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Cvičení při plochých nohách

Lidská noha má dvě základní charakteristická vyklenutí: příčnou a podélnou nožní klenbu. 
Tak je zajištěna pružná a nebolestivá chůze. Při tzv. plochých nohou je tato příčná či podélná 
klenba nožní (příp. obojí) porušena a svým nositelům tak po delší chůzi, či dlouhodobém stání 
způsobuje  občasné,  někdy  však  až  nesnesitelné  bolesti  chodidel.  K těm  se  navíc  často 
přidružují bolesti v bederní páteři.

Činitelé podílející se na vznik plochých nohou

Mezi nejčastější činitele, které mají vliv na vznik ploché nohy, patří zvýšená tělesná 
hmotnost, dále přetěžování nohou (např. při chůzi dítěte bosky na tvrdé rovné podlaze), 
u dospělých i negativní vliv některých profesí (např. číšníci, prodavači), dále nemožnost 
občasné relaxace nohou během dne při jejich přetěžování vestoje apod.                             

Péče o ploché nohy, cvičení

Ploché nohy trpí hlavně v nesprávně zvolené obuvi (její nedostatečná délka, obměna, 
obuv měkká, nošená po celý den, nevyztužený opatku, nevhodná výška nebo tvar podpatku, 
nízký prostoru pro prsty, celkově nevhodný tvar obuvi), dokonce i v  nevhodných ponožkách 
a  punčoch  (krátké,  nebo  naopak  příliš  dlouhé,  s  nevhodně  umístěnými  švy,  vyrobené  ze 
špatně  prodyšného  materiálu  apod.).  Krom  správného  obutí  vyžadují  ploché  nohy  také 
udržování  dostatečné  hygieny  a  další  péči,  neboť  se  obvykle  potí  více  než  nohy zdravé. 
U dětí doporučujeme pravidelné pečlivé omývání nohou nedráždivým mýdlem ve vlažné vodě 
a  pečlivé  osušení  bez  užití  prostředků proti  pocení.  U dospělých  jsou  pak doporučovány 
koupele  (střídavé  namáčení  nohy -  v  teplé  vodě  déle,  krátce  pak  ve  vodě  studené,  takto 
několikrát opakovat, končit vodou studenou), dále šlapání vody a konečně polohování dolních 
končetin (do zvýšené polohy) alespoň na dobu 10 minut. Provádění vlastního cvičení ve vodě 
je rovněž účinné. 

Jestliže  lékař  u  pacienta  zjistí  ploché  nohy,  předepíše  mu  zpravidla  ortopedické 
vložky. Krom toho by měl pacientovi doporučit určitá cvičení a upozornit ho na jejich správné 
provádění. Při výběru sportu je rovněž  nutné  poradit se o jeho vhodnosti s lékařem, neboť 
některé sporty mohou podpořit  zlepšení  stavu nohou a naopak.  Lékař u vybraného druhu 
sportu  vymezí  rozsah provádění  a  doporučí  vhodné vybavení  (např.  obutí).  Při  jakémkoli 
cvičení  bychom  však  měli  mít  na  paměti,  že  cílem  má  být  plná  funkce  nohou  bez 
nepřiměřeného přetěžování a  zachování jejich elastické pružnosti včetně pohybu prstů. Proto 
se také doporučuje chůze naboso v nerovném terénu (na trávě, v písku apod.), ne však na 
podlaze rovné a tvrdé! Vhodná je také chůze v mělké vodě (po písčitém dně), kde se však 
noha nemůže zranit.
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Zásady při cvičení

Uvedené  cviky  tvoří  výběr,  není  tedy  vhodné  aplikovat  je   ihned  všechny  najednou. 
Když s dítětem začínáme cvičit, zvolíme nejprve  jeden až tři cviky, které jsou pro dítě snadno 
pochopitelné a zvládnutelné. Po pravidelných vyšetřeních je pak vhodné postupně jednotlivé 
cviky doplňovat a kombinovat tak, aby byly podle stupně a charakteru změn nohou i  nadále 
účinné. Podle stavu nožní klenby je rovněž důležité stanovení vhodného počtu opakování při 
každém,  pravidelně  se  opakujícím  cvičení.  Zvyšovat  počet  opakování  cviku,  přičemž 
obvyklý počet je 10, se bez posouzení odborníka nedoporučuje. Správné provádění cviků by 
mělo  být  pravidelně  kontrolováno  odborníkem,  protože  jedinec  zpočátku  nemusí  správný 
pohyb pochopit; nesprávné provádění  však může být  způsobeno počáteční  neobratností  či 
vlivem kladného nebo negativního rozvoje změny na noze.

 Při stanovení pořadí cviků dodržujeme obvykle tento sled:

1) cviky vsedě (lépe na tvrdé podložce s rukama opřenýma za zády)
2) cviky vleže
3) cviky vestoje 
4) cviky s pomůckou (míčem, tužkou apod.) 
5) nakonec zařazujeme nácvik správné chůze

Zásady:

 cvičit alespoň jedenkrát denně
 vždy cvičit až po chvíli odpočinku
 odpočinek je vhodné vyplnit koupelí nohou ve vlažné vodě
 mezi jednotlivé cviky je vhodné vložit uvolňovací (relaxační) cvik nebo setrvání v 

uvolněné poloze dolních končetin.
 cvičení by se mělo provádět raději kratší dobu a častěji
 při cvičení nepospíchat, soustředit se na správnost prováděného pohybu
 délka cvičení by měla odpovídat druhu a stupni postižení, věku a unavitelnosti dítěte
 po cvičení se doporučuje lehká masáž nohou po jejich opětovném omytí
 cvičící by měl mít po cvičení příjemný pocit, nikoliv pocit únavy nebo dokonce bolesti
 v případě pochybností o správném postupu při cvičení se obrátit vždy na svého lékaře 

nebo rehabilitačního pracovníka

Masáž provádíme např. lehkým kartáčováním chodidel silonovým kartáčkem taženým 
nejprve pod vodou od paty ke špičce. Později, když si dítě zvykne, můžeme kartáčovat  po 
suché plosce. Malé děti by měly přijímat cvičení jako zábavnou hru. Proto  při vysvětlování 
cviků používáme různých zábavných přirovnání; řídíme se reakcemi dítěte. Jen tak bude 
provádět cviky správně, plynule, nenásilně, účinně a se samozřejmostí se k nim bude 
pravidelně vracet.

Uvedené cviky jsou cíleny převážně na dětskou nohu, část z nich je však možno využít  i 
v dospělosti. Většina cviků totiž směřuje především k posílení správného vývoje kostí a svalů 
nohou a  osvojení  si  správných pohybových návyků (např.  při  chůzi).  Cvičení  předepsaná 
dospělým jedincům  jsou zaměřeny více na uvolnění přetížených svalů a vazů a na návrat 
nosných a pohybových částí do fyziologického, tedy přirozeného postavení.
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Doporučené cviky
 

1.                                                    2. 

Z.P. sed 
Popis: kroužit nohama dovnitř a 
zevně, nejprve oběma současně,
poté střídavě
Opakování: 10x

 

 

 

 

           

           

 

   

3. „Šipka“

Z.P. sed 
Popis: sepnout plosky nohou (chodidla) proti 
sobě, přitahovat je k tělu a odtahovat
Opakování: 10x

4. „Stříška“

Z.P. leh
Popis: viz výše; nohy zvednout nejprve výše nad 
podložku, později je snižovat k podložce
Opakování: 10x
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5. „Na kole“

Z.P. leh
Popis:"jízda na kole" - nejprve šlapat dopředu,
pak dozadu; nakonec nohy střídavě natahovat a 
ohýbat v hlezenných kloubech
Opakování: 10x

6. „Mlýnek“

Z.P. sed
Popis: zkřížit nohy špičkami dovnitř, 
kroužit zepředu dozadu a obráceně –
„mlýnek“
Opakování: 10x

7. „Na běžkách“

Z.P. stoj
Popis:výpon na špičky současně 
oběma nohama (sounož);
později střídavě- jednou a druhou 
Opakování: 10x

5



  

 

8. „Kolébka“

Z.P. stoj
Popis: střídat postavení na 
špičky a na paty;
při střídání postavení 
provádět správně odval
(pružně a po zevní hraně 
nohou)
Opakování: 10x

9. „Míček“

Z.P. sed
Popis: válení míčku (s hladkým 
nebo drsným povrchem)
v sepnutých ploskách současně 
oběma nohama; později doplnit 
střídavý pohyb: jedna noha jede 
dopředu a druhá dozadu
Opakování: 7x

10. „Psaní“

Z.P. sed, později leh
Popis:úchop tužky palcem a 
ostatními prsty; "psaní" 
vsedě (na podložce) na 
papír,v poloze vleže "psaní" 
ve vzduchu
Opakování: 3x

11. „Ručník“(aktivizace prstů a nožní klenby)

Z.P. sed
Popis: shrnování šátku nebo ručníku natažených nohou zatnutými prsty, jeho 
uchopování a zvedání; nakonec přitahování zatíženého ručníku těžším předmětem
Opakování: 3x
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Zdroj:
http://www.stripky.cz/cviky/nohy/nohy.html

12. „Fotbal“

Z.P. sed
Popis: "kopání" míče prsty 
proti stěně - kopnout od 
stěny odražený míč
Opakování: libovolně

14. „Překážky“

Z.P. stoj
Popis: chůze přes nerovné 
povrchy 
Opakování: (podle druhu 
překážky)   

7

13.

Z.P. sed
Popis: uchopit nohu 
stejnostrannou rukou
v bérci a druhostrannou 
rukou dávat odpor proti 
aktivnímu pohybu (protáčení)
Opakování: libovolně

15. „Posunování“

Z.P. sed
Popis: odtlačování těžšího 
předmětu po podložce zevní 
hranou jedné a pak druhé 
nohy 
Opakování: 4x

16. „Házení“

Z.P. stoj
Popis: úchop drobných 
předmětů a manipulace s 
nimi (házení s nimi na 
dálku) 
Opakování: 4x

17. „Ponožka“

Z.P. sed
Popis: navlékání punčochy 
prsty druhé nohy 

Opakování: 4x
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