Yizhar, 2007). Betsch et al. (2011) použil pro 

měření segmentů rasterografické zařízení. Rasterstereografie je metoda pro povrchové měření zad, 

kde kamery pod dvěma různými úhly snímají tvar zad. Závěry ohledně postavení pánve mohou pak 

být stanoveny na základě "bederních důlků", protože leží v těsné blízkosti SIPS. Laterální pelvic tilt 

v této studii pak znamená rozdíl výšky 2 bederních důlků (levý, pravý) v mm. Pro pozitivní hodnoty 

je pravý důlek výše než levý, pro negativní hodnoty obráceně.   

 

1.4.1. Nadměrná pronace a naklopení pánve během stoje 
 

 Nadměrná pronace nohy byla vyvolána postavením nohy na speciální mediálně skloněný 

klín. Úhel sklonu se v jednotlivých studiích mírně lišil: Khamis & Yizhar (2007) měřili pod úhly 

10°, 15° a 20°; Duval et al. (2010) pod úhly o velikosti 5°, 10° a 15°. Pro zvýraznění efektu pohybu 

kalkaneu stáli účastníci této studie ještě na dvou rotačních podložkách, které DK vnitřně rotovaly 

v rozsahu 0°-40°. Pinto et al. (2008) používal klíny se sklonem 10° (obr. č. 20). Betsch et al. (2011) 

použil trochu jiný způsob, pro dosažení různých postavení nohy použil speciálně konstruovanou 

platformu, která simulovala následující pozice: zvednutí vnitřní hrany (+5, 10, 15 mm), vnější hrany 
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(+5, 10, 15 mm), zvednutí paty (+5, 10, 15 mm) a snížení paty (-5, 10, 15 mm). Kontrolní měření 

pak probíhalo ve stoji na rovné podložce nebo na neskloněných klínech. 

 

Obr. č. 20: Simulové zvětšení everze kalkaneu pomocí klínů (Khamis & Yizhar, 2007; Pinto et al., 

2008) 

 

 Všechny studie se shodly na následujících mechanismech, které pravděpodobně vedou 

k vzájemné závislosti mezi pronací nohy, jejíž součástí je everze kalkaneu, a anteverzí pánve 

(obr. č. 21): 

 Při stoji na klínech rostla se vzrůstajícím úhlem klínu everze kalkaneu. Čím větší byl úhel 

naklonění klínu, tím větší byla i vnitřní rotace tibie. VR rotace tibie byla v porovnání s ostatními 

segmenty hlavním efektem intervence. Může to být způsobeno poměrně velkou mobilitou 

kolenního kloubu, jehož stabilitu zajišťují především měkké tkáně, v porovnání s pevnou kostěnou 

kongruencí v STJ. 

 Také stupeň vnitřních rotace v kyčelním kloubu signifikatně rostl se zvětšujícím se sklonem 

klínů. Tato změna však byla menší než změny objevující se v nižších segmentech. Když jsou nohy 

na podložce, femur je fixní struktura, na které se pohybuje pánev. Proto, když se obě DK rotují 

vnitřně, hlavice femurů tlačí dozadu proti acetabulu, na což celá pánev odpovídá ventrálním 

naklopením. VR v kyčelních kloubech navíc způsobuje větší napětí v m. iliopsoas i v samotném 

kloubním pouzdru. Směr vláken těchto struktur určuje, že napětí generované VR v kyčli způsobuje 

anteverzi pánve.  

 Nejsignifikantější změnu v postavení pánve udává Khamis & Yizhar (2007) v přechodu 

mezi stojem přímo na podlaze a stojem na klínu se sklonem 10°. Sklon dalších 5° vedl k další 

významné změně v postavení pánve, avšak stoj na klínu nejstrmějšímu (20°) k signifikatní změně 

nevedl (tab. č. 4).   

 Betsch et al. (2011) popisuje dosažení změn v anteverzi pánve i jinými pozicemi nohy, 

nicméně zvýšení everze kalkaneu (v jeho případě zvednutí laterálního okraje nohy) má na postavení 
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pánve stále největší efekt. Pozorovaný nárůst anteverze pánve je také významný, pokud se zvedne 

či sníží pata, narozdíl od zvednutí vnitřního okraje nohy, které na naklopení pánve nemělo vliv 

žádný (obr. č. 22). 

 

Obr. č. 21: Kinematický řetězec mezi nohou a pánví (Khamis & Yizhar, 2007) 

 

 

Tab. č. 4: Výsledky Khamisovy studie (Khamis & Yizhar, 2007) 

  

W0 - stoj na rovné zemi, W1 - klín se sklonem 

10°, W2 - klín se sklonem 15°, W3 - klín se 

sklonem 20° 
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Obr. č. 22: Výsledky Betschovy studie (Betsch et al., 2011) 

 

 Duval et al. (2010) poukazuje na fakt, že největší změna se týkala VR tibie a ne anteverze 

pánve. Avšak díky dalšímu zvětšení VR tibie se efekt na postavení pánve zvýraznil. Diskutuje také 

možnost, že pohyb kalkaneu je možná příliš malý, než aby se výrazněji projevil v postavení pánve.  

 Ve frontální rovině oboustranné zvýšení everze kalkaneu nevedelo v postavení pánve 

k signifikantním změnám (Pinto et al., 2008) (tab. č. 5). 

 

 

Tab. č. 5: Výsledky Pintovy studie (Pinto et al., 2008) 

 

1.4.2. Nadměrná pronace a naklopení pánve během stoje na jedné končetině  
 

 Efekt vyvolané everze kalkaneu na kinematiku DK a pánve během jednostranného zatížení 

zkoumal Tateuchi et al. (2011). Byly měřeny tři pozice: 1. přirozený stoj přímo na podlaze, 2. stoj 

na klínu se sklonem 5°, 3. stoj na klínu se sklonem 10°. Stoj byl na pravé DK, levá DK byla 

pokrčena v kyčli do 30°, při současném zachování neutrální pozice co se týká rotace 

a abdukce/addukce. 

IM - zvednutí vnitřního okraje nohy, OM - zvednutí vnějšího okraje nohy, PH - zvednutí paty, NH - snížení paty; 

DL - levý bederní důlek, DR - pravý bederní důlek; šedivý sloupeček představuje levou nohu, černý pravou 

pozitivní hodnoty představují anteverzi pánve, zvednutí pravého okraje pánve ve frontální rovině, everzi kalkaneu; 

negativní hodnoty představují retroverzi pánve, zvednutí levého okraje pánve v efrontální rovině, inverzi kalkaneu 
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 Everze kalkaneu vyvolaná klíny rostla o zhruba 1,5° s každou změnou testované pozice 

a dále způsobila významnou flexi a VR v kyčlích. Ventrální postavení pánve ukázalo stálý vzrůst 

s rostoucí everzí kalkaneu, přestože mezi pozicemi 1. a 2. pozicí nebyl významný rozdíl. Ovšem 

střední hodnoty naklonění pánve ukazují, že změna v tomto naklonění se v sagitální rovině objevuje 

více dorzálním směrem než je tomu tak při stoji na obou končetinách. Bylo totiž dokázáno, že 

jednostranná flexe v kyčli je spojená s dorzálním nakloněním pánve během stoje (Murray, 

Bohannon, Tiberio, Dewberry & Zannetti, 2002 podle Tateuchi et al., 2011). Je tomu tedy tak, že 

ačkoliv byla zaznamenána signifikantní změna ve smyslu ventrálního naklopení pánve, everze 

kalkaneu během stoje na jedné noze nevyvolává tak velkou změnu v postavení pánve jako při stoji 

na obou končetinách.  

 Laterální naklonění pánve (ve frontální rovině) bylo nejmenší v pozici na klínu s 5° 

sklonem, ve stoji s 10° sklonem se pánev nakláněla ke stojné straně. V axiální rovině nebyly 

zaznamenány významné změny v rotaci pánve (Tateuchi et al., 2011). 

 Jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly, jednostrannou změnou pozice nohy se zabývala 

i studie Pinta et al. (2008). Nicméně subjekty stály pořád na obou nohách, změny tedy byly trochu 

jiného charakteru než při klasickém stoji na jedné noze s druhou končetinou zvednutou. 

 Jednostranně vyvolaná hyperpronace (obr. č. 23) způsobila výraznou změnu v postavení 

pravého i levého kalkaneu, a to 6,62° do everze na nakloněné straně a 0,84° everze na rovné straně. 

Změna v postavení pánve v sagitální rovině byla ve smyslu anteverze průměrně o 1,57°. Ve 

frontální rovině jednostranně skloněné klíny rovněž zapříčinily významnou změnu v postavení 

pánve, s průměrným laterálním náklonem 1,46° ve směru končetiny se zvýšenou everzí kalkaneu. 

Pozorovaný nárůst everze levého kalkaneu při unilaterální zkoušce demonstruje, že síly se přenášejí  

mezi oběma stranami těla a je tedy možné, že modifikace postavení pánve v závislosti na zvýšení 

everze pravého kalkaneu mohlo ovlivnit levou DK intersegmentálními silami v kloubech. Potvrzuje 

to také fakt, že postavení pánve může být ovlivněno postavením nohy (Pinto et al., 2008).  

 

Obr. č. 23: Unilaterální zvýšení everze kalkaneu (Pinto et al., 2008) 
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1.4.3. Nadměrná pronace a naklopení pánve během chůze 
 

 Studie (Resende et al., 2015) zjišťovala efekty jednostranně zvětšené pronace na DK 

a pánev během chůze, a to především během stojné fáze.  Subjekty byly zkoumány během tří situací 

- chůze na 15 metrů v sandálech s rovnou podrážkou, skloněný sandál na pravé noze a rovný na 

noze levé a obráceně. Sklon sandálu byl 10°.  

Během stojné fáze chůze se zvětšily úhly everze zánoží a vnitřní rotace bérce a stehna. Pánev 

poklesla ve frontální rovině na ipsilaterální straně (stoj na jedné DK), což potvrzuje teorii Pinta et 

al. (2008), (dále viz kapitola 1.4.2), že nadměrná pronace zkracuje končetinu. Tento zkrat poté dále 

přispívá k rozvoji bolesti bederní páteře, skolióz a dalších patologií.  

 Děti s varózním přednožím ve studii od Villarroya-Aparicio et al. (2015) vykazovaly větší 

úhly everze zánoží, oploštělou mediální klenbu nohy a větší flexi v kloubech DK při stoji i chůzi. 

Byla jim také naměřena větší VR v kyčelních kloubech při stoji a větší anteverzi pánve a vnější 

rotaci kyčli při chůzi, kterou autoři vysvětlují jako kompenzačí vzhledem k VR během stoje. Chůze 

měla rovněž kratší kroky a větší kadenci.   

 

1.4.4. Supinace a naklonění pánve 
 

 Efektu supinace nohy (a tedy inverze v STJ) na postavení pánve se věnovala pouze studie 

Duval et al. (2010). Bylo předpokládáno, že supinace nohy způsobí dorzální náklon pánve, který 

dále vyvolá až zmenšení bederní lordózy. Tyto hypotézy byly ověřovány ovlivňováním pozice 

kalkaneu a měřením změn, které byly vyvolány v pánevním náklonu a v oblasti bederní lordózy 

během stoje na obou nohách. Měření probíhalo v 5°, 10° a 15° inverze kalkaneu. Pro zvýraznění 

efektu v proximálních segmentech stáli probandi se zevně rotovanými bérci na dvou rotačních 

podložkách. Tyto podložky způsobovaly 0° - 40° vnější rotací bérců. 

 Supinace nohy vedla k vnější rotace bérce a stehna. Vnější rotace dále vedla k dorzálnímu 

naklonění pánve. Korelace mezi úhlem v STJ a rotací bérce byla statisticky signifikantní, nicméně 

korelace mezi úhlem v STJ a nakloněním pánve statisticky významná nebyla. Větší vliv na pánev 

byl také prokázán při vnitřní než při vnější rotaci bérců. Při měření však nebyla dosažena maximální 

vnější rotace, čímž mohl být tento výsledek zkreslen. 

 

1.4.5. Vliv postavení nohy na zakřivení bederní páteře 
 

 Vzhledem k úzké vazbě pánve na bederní páteř (Minicozzi, Russell, Ray, Struebing 

& Owens, 2016) se nabízí otázka, zda nadměrná pronace nohy ovlivňuje i bederní páteř ve smyslu 
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její zvýšené lordózy. Tento mechanismus výše uváděné studie potvrzují, nicméně naměřené 

hodnoty byly tak malé, že je nelze považovat za statisticky významné.   

 Významnější může být vliv jednostranné nebo asymetrické přítomnosti nadměrné everze 

kalkaneu. V tomto případě se předpokládá rozdíl ve funkční délce končetin a následně laterální 

posun pánve ke straně se zvýšenou pronací nohy. To dále může způsobit určitý stupeň skoliózy 

v bederní páteři. Tak tedy může být přítomnost nadměrné everze kalkaneu spojována s objevením 

se některých patologických stavů bederní páteře (Pinto et al., 2008). 

 

1.4.6. Vliv hallux valgus na pánev  
  

 V následující kapitole budou popsány rozdíly zjištěné v kinematice pánve a DK během 

chůze mezi lidmi s asymptomatickým hallux valgus a kontrolní skupinou. HV způsobuje dysfunkci 

nohy a může zapříčinit až selhání opory, absorbování nárazu a přenesení síly během stojné fáze. HV 

však neomezuje výhradně jen nohu, ale může způsobit přetížení celé DK. Pro optimální funkci 

nohy je důležitá stabilita prvního metatarzu, což u HV není dodrženo. Dále je omezena jak plantární 

tak dorzální flexe v hlezenním kloubu. Celkově se během chůze objevuje větší flexe v kyčelním 

i kolenním kloubu během švihové fáze a menší extenze v kolenním kloubu a naopak větší plantární 

flexe na začátku stojné fáze (Deschamps, Birch, Desloovere & Matricali, 2010; Kozáková et. al, 

2010; Kozáková et al., 2011).  

 Co se týká pánve, byl pohyb výrazně omezen ve frontální a transverzální rovině (tab. č. 6). 

Porucha ve stabilitě nohy kvůli HV a dysfunkci přednoží během stojné fáze dále narušuje funkci 

svalů stabilizujících pánev. Jejich hypotonie a dysbalance vede k abnormálnímu postavení pánve 

a její nestabilitě. Omezený pohyb pánve také může souviset s omezenou rychlostí chůze a kratší 

délkou kroku (Kozáková et al., 2011). 

 

 

Tab. č. 6: Kinematické hodnoty chůze skupiny s HV a kontrolní skupiny (Kozáková, 2011) 

 

 Palec a první metatarzofalangeální kloub společně s plantární aponeurózou hrají hlavní roli 

při přenášení zatížení během chůze. Porušení těchto struktur v důsledku HV může způsobit 

nadměrnou pronaci nohy, která dále zvyšuje rozsah pohybu přednoží, ovlivňuje celkovou stabilitu 

nohy a konečně resupinaci na konci stojné fáze. Pacienti však mají tendenci nést zatížení především 

na laterální straně nohy, jejich chůze se stává apropulzivní (Kozáková et al., 2011). Nadměrná 

1. hodnota (zleva): střední hodnota skupiny s HV, 2. hodnota: standartní deviace skupiny s HV, 3. hodnota: střední hodnota 

kontrolní skupiny, 4. hodnota: standartní deviace kontrolní skupiny. Pelvic tilt/obliquity/rotation: rozsah naklopení pánve 

v sagitální/frontální/transverzální rovině. 
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pronace poté dále ovlivňuje proximální segmenty (pánev), jak je popisováno v předešlých 

kapitolách.  

 

1.4.7. Vztah mezi postavením nohy a aktivitou pánevního dna 
 

 Patologie chodidla vede k celkové změně centrace kloubů DK a celého těla a dochází 

i k vnitřní inkoordinaci svalů pánevního dna. Změna funkce svalů v této oblasti, účastnící se na 

držení těla, má pak přímou odezvu ve svěračovém systému a naopak. Pánevní dno je velice 

významně funkčně propojeno se stabilizátory kyčle a s oblastí chodidla. Pokud je porušená souhra 

svalů pánevního dna a okolních struktur, mění se statika kyčelního kloubu a funkce nohy. Pokud 

trvá dlouho, vede typicky k poruchám funkce klenby nožní s planovalgozitou a nálezu halluces 

valgi. Blokáda nožní klenby je při omezení MTJ přes zvýšené napětí v m. biceps femoris spojena 

s poruchou statiky kyčle s předsunutým držením těla a neschopností relaxovat vestoje m. gluteus 

maximus. Mobilizací nártu a úpravou aferentace z oblasti chodidla dochází u této poruchy promptně 

k plné úpravě funkce nohy i úpravě držení v oblasti pánve (Skalka, 2002).  

 

 Svaly pánevního dna mají několik úrovní funkčního zapojení: 

 sfinkterová funkce (svaly uložené nejblíže k povrchu), 

 stabilizace kyčlí a pánve jako pletence (střední vrstva svalů). 

 

 Tah střední vrtsvy svalů pánevního dna je laterolaterálně s hvězdicovitým vyzařováním od 

středu hráze. Tyto svaly jsou odpovědné za stabilizaci kyčlí a také za funkci chodidel. Dávají tonus 

DK, jsou mimojiné zodpovědné za pružnost chůze. Při dysfunkci této střední vrstvy se zhoršuje 

tolerance chůze, zvláště na tvrdé dlažbě, utlumuje až bortí se nožní klenba, vyvíjí se plochá noha 

a halluces valgi.  

 Klíčovými místy pro aferentaci jsou chodidlo, oblast pánve, SI skloubení a oblast šíje. 

Všechny tyto oblasti bývají u poruch pánevního dna zdrojem patologické aferentace. Nefunkční 

nožní klenba je zdrojem zkreslené aferentace, naopak po její stimulaci a lepším nastavením při 

zatížení dochází ke změně postavení pánve a přímo k aktivaci hlubších vrstev pánevního dna. 

Uvolnění obvykle blokovaného nártu umožní i změnu postavení pánve ve stoji zrušením 

předsunutého držení těla (Skalka, 2002).  

 Ve studii Chena (Chen et al., 2005) byly ženy testovány na změnu aktivity svalů pánevního 

dna během různého pelvic tiltu vyvolávaného dorzální a plantární flexí v kotníku. Významné 

rozdíly byly nalezeny mezi normálním stojem a stojem s plantární flexí v hlezenním kloubu. Různé 

pozice v kotníku facilitují aktivitu svalů pánevního dna prostřednictvím zvýšeného pelvic tiltu. Tyto 

pozice se dají použít jako doplňující terapie stresové inkontinence. Změna v aktivitě svalů byla 
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měřena pomocí EMG biofeedbacku během tří pozic - normální stoj, plantární a dorzální flexe 

v hlezenních kloubech, vždy s nakloněním plošiny o 15°. Bylo zjištěno, že při stoji s plantární flexí 

v hlezenních kloubech se pánev naklání vzad a zároveň se snižuje aktivita svalů pánevního dna. 

Když je noha v dorzální flexi, pánev se naklápí dopředu a aktivita svalů pánevního dna se zvyšuje. 

Studie tedy zjistila, že pelvic tilt může ovlivnit aktivitu svalů pánevního dna a být využit při terapii 

stresové inkontinence žen (Chen et al., 2005). Nicméně uvedené naklápění pánve je v rozporu 

s Leeho (Lee et al., 2014) studií, který uvádí, že nošení vysokých podpatků, tedy postavení 

hlezenního kloubu v plantární flexi, stupeň anteverze pánve zvyšuje. Rozhodujícím faktorem se 

v tomto případě zdá být čas, potažmo úroveň kompenzačních mechanismů. Lee (Lee et al., 2014) 

uvádí, že tato anteverze pánve vzniká při dlouhodobém nošení podpatků, zatímco ve studii Chena 

se jedná o okamžitou reakci pánve na změnu postavení v hlezenním kloubu (Chen et al., 2005). 

 

1.5. MOŽNOSTI TERAPEUTICKÉHO ZÁSAHU  
 

 Možností ovlivnění deformit nohy se zabýval již Root (Tiberio, 1988), konkrétně 

kompenzačním ortézováním. A to tak, aby zabránil následnému řetězení poruch. Jedním z možných 

cílů takového ortézování nebo i dalších možností ovlivnění je omezení pronace v STJ. Nicméně je 

důležité brát v úvahu, že nikdy nezasahujme odděleně pouze do jednoho segmentu. Omezení 

pronace v STJ může vést např. k hyperextenzi kolene (Vařeka & Vařeková, 2009), což je v podstatě 

jen jiná varianta kompenzace. Je tedy důležité vybrat takový způsob kompenzačního mechanismu, 

který do proximálních segmentů zasáhne co možná nejideálněji z biomechanického hlediska. 

 Jak již bylo několikrát řečeno, segmenty se navzájem ovlivňují. Proto je možné např. 

zásahem v oblasti pánve ovlivnit postavení nohy. Řetězení platí i obráceně, tedy změny v oblasti 

nohy se promítají do postavení pánve. Tento fakt má i klinický význam - např. při pánevních 

dysfunkcích (a také bolestech bederní páteře - low back pain) by mělo být vždy vyšetřeno postavení 

nohou.  

 V následujících dvou kapitolách budou zmíněné obě možnosti - tedy jak je možné zasáhnout 

v oblasti nohy i pánve s předpokladem následného ovlivnění druhého segmentu. 

 

1.5.1. Terapeutický zásah v oblasti nohy 
 

 V oblasti nohy existuje řada možností, jak tento segment ovlivnit. Jak bylo zmíněno, již 

Root se zabýval kompenzačním ortézováním, které se stále využívá. Velmi se využívají vložky do 

bot, široké spektrum kinezioterapeutických metod na ovlivnění aktivity nohy (např. malá noha, 
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senzomotorické cvičení) nebo tapování, které také pomáhá dosáhnout a udržet požadované 

postavení nohy. 

 

1.5.1.1. Ortézování 
 

 Běžné protetické ortézování nohy při méně závažných poruchách postavení lze rozdělit na 

4 hlavní typy: 

 Podpůrné ortézování, které zmírňuje nároky na struktury zajišťující funkci nohy při zatížení.  

 Korekční ortézování využívá supinační či pronační klíny ke korekci vadného postavení 

nohy. V zásadě je možné pouze u flexibilních deformit a vyvíjející se nohy.  

 Kompenzační ortézování se nesnaží o korekci vadného postavení, pouze nahrazuje ty 

kompenzační mechanismy pohybového aparátu, které mohou být pro jeho struktury 

přetěžující. Při vhodném použití kompenzačního ortézování (např. mediální klínek pod 

supinovaným přednožím) není organismus nucen k vlastnímu kompenzačnímu zásahu (např. 

pronaci zánoží) a nedochází tak k přetížení struktur zapojených do této kompenzace. 

 Speciální ortézování je pak kombinací předešlých typů (Vařeka & Vařeková, 2005).  

 

1.5.1.2. Vložky do bot 
 

 Používání vložek do bot v rámci terapie nadměrné pronace nohy je běžnou a uznávanou 

záležitostí. Cílem Andreasenovy studie (Andreasen et al., 2013) bylo zjistit efekt cvičení a vložek 

do bot u pacientů s nadměrnou pronací a chronickou bolestí nohy. Cvičení spočívalo v intervenci 30 

minut, 2x týdně po dobu 12 týdnů. Zaměřovalo se na svalovou sílu a koordinaci, balanci a rozsah 

pohybu. Pacienti dostali rovněž doporučené cvičení na doma. Pacienti následně subjektivně 

hodnotili změnu bolestivosti. Fotografickým vyšetřením byl zjišťován úhel kalkaneu v zatížení 

nohy při stoji na jedné noze. U hodnot úhlu kalkaneu nebyly zjištěny signifikantní změny, ale 

pacienti udávali výrazné zlepšení bolesti. Zajímavé bylo, že terapie pouze pomocí cvičení úhel 

kalkaneu dokonce zvětšila, ale v kombinaci s vložkami se úhel zmenšil. 

 Cílem studie Kosonena et al. (Kosone, Kulmala, Müller & Avela, 2017) bylo zkoumat vliv 

mediálně skloněných vložek u mužů s nadměrnou pronací. Předpokládalo se, že se zmenší rozsah 

pohybu do everze přednoží i zánoží. Vložky celkově zvětšily dorziflexi přednoží vůči zánoží 

a zlepšily kontakt paty. Ve frontální rovině se podle předpokladů zmenšila everze přednoží a to jak 

ve stoji, tak během chůze a běhu. Změna v everzi nicméně zánoží nebyla statisticky významná.  
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1.5.1.3. Kineziotaping 
 

 Další možností ovlivnění nohy je aplikace tapu a dosažení tzv. antipronačního efektu. 

Vicenzino (Vicenzino, McPoil, Rusell & Peisker, 2006) aplikoval tape přes hlezenní kloub 

z laterální na mediální stranu, podpořil tak podélnou klenbu a potenciálně zvětšil inverzi zánoží. 

Tato aplikace je přesně opačná než ta, která se používá jako prevence vymknutí hlezenního kloubu. 

Na základě aplikace tapu bylo očekáváno zmenšení kontaktní plochy nohy se zemí. To se potvrdilo 

pouze v oblasti zánoží. Během chůze a běhu se pak zmenšila kontaktní plocha především v oblasti 

mediálního zánoží, což ukazuje jako výhodné použití tapu především v dynamických situacích.  

 Efekt antipronačního tapování zkoumal i Aguilar (Aguilar, Abián-Vicén, Halstead & Gijon-

Nogueron, 2016). Tape dlouhý 25 cm byl aplikován na zánoží, od fibuly (vnějšího kotníku) kolem 

kalkaneu až do středu tibie, pod napětím 75%. Tape na středonoží byl aplikován od baze 

5. metatarzu, křížil talonavikulární kloub a pokračoval opět ke střední části tibie, pod 75% napětím. 

Noha byla během aplikace supinována. Tape byl aplikován před 45 minutovým během a po jeho 

skončení bylo posuzováno postavení nohy. Nejvýznamnějším pozorovaným výsledkem bylo lepší 

působení sil na chodidlo při běhu (měřeno pomocí speciální vložky Biofoot) a více neutrální 

postavení nohy po běhu.  

 

1.5.1.4. Cvičení nohy 
 

 Je rovněž možné věnovat se speciálnímu cvičení svalů nohy. Jednou z variant je posílení 

supinátorů. To zvětší tzv. "antipronační" kapacitu hlubokých flexorů nohy (m. tibialis posterior, 

m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus). Posilování supinátorů se běžně používá jako 

prevence únavových zranění u běžců s nadměrnou pronací (Hagen et al., 2016). 

 Cruz et al. (2015) použil u mladých atletů (9-12 let) s nadměrnou pronací speciálně 

sestavený cvičební program (obr. č. 24), jehož cílem bylo snížit hyperpronaci především během 

chůze, zabývá se tedy svaly celé DK. Při první návštěvě byly dětem i rodičům cviky podrobně 

vysvětleny, děti poté cviky prováděly každý den 1x po dobu tří měsíců. Provedení cviků a změny 

na muskuloskeletálním systému se hodnotily každých 15 dní. Po celé tříměsíční intervenci se 

zlepšilo postavení kolen, hlezenního i subtalárního kloubu, hodnoty se staly klinicky normálními. 

Při kontrolním vyšetření po šesti měsících od intervence byly dosažené normální hodnoty stále 

udrženy.  
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Obr. č. 24: Cvičební program pro zmenšení pronace během chůze (Cruz et al., 2015) 

 

1.5.2. Terapeutický zásah v oblasti pánve 
 

 Možností ovlivnění oblasti pánve je hned několik. Od kinezioterapeutických metod, 

pracujících především s ovlivněním svalů v této oblasti, které mají přímou souvislost s pelvic 

tiltem, až po použití kineziotapu. Možnost tapování bych zde chtěla více popsat a to především 

proto, že aplikace tapu v oblasti pánve není zatím příliš běžná. Může však být dobrým řešením 

a nabízet zajímavé výsledky. 

 Lee et al. (2014) zjišťoval účinky tapování do dorzálního naklopení pánve u žen, které 

dlouhodobě nosily podpatky a měly chronickou bolest SI skloubení. Naklopení pánve bylo měřeno 

před aplikací tapu, bezprostředně po aplikaci, 1 den po aplikaci tapu a okamžitě po sejmutí tapu 

(tape byl aplikován 1 den). Během tohoto času nebyla zároveň aplikována jiná terapeutická metoda. 

Tape byl nalepen následujícím způsobem: Jeden tape s cca 50% napětím byl umístěn přes m. rectus 

abdominis a m. obliquus abdominis externus (oboustranně). Další tape s cca 75% napětím byl 

napelen od SIAS k SIPS (obr. 25).  

 

Obr. č. 25: Aplikace tapu na pánev (A - m. obliquus abdominis externus, B - aplikace od SIAS 

k SIPS, C - m. rectus abdominis) 
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 Výsledkem bylo, že po jednodenní aplikaci tapu se pelvic tilt snížil, hodnoty změn lze vidět 

na obrázku č. 26 a v tabulce č. 7 (Lee et al., 2014). Aplikace tapu na m. rectus abdominis 

a m. obliquus abdominis externus podporovala jejich aktivitu, flektovala páteř a umožnila tak pánvi 

pohyb do dorzálního naklopení. Tape aplikovaný s větším napětím přes spiny přidal mechanický 

efekt a usnadňoval pánvi navrácení se do dorzálního naklopení (po vychýlení se dopředu).  

 

Obr. č. 26: Změny v naklopení pánve (dominantní/nedominantní strana; před aplikací, po aplikaci, 

po 1 dnu, po sejmutí tapu) 

 
 
 
 
 
 
Tab. č. 7: Změny v naklopení pánve 

 

 Dlouhodobějším efektem tapování pánve se zabývala jiná Leeho studie (Lee & Yoo, 2012). 

Tape do retroverze byl aplikován během dvou týdnů a to následujícím způsobem: 6 dní v týdnu na 

průměrně 9 hodin/den, pod napětím 30-40 %. Způsob umístění pásek byl shodný s první uváděnou 

studií (Lee et al., 2014; obr. x). Změnu v úhlu naklopení pánve lze pozorovat na obr. č. 27 (pravá 

a levá strana). Bezprostředně po aplikaci tapu byla anteverze pánve nejmenší, po sejmutí tapu byl 

úhel anteverze opět o několik stupňů větší, nicméně stále menší než před intervencí. Po druhé 

aplikaci tapu úhel anteverze opět poklesl. Pacienti navíc udávali úlevu od bolesti v oblasti bederní 

páteře. 

 Vlivem pánevního cvičení na určité chůzové parametry se zabýval Kim et al. (Kim, Kang, 

Moon & Oh, 2017). Jejich studie využívala pánevní cvičení ve smyslu repetitivního střídání anterior 

a posterior pelvic tiltu s biofeedbackem, a to během sedu u starších pacientů s Alzheimerovou 

chorobou. Po 4měsíční intervenci byly pozorovány významné změny v chůzovém stereotypu ve 

smyslu zvýšení rychlosti chůze, prosloužení délky kroku a celkovém zvětení rozsahu pohybu pánve 
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do ante- i retroverze. Při tomto pozitivním ovlivnění chůzového stereotypu lze usuzovat i pozitivní 

ovlivnění samotné nohy. Proto může mít podobné pánevní cvičení potenciál i v rámci terapie nohy. 

 

Obr. č. 27: Porovnání naklopení pánve s tapem/bez tapu v čase; levá a pravá strana 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

 Praktická část této práce je zaměřena na ověření vztahu mezi nadměrnou pronací nohy 

a naklopením pánve. Pro měření byly vybráni tři zdraví studenti vysokých škol, 2 ženy a 1 muž, ve 

věku 22-26 let, z toho probandka č. 1 je zvyklá na pravidelné nošení bot na vysokém podpatku. 

Vyšetřované osoby neměly během posledních pěti let žádné zranění dolních končetin ani pánve.  

 

2.1. Cíl praktické části 
 

 Na základě teoretických poznatků (viz kapitola 4.) bylo cílem praktické části ověřit existenci 

kinematického řetězce mezi nohou a pánví, konkrétně zda zvětšená pronace nohy, vyvolaná stojem 

na mediálně skloněných klínech, způsobí i větší ventrální naklopení pánve. 

 

2.2. Metodika měření  
 

 Pro analýzu postavení segmentů byly probandům umístěny na vybraná místa (oboustranně 

SIAS, SIPS, trochanter major, distální třetina bérce, Achillova šlacha a kalkaneus) markery 

z kinesiotapu o průměru 2 cm. Následně byly pořízeny fotografie ve frontální rovině (zezadu) 

a v rovině sagitální (z boku) v následujících situacích: 

 

 Stoj č.1 - Přirozený stoj na rovné zemi 

 Stoj č. 2 - Stoj na mediálně skloněných klínech (úhel sklonu byl 6°) 

 Stoj č. 3 - Přirozený stoj na rovné zemi po aplikaci kineziotapu podporujícího posterior 

pelvic tilt 

 Stoj č. 4 - Stoj na mediálně skloněných klínech (úhel sklonu byl 6°) po aplikaci kineziotapu 

na pánev 

 

 Ve stoji č. 3 a 4 byl pozorován efekt vybrané terapeutické metody popsané v teoretické části, 

tedy použití kinesiotapu pro podporu posterior pelvic tiltu. Tape byl aplikován bilaterálně na 

m. rectus abdominis a m. obliquus externus pod napětím cca 50% a opět bilaterálně od SIAS 

k SIPS, pod napětím cca 75%. Záznam proběhl ihned po aplikaci tapu. 

 Fotografie byly následně analyzovány pomocí volně dostupného počítačového programu 

iPhotoDraw 2.3., kde byl na fotografiích ve frontální rovině pomocí funkce "Angular Dimension" 

změřen úhel everze kalkaneu (foto č. 1-5, 7-11, 13-17) a na fotografiích v sagitální rovině úhel 

naklopení pánve jako úhel mezi horizontálou a linií spojující SIAS a SIPS (foto č. 1-4, 6-10, 12-16, 

18). 
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2.3. Výsledky  
 

 Na základě teoretických poznatků byla největší anteverze pánve očekávána ve stoji č. 2, to 

se potvrdilo u subjektů 2 a 3 (foto č. 8, 12, 14 a 18). Subjektu č.1 byla největší anteverze naměřena 

při stoji č.1, nicméně v tomto případě se dle mého názoru jedná o chybu měření na základě 

zkreslení úlevovým postavením subjektu, který je "zavěšen do vazů" a anteverzi pánve si tak 

zvětšuje. Nejmenší stupeň anteverze se naopak předpokládal ve stoji č.3, kde aplikace kinesiotapu 

naklápěla pánev směrem do retroverze a žádné klíny nepůsobily do opačného pohybu. Toto se 

potvrdilo u všech subjektů (foto č. 3, 6, 9, 12, 15, 18).  

 Při stoji na skloněných klínech (stoj č. 2 a 4) byla očekávána menší anteverze při stoji 

č. 4, ve kterém byl aplikován tape. Toto se opět u všech subjektů potvrdilo, anteverze pánve byla 

menší průměrně o 3,37° (foto č. 6, 12, 18). Tento poměrně velký rozdíl naznačuje, že terapeutická 

možnost spočívající v aplikaci kineziotapu má dobrý potenciál v ovlivňování naklonění pánve. 

Rozdíl v naklonění pánve mezi stojem č. 1 a 3 (ve stoji č. 3 je pelvic tilt menší díky tapu), kdy na 

pelvic tilt působí pouze tape (ne klíny) je ovšem menší. Tento fakt přisuzuji tomu, že výchozí pozicí 

bylo "normální" postavení nohou, narozdíl od "patologického" v případě výchozího postavení na 

klínech. Rozdíl v naklonění pánve způsobený tapem byl i větší než rozdíl způsobený stojem na 

klínech (rozdíl mezi stojem č. 1 a 2). To je logické vzhledem k tomu, do jak velkého segmentu 

v jednotlivých případech zasahujeme. 

 Stoj na klínech ve všech případech, kromě rozdílu mezi stojem č. 3 a 4 u subjektu č.2, 

znamenal zvětšení úhlu everze kalkaneu (potažmo pronace nohy). V případě aplikace tapu na pánev 

byl pozorován (mezi stojem č.1 a 3 a mezi č.2 a 4) výrazně nižší úhel everze kalkaneu. Snížení 

everze zánoží pomocí tapu se projeví výrazněji při stoji na klínech, tedy opět pokud vycházíme 

z "patologického" postavení. Naměřené hodnoty a postavení segmentů ukazují fotografie č. 1-18 

a tabulka č. 8.  
 

SUBJEKT 1 stoj č.1 stoj č.2 stoj č.3 stoj č.4 

úhel everze zánoží 
P noha 9,44° 9,63° 4,54° 4,99° 

L noha 5,22° 6,29° 3,32° 4,79° 

pelvic tilt 22,24° 17,09° 12,16° 12,26° 

SUBJEKT 2 stoj č.1 stoj č.2 stoj č.3 stoj č.4 

úhel zánoží everze 
P noha 4,36° 4,61° 3,73° 3,49° 

L noha 3,66° 4,28° 2,71° 1,79° 

pelvic tilt 21,03° 24,61° 19,34° 20,09° 

SUBJEKT 3 stoj č.1 stoj č.2 stoj č.3 stoj č.4 

úhel everze zánoží 
P noha 7,99° 11,61° 7,47° 10,89° 

L noha 2,70° 9,39° 2,48° 8,54° 

pelvic tilt 15,29° 15, 61° 14,75° 14,84° 
 

Tab. č. 8: Přehled naměřených hodnot  
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3. DISKUZE 
 

 Z biomechanického hlediska je lidské tělo multisegmentální struktura, kde se mezi 

sousedními segmenty odehrávají zásadní interakce. Nicméně pro dobrou funkci 

muskuloskeletálního systému jsou důležité interakce i mezi vzdálenějšími segmenty, v rámci tzv. 

kinematických řetězců. Tato práce popisuje právě takový kinematický řetězec, ve kterém změnou 

postavení nohy (hyperpronace) dosáhneme rovněž změny v postavení pánve (ventrální naklopení), 

a to přes rotaci bérců a rotaci v kyčelních kloubech.  

 Všechny studie uváděné v práci se tedy shodují na tom, že nadměrná pronace nohy vyvolává 

větší naklonění pánve ve smyslu anteverze, s čímž souhlasí i mé vlastní pozorování v rámci 

praktické části. Jednotlivé hodnoty se ovšem poněkud liší. Např. Khamis & Yizhar (2007) uvádějí 

při použití klínu se sklonem 10° zvětšení everze kalkaneu o průměrně 2° a anteverze pánve 

průměrně o 0,5°. Pinto et al. (2008) při stejně skloněném klínu udává průměrné zvětšení everze 

kalkaneu téměř o 8° a ventrálního naklopení pánve o 1,57°, podobné výsledky prezentuje i Tateuchi 

et al. (2011). Ve vlastním měření se výsledky měření hodnot everze kalkaneu u dvou subjektů blíží 

spíše výsledkům Khamise & Yizhara (2007), u třetího subjektu byly naměřeny výrazně větší 

hodnoty podobné spíše výslekům Pinta et al. (2008).  

 Rozdíl ve zjištěných hodnotách může mít na svědomí hned několik faktorů. Hlavní roli hraje 

metodika získávání a zpracování dat. V jednotlivých studiích se lišilo umístění markerů, od 

přilepení přímo na kůži, na přiléhavé oblečení, až po umístění markerů na pevné pásky, které 

eliminovaly vliv pohybu generovaného měkkými tkáněmi a lépe tak mohly zaznamenat přesnou 

anatomickou pozici. Pohyblivost nalepených markerů společně s měkkými tkáněmi považuji také 

za jeden z limitů vlastního měření. Rozdíl u naměřených hodnot everze kalkaneu v jednotlivých 

studiích může být opět způsobený metodou měření. Standardně se měří ve dvou dimenzích ve 

frontální rovině, ale Pinto et al. (2008) tento pohyb měřil trojdimenzionálně. To se pravděpodobně 

jeví jako vhodnější, protože pohyb v STJ (pronace nohy) probíhá ve všech třech rovinách. Výsledek 

měření mohla rovněž ovlivnit i variabilita orientace STJ, ze které vyplývá různá vnitřní rotace DK, 

se kterou se dále pojí různý stupeň anteverze pánve (Pinto et al., 2008).  

 Everze kalkaneu ve frontální rovině je součástí právě pronace nohy a měření pouze ve 

frontální rovině je tedy určitým zjednodušením. Toto zjednodušení využívám i ve vlastním měření, 

vzhledem k tomu, že využívám fotografické metody, ze které trojdimenzionální pohyb určit nelze. 

V teoretické části práce však 3D kinematickou analýzu zmiňuji jako moderní a efektivní způsob 

vyšetření, dle mého názoru je pro podobné měření v současné době nejvhodnější. Všechny studie 

uváděné v práci tuto metodu pro získání dat používají. Nicméně v praktické části mé práce nebyla 

použita z prostého důvodu finanční náročnosti, nesnadné dostupnosti a omezením na laboratorní 
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podmínky. Zároveň si poměrně velkou nepřesnost fotografické metody uvědomuji. Nepřesnosti 

vznikají jak již samotným pořízením fotografie, tak následným zpracováním v počítačovém 

programu, jehož pomocí jsem měřila jednotlivé úhly. Celkově tak může vzniknout velká chyba 

měření, což vzhledem k očekávaným změnám v postavení segmentů jen o několik málo stupňů není 

ideální. 

 V úvahu je potřeba brát i počáteční nastavení jednotlivých segmentů, i u zdravých subjektů 

může být jejich postavení ovlivněno různými faktory, např. postavení pánve může být ovlivněno 

úhlem anteverze krčku femuru, orientací acetabula, postavením bederní páteře nebo flexibilitou 

měkkých tkání (Khamis & Yizhar, 2007). Kinematický řetězec také ovlivňují variace ve struktuře 

a postavení jednotlivých nohou, popisované rovněž v teoretické části práce. Výsledky některých 

studií navrhují, že pohyb kalkaneu a tibie jako výsledek kinematické spolupráce je rozdílný u nohy 

s vysokou a nízkou klenbou a také u pronované a supinované nohy (Wong, Hunt, Burns & Crosbie 

(2008) podle Tateuchi et al., 2011). Takže variace v postavení nohy mohou proximální segmenty 

ovlivňovat "po svém" i při zvýšené everzi kalkaneu. (Tateuchi et al., 2011). 

 Jako další potenciální omezení studií vidím fakt, že vystavování zdravých subjektů 

hyperpronaci zdůrazňuje pouze okamžitý efekt na normální intersegmentální vztah a ne na 

dlouhodobou změnu postavení, která se již adaptovala. Proto mají výsledky klinický význam spíše 

ve smyslu směru než absolutní velikosti změn v postavení pánve. Dlouhodobá adaptace tkání někdy 

umožňuje pozorovat větší posturální změny vedoucí také k většímu riziku pro rozvoj patologie. To 

souhlasí s již popsanými klinickými pozorováními, které naznačují zvětšenou pronaci nohy 

u subjektů s bolestmi v bederní páteři a se špatným postavením pánve ve frontální a sagitální rovině 

(Pinto et al., 2008). Na druhou stranu, lidé se zvětšenou pronací nohy vytvářejí různé kompenzační 

mechanismy a jen podle postavení pánve je tedy nelze jednoznačně odlišit od lidí s normální 

pronací nohy (Duval et al. 2010). K objasnění vlivu dlouhotrvající nadměrné everze kalkaneu 

a jejího možného vlivu na rozvoj patologie jsou potřeba další studie. Další studie by mohly také 

směřovat i k více dynamickým aktivitám (chůze, běh, chůze do a ze schodů), při kterých na tělo 

působí větší síly a ty následně také způsobují větší kinematické změny.  

 Domnívám se, že právě na základě tvrzení z předchozího odstavce o dlouhodobém vlivu 

a kompenzačních mechanismech nebyl v mém měření pozorován v podstatě žádný rozdíl 

u probandky zvyklé na nošení vysokých podpatků. Její noha je již adaptována a má tak jen jiné 

"výchozí postavení" pro aktuální měření, biomechanický princip změn u ní však probíhá stejně.  

 Tato práce se věnuje dospělým nohám. Nicméně bych ráda věnovala odstavec také nohám 

dětským. Porušená architektonika nohy u nich obvykle nevyvolává žádné symptomy. Hlavní roli při 

tom hraje plasticita muskuloskeletálních struktur a schopnost jejich regenerace. Má to ovšem to 

riziko, že je narušen správný kostní vývoj a porušené postavení je pak rigidní a nevratné. Kritéria 
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definující správné postavení nohy ale nejsou přítomna už od narození, jak kalkaneus, tak hlavice 

talu musí projít ontogentickým vývojem - derotací - aby dosáhly normálního postavení. Tato 

derotace je obvykle dokončena kolem 8. až 9. roku věku, do té doby má většina dětí varózní 

kalkaneus a varózní přednoží, které dále působí nadměrnou pronaci. Pokud pronace přetrvává, 

působí valgózní stres na koleno a způsobí tak jeho valgózní postavení. Vnitřní rotace bérce 

doprovázející nadměrnou pronaci může inhibovat normální ontogenetickou redukci anteverze 

femuru (Tiberio, 1988). 

 Jako klinický přínos zkoumání vztahu mezi nohou a pánví vidím fakt, že při objevení se 

symptomů v jednom segmentu je dobré vyšetřit i segment druhý, neboť primární problém se může 

nacházet právě v něm. Přítomnost nadměrné everze kalkaneu tedy může být zvažována jako 

přispívající faktor k neideálnímu postavení pánve během stoje. Khamis & Yizhar (2007) uvádějí, že 

stupeň zvýšení anterior pelvic tiltu v jeho studii stačí, aby vznikly funkční změny, symptomy 

a omezení v oblasti boku, pánve i bederní páteře. Při pánevních dysfunkcích a bolestech bederní 

páteře by tedy mělo být rovněž vyšetřeno postavení nohou. Noha, která nemá ideální postavení 

a funkci, může přispět k dysfunkci pánve (Duval et al., 2010; Khamis & Yizhar, 2007; Pinto et al., 

2008). 

 Žádná z uváděných studií se ovšem nezabývala možnou terapií. V teoretické části uvádím, 

že do popisovaného kinematického řetězce je logicky možné vstoupit jak ze strany nohy, tak ze 

strany pánve. Pro ověření v praktické části jsem si pak vybrala aplikaci kineziotapu, podporujícího 

posterior pelvic tilt. Tato aplikace v mém měření skutečně stupeň anteverze pánve snížila. Na 

základě kinematického řetězce jsem očekávala rovněž sníženou everzi kalkaneu (tedy pronaci celé 

nohy), což se opět potvrdilo. Tyto výsledky ovšem nelze zobecňovat, vzhledem k malému počtu 

probandů a pravděpodobně velké chybě měření.  
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ZÁVĚR 
 

 Jak již bylo řečeno, správná funkce nohy je stěžejní pro stoj i chůzi. Noha bez strukturálního 

poškození dokáže optimálně přenášet síly mezi podložkou a celým tělem a také zajistit dobrý 

proprioceptivní příjem informací z okolí. Pokud se však určité poškození nohy objeví, je snaha ho 

co možná nejvíce kompenzovat tak, aby nedocházelo k řetězení problémů dále do proximálních 

segmentů. Taková kompenzace probíhá nejčastěji v subtalárním kloubu, a to v podobě jeho 

nadměrné pronace. Dále se tak v podstatě nešíří problém samotné nohy, ale právě následky 

kompenzace v subtalárním kloubu, tedy jeho nadměrná pronace. Cílem této práce proto bylo 

sledovat okamžitý vliv nadměrné pronace nohy na proximální segmenty, především na postavení 

pánve v sagitální rovině.  

 V teoretické části byl popsán mechanismus, na jehož základě může noha pánev ovlivnit.  

Zvětšená pronace nohy vyvolá vnitřní rotaci bérců a dále vnitřní rotaci v kyčelních kloubech. Když 

se obě dolní končetiny rotují vnitřně v kyčelních kloubech, hlavice femurů tlačí dozadu proti 

acetabulu a celá pánev reaguje ventrálním naklopením. K tomuto naklopení přispívá i větší napětí 

v m. iliopsoas a v kloubním pouzdru, rovněž způsobené vnitřní rotací v kyčelních kloubech.  

 Dále jsem se v práci věnovala možnostem terapuetické intervence. Uvádím, že do 

popisovaného kinematického řetězce je možné vstoupit jak ze strany nohy, tak ze strany pánve. To 

znamená, že zmenšení pronace nohy by mělo teoreticky snížit i stupeň anteverze pánve. 

A obráceně, pokud snížíme velikost anteverze pánve, zmenší se následně i stupeň pronace nohy. 

V praktické části jsem poté ověřovala jak existenci kinematického řetězce, tak i možnost 

vzájemného ovlivnění těchto segmentů pomocí aplikace kineziotapu.  

 Vyšetření postavení nohy by nemělo být součástí celkového vyšetření pouze těch pacientů, 

kteří mají problém primárně s nohama či dolními končetinami, ale i těch s bolestmi v oblasti pánve 

a bederní páteře. Protože noha, která nemá ideální postavení a funkci, může přispět také k dysfunkci 

pánve. 
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