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Mojou vášňou je fyzioterapia. Učím ľudí, aké úžasné je ich telo, keď s ním narábajú vedome a správne. 
Ukazujem rodičom, ako pomocou jednoduchých cvičení odstrániť ploché nohy ich dieťaťa, učím ženy 

ako posilniť svaly panvového dna a sprevádzam ľudí na ceste za zdravým chrbtom bez bolestí. 

 

Prehlásenie: Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané a je 
porušením autorského zákona, ktoré môže byť stíhané. Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie tejto informácie. 
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Ako na zdravé nôžky – hravo a účinne 

Kompletný kurz pre zdravé nôžky Vášho dieťaťa, plný hravých a účinných cvičení na odstránenie plochých nôh 

Úvod 

Tento eBook je určený najmä pre rodičov, ktorí chcú zistiť, ako by mohli nohy ich detí fungovať správne, zdravo a hravo. 

Pre rodičov, ktorý chcú, aby ich deti mali pružné a šikovné nôžky, schopné ich nosiť po celý život. Pre rodičov, ktorý chcú, 

aby nôžky ich detí vedeli objavovať svet v celej jeho rozmanitosti a kráse prostredníctvom pocitov a vnemov, aby vedeli 

zvládnuť rôzne povrchy bez poranenia , aby si s radosťou vychutnávali všetky tieto krásy ktoré ponúka chôdza či beh.  

eBook ocenia rodičia, ktorých deťom boli diagnostikované ploché nohy, vybočené päty, vpadnuté členky či iné získané 

deformity chodidla, ale aj rodičia, ktorí by práve takýmto chybám chceli predísť, či tým, ktorí hľadajú pohybovú aktivitu na 

spestrenie aktivít dieťaťa. 

Môže byť tiež inšpiráciou ľuďom, ktorí pracujú s deťmi a venujú sa pohybu. Teda učiteľom, trénerom, vychovávateľom, či 

cvičiteľom v rôznych centrách pre deti.  

Tento eBook je zložený z dvoch základných častí – teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sa dozviete základné veci 

z vývoja a anatómie chodidla – ktoré kosti a svaly chodidlo tvoria, aké pohyby dokáže vykonávať, ktoré svaly mimo 
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chodidla pomáhajú vytvárať nožnú klenbu. Tiež budem hovoriť o tom, že žiadny sval nepracuje izolovane sám. Rozoberiem 

stručne svalové reťazce a to, ako naše telo úžasne funguje ako celok. Preto, aby ste pochopili, že klenba nohy nie je len 

o svaloch na chodidle a prečo vlastne (ne)fungujú cviky ako špička - päta, či zbieranie vreckoviek  

V ďalšej teoretickej časti rozoberiem jednotlivé získané chyby nôh, budem sa venovať vložkám a tomu či a kedy majú 

význam a dostaneme sa k riešeniu problémov s nôžkami pomocou cvičenia. Vysvetlíme si ako často cvičiť a za aký čas 

môžete približne očakávať výsledky. 

Druhá časť bude praktická. Tu budú podrobné návody na cvičenia a rôzne hry, prostredníctvom videí a fotiek.  

Bonusom k eBooku je rozvrh cvičenia, ktorý bude dieťa motivovať prostredníctvom odmien po každom cvičení, a zároveň 

to bude pripomienka pre Vás milí rodičia, aby ste vedeli, že v daný deň máte odcvičené a nemuseli nad tým rozmýšľať  

Pri pravidelnom a poctivom cvičení budete sledovať, ako sa postupne spevňuje klenba na nohách vášho dieťaťa, ako sa 

jeho chôdza stáva ľahučkou a mrštnou, ako je schopné zvládať rôzne povrchy aj naboso a dôverovať si.  

V tomto eBooku vyberám cvičenia, ktoré sa mi najlepšie osvedčili v praxi. Je to ucelený kurz, ktorý zahŕňa teoretické 

poznatky aj praktické cvičenia doplnený o motivačný bonus pre dieťa.  

Takže úvod by sme mali, poďme sa pustiť do teórie.  
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1 Teoretická časť 

Vývoj detskej nôžky 

Ak ste čítali môj eBook zdarma -a pamätáte si vývoj, môžete túto časť preskočiť a pokračovať na anatomickú stavbu 

chodidla  Ak nie, čítajte, je to určite zaujímavé. 

Trochu teórie na začiatok – vývoj a stavba detskej nohy, čo je ešte normálne a kedy  

Ľudská noha je majstrovským dielom prírody. To nakoniec aj celé ľudské telo, ale práve konštrukcia nohy patrí 

k najpozoruhodnejším častiam. Keď si uvedomíme, že sú to práve nohy, ktoré nás nesú po celý náš život a zvládajú to 

úžasne. 

Dokážeme na nich chodiť, bežať, skákať, tancovať... zvládajú každodenný nápor obyčajných krokov, ale aj športovej záťaže.  

A to všetko dokážu naboso aj obuté. Práve obuv je často ďalšou záťažou s ktorou sa musia popasovať.  Dokážu zvládať 

rovnako papuče, tenisky ale aj tak náročnú obuv akou sú ženské lodičky na vysokých podpätkoch. Často sa nám aj 

posťažujú, nie slovne ale tým, že nás bolia – svaly, otlaky, kurie oká... to všetko sú „sťažnosti“ našich nôh, že niečo sa im 

nepáči, nejako sme im ublížili.  
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Detské nôžky sú po narodení ešte novučké, nedotknuté, krásne mäkkučké. U niektorých sa vyskytujú zväčša neškodné 

deformácie - kosé alebo hákovité nôžky, ktoré vznikli v dôsledku nedostatku miesta v maternici počas posledných týždňov 

vývoja a sami sa v priebehu prvých mesiacov napravia. Pravé vrodené deformácie sú veľmi zriedkavé, napr. konská noha -

tá patrí do starostlivosti skúseného ortopéda, častokrát vyžaduje aj operačný zásah.  

U dojčiat ešte nie je vyvinutá klenba, preto sú nôžky krásne mäkkučké a bacuľaté. Až keď dieťa začne nôžky zaťažovať 

chôdzou, krásne sa pretvarujú – päta sa otočí a priehlavok vytvorí pozdĺžnu klenbu.  Všetko je krásne vopred 

naprogramované tak, aby nôžky boli funkčné a stabilné zároveň. Ďalšou zaujímavosťou je, že dojčatá nedokážu úplne 

vystrieť kolená.  Preto majú bábätká nôžky do O. Toto sa tiež prirodzene upraví v procese rastu a vývoja. V tomto období je 

veľmi dôležité dopriať nôžkam dostatok miesta. Nestláčať ich do tesných ponožtičiek ani dupačiek. Sú to jemnučké 

chrupavky náchylné na začínajúce deformácie.  

U malých detí sa ešte prirodzene vyskytujú určité deformity- nohy do X , do O alebo vbočené nohy. Sú u malých detí 

väčšinou neškodné a v procese rastu sa vyrovnajú. Výnimkou sú príliš zakrivené nohy do O viac ako 25 stupňový uhol , bez 

tendencie k náprave u dvojročného dieťaťa, silne zakrivené do X – viac ako 15 stupňov u sedemročného dieťaťa 

a jednostranne zakrivené nohy.  
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Úprava by mala nastať najneskôr do vyššieho detského veku - spravidla dovtedy ako mu začnú vypadávať prvé mliečne 

zúbky.  Ak sa tak nestane, netreba na nič čakať a treba začať pohybovú liečbu, aby ďalší vývoj dieťaťa prebiehal bez 

problémov.  

Školský vek vyžaduje veľa pohybu. Detské nohy sa potrebujú hýbať, behať, skákať, hmatať a skúmať. Doprajme im teda 

tieto možnosti čo najčastejšie a namiesto pričastého vysedávania pri počítači alebo televízii veďme deti k pohybu von. 

Práve v tomto veku často vznikajú nôžky ploché alebo nadmerne vyklenuté. A to všetko nesprávnou (alebo žiadnou) 

pohybovou aktivitou, prípadne nevhodnou obuvou.  

Anatómia chodidla  

Ľudská noha je jedinečným výtvorom prírody. Je stavaná aj na veľkú záťaž, ktorú je pri správnom rozložení váhy a zapojení 

svalov schopná zvládnuť úplne v pohode. Uvediem len niekoľko príkladov:  

-pri skoku do diaľky pôsobí na nohu sila okolo jednej tony.  

-pri behu pôsobí na nohy niekoľkonásobok váhy tela.  

-za celý svoj život prejdeme toľko krokov, že by sme obišli celú zemeguľu (nie všetci, ale priemerne sa pohybujúci ľudia áno 

) 
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Kostra nohy je tvorená kosťami predpriehlavkovými, priehlavkové a článkami prstov. Dokopy je to 7+5+14 = 26 !!! kostí 

nohy. Aj to umožňuje jej pohyblivosť a rozmanitosť pohybov, no pevnosť zároveň.  
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Medzi jednotlivými kosťami sú kĺby, ktoré posilňuje zložitá štruktúra väzov.  
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Ešte zložitejšie je to so svalmi na samotnej nohe. Nachádza sa tu množstvo malých svalov priamo v chodidle, ale upínajú sa 

sem aj svaly predkolenia. Tieto všetky spoločne sa podieľajú aj na tvorbe nožných klenieb – pozdĺžnej aj priečnej.  

                    

Vidíte teda, aké úžasné a zložité je toto dielo prírody  
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Ako vlastne vzniká klenba?       

Budeme sa sústrediť na 2 základné klenby nohy. Pozdĺžnu a priečnu.  
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Priečnu klenbu tvorí 5 priehlavkových kostičiek, uložených vedľa seba a vytvárajúcich oblúk naprieč chodidlom. Medzi 

nimi sú tucty malých svalov nohy, ktoré majú na starosti ohýbanie základných kĺbov prstov a pružne vystužujú nohu 

naprieč prednožím. Pri záťaži ju kladieme rovno na zem, kde dochádza k rovnomernému rozdeleniu síl.  

Priečna klenba je teda akýmsi tlmičom pri dopade chodidla na zem. Drobné svaly sa pri došľape trochu roztiahnu a po 

odvinutí sa zas stiahnu. To spôsobuje mierne rozšírenie chodila pri došľape a zas zúženie po odvinutí nohy od zeme. Preto 

je dôležitá dostatočná šírka topánky, ktorá toto rozšírenie umožňuje. Väčšina klasickej súčasnej obuvi toto vôbec nespĺňa. 

Ak ale chýba tento tlmiaci mechanizmus (napríklad práve z dôvodu tesnej a pevnej obuvi) zvyšuje sa zaťaženie chrupaviek 

kolenného a bedrového kĺbu. Nedajte sa teda nachytať reklamami na extra super mäkké a tlmivé tenisky známych značiek. 

Vaše chodidlo má dokonalé „tlmiče“ už zabudované, len mu ich umožnime používať  

Pozdĺžna klenba 

-áno, to je tá ktorú sleduje lekár, keď vám oznámi, že vaše dieťa má ploché nohy . Je to pozdĺžna línia chodidla.  
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Pozdĺžna klenba je vyššia na strane predkolenia a nižšia na strane lýtkovej. Na jej udržovaní sa podieľajú väzy nohy 

orientované pozdĺžne a podkožná väzivová vrstva šľachovitého charakteru zvaná plantárna aponeurosa prebiehajúca od 

pätovej kosti ku všetkým prstom nohy. Väzy samy by neboli dostačujúce k udržaniu klenby, preto sa na nej podieľajú aj 

svaly prechádzajúce pozdĺžne chodidlom, povrchové krátke svaly chodidla a šľachovitý strmeň.  

Svaly prechádzajúce pozdĺžne chodidlom sa správajú podobne ako tetiva luku. Z týchto svalov sú najdôležitejšie ohýbače 

prstov a zadný píšťalový sval( musculus tibialis posterior), ktorý podchytáva najvyššie miesto klenby. 

Na pozdĺžnej klenbe sa teda výrazne podieľajú aj svaly predkolenia. Už z tejto stavby vyplýva, že pre vytvorenie alebo 

spevnenie nožnej klenby nebudú stačiť len cviky, ktoré zapájajú iba svaly chodidla. A tu sa pomaly dostávame k svalovým 

reťazcom.  
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Svalové reťazce 

Čo to vlastne je, svalový reťazec? Zjednodušene povedané, naše telo je naozaj dômyselne skonštruované a jednotlivé 

„súčiastky“ sú do detailov poprepájané, preto môžeme povedať, že všetko so všetkým súvisí. Teda ak  sa niečo stane 

s malíčkom na nohe, pocíti to aj hlava.  

Pojem svalový reťazec znamená, že žiadny sval na tele nepracuje pri prirodzenom pohybe izolovane sám. Ak budeme 

sledovať pohyb jedného svalu, môžeme zároveň sledovať kaskádu reakcií ďalších svalov, ktoré na tento sval nadväzujú. Ak 

je pohyb vykonávaný správne, zapája sa doň celý svalový reťazec a jednotlivé svaly pracujú intenzívnejšie. 
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Svalový reťazec ako ho popisuje MUDr. Smíšek, vo svojom koncepte cvičenia- SM systém.(www.spiralstabilization.com) 

Veľmi zjednodušene teda môžeme povedať, že napríklad nožná klenba sa začína tvoriť už pohybom v lopatke  

Píšem to sem preto, aby ste vedeli pochopiť, prečo nestačí k vytvoreniu klenby cvičiť cvičenia typu špička - päta, dvíhanie 

vreckoviek a podobne. Samozrejme aj tieto cvičenia môžeme zapojiť, nemajú však výrazný požadovaný efekt a okrem 
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toho, veľa z nich núti dieťa držať prsty kŕčovito ohnuté, čo môže mať za následok preťaženie drobných svalov prstov 

a vznik tzv. kladivkovitých prstov. 

 

Aj dokonalé veci môžu mať nedokonalosti 

Už teda máte predstavu, ktoré kosti, svaly a šľachy tvoria chodidlo a viete si predstaviť ako asi funguje. Vidíte, že je to 

zložitý a úžasný živý aparát, stvorený tak, aby dokonale slúžil svojmu účelu – teda pohybu človeka. Napriek tejto 

dokonalosti, na chodidlách vznikajú deformity a chyby. O tých píšem najmä v mojom prvom eBooku. U detí najčastejšie 

riešime pozdĺžne plochú nohu, priečne plochú nohu a vbočené alebo vybočené postavenie päty. O týchto získaných 

chybách a základnej diagnostike, ktorú si môžete spraviť aj doma sa tiež dočítate v mojom prvom eBooku . 
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Chyby chodidla u detí 

 

Pozdĺžne plochá noha 

 

Priečne plochá noha 
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b)vybočená päta   c)vbočená päta 

 

Poďme si teraz rozobrať spôsoby ako sa dajú tieto deformity upraviť a ako sa im dá predísť. 

 

Aké sú možnosti riešenia týchto problémov?  

Často sú deťom predpisované ortopedické vložky. Dá sa povedať, že až príliš často. A často aj bez dôkladnej diagnostiky. 

A čo je najhoršie, často aj bezdôvodne a chybne. Viac o problematike vyšetrenia chodidla, predpisovania a vhodnosti 
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vložiek sa môžete dočítať v tomto článku. Hovorím v ňom, že len cca 15% detí má vložky predpísané správne a účelne. 

Jedná sa zväčša o vážnejšie deformity nohy. Zvyšné deti nosia vložky zbytočne, ba dokonca to je pre ne kontraproduktívne.  

Ako ste sa už dozvedeli, klenby nohy vytvárajú svaly a šľachy. A tie potrebujú byť v pohybe inak strácajú svoju silu 

a funkciu. Chodidlo sa stáva ochabnuté, necitlivé, neschopné reagovať na zmeny povrchu, stráca schopnosť vnímať 

vonkajšie podnety. Ortopedické vložky, či ortopedická obuv s tvrdou, neohybnou podrážkou má rovnaký efekt ako keď 

dáte ruku do sadry. Chodidlo je pevné, svaly nemajú možnosť pohybu a tak ochabnú. A pritom chceme úplne opačný efekt 

– aby sa klenba vytvorila. Čo z toho že je klenba podopieraná tvrdou vložkou, keď jej svaly nepracujú? 

Ďalším problémom je samotná výroba klasických vložiek. Často to trvá aj niekoľko týždňov a môže sa stať, že kým sa 

dostanete k tým vašim, dieťaťu už budú malé. V súčasnosti už existujú podologické ambulancie kde vám dokážu odmerať 

vložku presne na mieru a rovno aj vytlačiť na 3D tlačiarni. Tieto moderné vložky už nie sú také tuhé, umožňujú určitý 

rozsah pohybu, sú teda lepším riešením ako tie klasické. Aj keď stále je tu potreba čo najlepšej pohybovej aktivity, aby sme 

svaly prebudili k životu a aby nám tak vytvorili želanú klenbu.  

Vložky teda môžu byť riešením pri niektorých činnostiach (napríklad niektorých športoch), kde si noha podporu vyžaduje, 

určite však nie je vhodné celodenné nosenie vo všetkých topánkach. Napríklad pri hre je ideálne ak je dieťa bosé a jeho 

nôžky neobmedzujú žiadne topánky.  
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Môžete si aj porovnať rôzne typy obuvi a pozorovať ako sa v nich bude Vaše dieťa pohybovať. Deti ktoré nosia flexibilné 

topánočky s pružnou a tenkou podrážkou, ktorá sa približuje chôdzi naboso, sa často pohybujú oveľa obratnejšie, 

rýchlejšie a ľahšie ako deti nosiace ortopedickú obuv. Výber obuvi je na Vás, takže skúšajte a porovnávajte, z vlastnej 

skúsenosti viem, že čo vidím a zažijem, viem posúdiť najlepšie  

Ešte upozorním, že ak budete prechádzať na tzv. barefoot obuv, robte to pomaly a pozvoľna. Nech si chodidlo pomaly 

zvyká na novú voľnosť a rozmanitosť terénu, nech svaly, ktoré boli doteraz nečinné sa môžu pomaly opäť prebudiť 

a zosilnieť, aby ste im nespravili šok  

 

Cvičenie, cvičenie a opäť raz cvičenie  

Áno tušíte správne, cvičenie predstavuje oveľa lepšie riešenie ako vložky. Samozrejme musí ísť o správne zvolené cviky 

a hry, ktoré budú dieťa jednak baviť a zároveň prinesú požadované výsledky.   

Súčasná fyzioterapia používa na riešenie chýb chodidla komplexný pohľad na ľudské telo. Nejde teda len o izolované 

pohyby samotného chodidla ale o ucelené pohybové reťazce zapájajúce celé telo. Či už ide o využitie svalových reťazcov 
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v metóde SM systém, o princíp špirálovitého zašraubovania a 3D pohybu v metóde SpiralDynamik, alebo o využitie 

poznatkov z vývojovej kineziológie – napr. pri metóde Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie (DNS). 

Cvičenia sú dopĺňané aj o kineziotaping – kde sa využíva lepenie pružných kinezio tapov k jemnej korekcii počas cvičenia, 

alebo krátko po cvičení. Tieto pomáhajú dieťaťu si lepšie uvedomovať správne postavenie chodidla, ale zároveň umožňujú 

plný pohyb všetkých štruktúr na chodidle. 

V praktickej časti tohto eBooku nájdete celý súbor cvičení na jednu cvičebnú jednotku. Tento súbor by ste mali s dieťaťom 

cvičiť ideálne denne, aspoň raz, ak sa vám podarí aj 2 – 3 krát denne. Od toho bude závisieť aj rýchlosť želaných zmien na 

chodidle. Samozrejme, cvičenia môžu byť najúčinnejšie na svete, ale ak budete cvičiť raz do týždňa, pravdepodobne Vám 

aj tak zmenu neprinesú. Toto je základná zásada pri cvičení – PRAVIDELNOSŤ. A opačne – ak jeden deň cvičenie vynecháte 

pre zaneprázdnenosť alebo nejakú nepredvídanú okolnosť, tiež sa nič nedeje, nasledujúci deň môže pridať jednu sériu ako 

náhradu  

Za ako dlho sa dostavia výsledky? 

Výsledky budú samozrejme individuálne a budú veľmi závislé od spomínanej pravidelnosti, frekvencie a dĺžky cvičenia. 

Pripravený súbor cvičení má dĺžku cca 20 min. Pri pravidelnom cvičení aspoň 1x denne môžete prvé výsledky vidieť po 
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približne mesiaci cvičenia. Ak budete cvičiť 2-3 x denne výsledky budú viditeľné ešte rýchlejšie. Neplatí ale rovnica, že čím 

viac tým lepšie  cvičenie 3 x denne považujem za maximum. Ideálne riešenie je zacvičiť si ráno a potom zas večer. 

V prípade, že  ráno nestíhate odcvičiť celú sériu, nevadí aj 5 minút sa ráta V tomto prípade platí, že aj málo je lepšie ako 

vôbec. 

Pre Vašu kontrolu odporúčam pred úplne prvým cvičením urobiť odtlačky chodidiel. Natrieť chodidlá nejakou zmývateľnou 

farbou a odtlačiť v stoji na papier. Odtlačky si schovajte a za niekoľko týždňov urobte nové a porovnajte. Skúste pravítkom 

zmerať rozmery odtlačku v najužšom mieste – tam kde by mala byť zdvihnutá klenba a porovnajte tento rozmer. Takto 

zistíte k akému pokroku došlo pomocou cvičenia. Napíšte na každý odtlačok dátum a postup opäť o pár týždňov zopakujte. 

Máte tak presný prehľad pokrokov  

 

Záver 

Tak ste sa úspešne „prečítali“ až na koniec teoretickej časti a k záveru tohto eBooku. Máte teda zvládnuté teoretické 

poznatky o chodidle, jeho vývoji, základnej anatomickej stavbe a viete si predstaviť ako funguje v nadväznosti na celé telo. 

Rozumiete pojmu svalový reťazec a chápete, že žiadna časť tela nepracuje ako samostatná jednotka a všetko so všetkým 

súvisí. Máte aj predstavu o tom čo dokážu (alebo nedokážu) ortopedické vložky a prečo je účinnejšie a nevyhnutné 
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pravidelné cvičenie, pri odstránení získaných chýb chodidla. Všetky tieto užitočné informácie ale majú jednu obrovskú 

nevýhodu – budú Vám na nič, ak ich neprenesiete do praxe. A práve pre to je tu druhá časť tohto eBooku – Praktická časť. 

Nájdete v nej podrobné videonávody s jednotlivými cvičeniami. Jednotlivé cviky sú nahraté samostatne s podrobným 

popisom ako cvičiť a akým chybám sa vyhnúť. Na záver je jedno kompletné video s celým súborom cvičení, podľa ktorého 

budete postupovať denne. Tu už nevysvetľujem, len prebiehajú jednotlivé cvičenia vo vhodnom poradí. Nevadí, ak 

niektorý cvik vynecháte, lebo Vášmu dieťaťu nebude „sympatický“. Jednoducho pokračujte ďalším. 

 Ako som už spomínala v predchádzajúcej kapitole, ak nestíhate odcvičiť celú sériu, nevadí, každý cvik sa počíta. Každé 

dieťa je individualita, niektoré vydrží cvičiť dlhšie, iné len krátko. Vždy si cvičenie prispôsobte tomu, ako Vám to bude 

vyhovovať. Dieťa do ničoho nenúťte, nechajte, nech si zvolí svoje tempo a čas cvičenia, aby z neho malo radosť a vnímalo 

ho ako hru a nie nepríjemnú povinnosť. 

Dôležité je cvičiť pravidelne, denne a po dobu niekoľkých mesiacov. Výsledky sa určite dostavia, nie však zo dňa na deň, 

tak Vás prosím o trpezlivosť, sú to detské nôžky ktoré pretvárate, vyžaduje si to čas a pozornosť  Odmenia sa Vám za to 

tým, že budú dieťaťu spoľahlivo slúžiť a niesť ho životom ľahko a pružne.  
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Držím Vám prsty pri dosahovaní vytúžených výsledkov. Budem veľmi rada, ak mi napíšete spätnú väzbu a Vaše prípadné 

postrehy z používania tohto eBooku. Vaše otázky, postrehy, fotky výsledkov a čokoľvek iné Vás napadne ohľadom témy 

detskej nôžky mi, prosím posielajte na mailovú adresu lenka@lenkaleskova.sk, budem sa snažiť odpovedať vrámci 

možností čo najskôr.  
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