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K rozšíření poznatků o biomechanickém obsahu 
trasologických stop

To expand the knowledge about the 
biomechanical content feet

JIŘÍ STRAUS1

Abstrakt
V článku jsou prezentovány vědecké přístupy pro predikci tělesné výšky osoby podle rozměrů 
nohy nebo parametrů chůze. Velkým přínosem pro výpočet tělesné výšky osoby jsou poznat-
ky forenzní biomechaniky. V článku jsou uvedeny současné směry výzkumu forenzní bio-
mechaniky a její praktické aplikace. Forenzní biomechanika umožňuje studovat především 
trasologické stopy lokomoce, které byly dosud na okraji zájmu. Trasologické stopy bipedální 
lokomoce jsou typickým představitelem stop, které odrážejí funkční a dynamické vlastnosti 
působícího objektu a je možné z těchto stop dekódovat biomechanický obsah. Tělesná výška 
je jednou ze základních charakteristik, která slouží k identifikaci osoby. Přehled jednotlivých 
modelů umožňuje predikovat výšku osoby ve vztahu k pohlaví, rase, věku a parametrů nohy.

Klíčová slova
trasologické stopy, tělesná výška, délka nohy, šířka nohy, forenzní biomechanika, krimi-
nalistika. 

Abstract
The paper presents scientific approaches for prediction of body height of a person accord-
ing to the dimensions of the legs or gait parameters. A great benefit for the calculation of 
height people are findings of forensic biomechanics. The article presents the current trends 
forensic biomechanics and its practical application. Forensic biomechanics to study mainly 
footprints of locomotion that were still marginalized. Footprints of bipedal locomotion are 
typical of the tracks that reflect the functional and dynamic properties of the object acting, 
and it is possible to decode these tracks biomechanical content. Body height is one of the 
basic characteristics that serve to identify the person. Overview of the models can predict 
the height of a person in relation to gender, race, age and parameters feet.
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Úvod

S rozvojem kriminalistiky a zejména kriminalistické techniky se objevují nové vědní dis-
ciplíny, které svým předmětem výzkumu napomáhají k překonání častých nedostatků. 

1 prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha, email: straus@email.cz
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Jednou z těchto disciplín, kterou v důsledku jejího obsahu můžeme nazvat jako dominující 
a pro perspektivu kriminalistických zkoumání je biomechanika a forenzní biomechanika.

V kriminalistice se v posledních 30 letech objevuje nový pojem, kterým je forenzní bio-
mechanika. Dosud je nejvíce biomechanika prostudována v kriminalistické trasologii, kde 
biomechanický obsah trasologických stop odhaluje nové poznatky o somatometrii osoby 
a jeho pohybovém chování na místě činu. Kriminalistická zkoumání trasologických stop 
vyžadují hledání nových metod dekódování informací, které stopa obsahuje. Je nutné 
tvůrčím přístupem rozpracovávat nové metody, postupy a prostředky jak v oblasti krimi-
nalistické vědy, tak i v oblasti kriminalistické praktické činnosti a aktivně využívat a apliko-
vat již rozvinuté poznatky jiných vědních oborů.

Biomechanika se zabývá aplikací zákonů mechaniky v  biologii, medicíně, tělovýchově 
a sportu, kriminalistice apod.2 Biomechanika je definována jako interdisciplinární věda, za-
bývající se především studiem mechanické struktury a mechanického chování živých systémů 
a  jejich interakcí s  okolím.3 Využití biomechaniky v  kriminalistice je především závislé 
na samotné stopě trestného činu. Možnosti využití biomechaniky v kriminalistice jsou 
závislé také na tom, zda stopa má biomechanický obsah, tím máme na mysli zakódované 
informace o svalově-kosterním aparátu pachatele a jeho pohybovém chování ve stopě.4 

Forenzní biomechanika je vědní obor, který aplikuje biomechaniku a biomechanické 
metody na zkoumání kriminalistických stop s biomechanickým obsahem a dekódování 
informace z  kriminalisticky relevantní události, která vznikla v  důsledku pohybové 
činnosti člověka a která souvisí s vyšetřovanou událostí. Forenzní biomechanika zkoumá 
a objasňuje ten okruh kriminalistických stop, které mají v sobě obsažen biomechanický 
obsah, tedy uvedené aplikace podávají informaci o pohybovém aparátu pachatele nebo 
jeho pohybovém chování.5 

Využití forenzní biomechaniky v kriminalistice

Forenzní biomechanika stojí svým předmětem zkoumání ve  společném průniku bio-
mechaniky a kriminalistiky. Tvůrčím způsobem aplikuje biomechanické metody zkoumání, 
postupy a  způsoby řešení biomechaniky na  problematiku kriminalistiky. Forenzní bio-
mechanika studuje a zkoumá pohybový systém a pohybové chování osob, které mají sou-
vislost s trestným činem a zanechaly kriminalistické stopy, které mají v sobě zakódovaný 
biomechanický obsah.

2 VALENTA, J. a kol. Biomechanika. Praha: Academia, 1985.
3 KARAS, V. Biomechanika pohybového systému člověka. Praha: UK, 1978.
4 PORADA, V., J. STRAUS, a V. KARAS. Odhad somatických znaků člověka ze stop nohou. Čs. kriminalistika, 4, 

1992. STRAUS, J. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police history, 2001.
5 STRAUS, J. Zkušenosti ze znalecké praxe ve forenzní biomechanice. Kriminalistika, roč. 41, 2, 2008, s. 130-137.
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Z vymezeného pojmu je zřejmé, že forenzní biomechanika aplikuje biomechaniku a její 
metody poznání na dva důležité směry zkoumání, a to:6 

• Kriminalistické stopy s biomechanickým obsahem.
• Kriminalisticky relevantní změny, které vznikly v důsledku mechanické interakce 

systému "člověk-okolí".

Praktické aplikace forenzní biomechaniky můžeme na základě dosud získaných zkušeností 
a  literární komparace uvést současné směry zkoumání, které se principiálně od sebe liší 
v obsahu vědeckého a gnozeologického přístupu:7 

1. Biomechanický obsah trasologických stop. Tento směr je zatím studován 
a  rozvíjen nejintenzivněji. Je to dáno jednak tím, že trasologické stopy obuvi 
a stopy lokomoce se vyskytují na místech činu v 95,5 % a dále tím, že dekódované 
informace jsou přímo prakticky využitelné pro kriminalistickou praxi. Studium 
biomechanického obsahu trasologických stop bipedální lokomoce se zaměřuje 
zákonitě nejprve na geometrické znaky, následně na znaky kinematické a posléze 
na znaky dynamické;

2. Biomechanický obsah stop ručního písma. Tyto aplikace jsou zatím ve svých 
počátcích v důsledku nesnadné kvantifikace jednotlivých znaků. Velká většina 
znaků ručního písma má kvalitativní charakter a  jejich kvantifikace přináší 
většinou značné obtíže. Přesto bylo zaznamenáno několik výzkumných trendů 
s dobrou aplikací pro kriminalistickou praxi;

3. Studium biomechanického obsahu stop vnitřní strany rukou, případně dlaní. 
Tento druh trasologických stop nebyl dosud studován a v praxi nejsou tyto sto-
py využívány pro nedostatek informací. Stopy vnitřní strany rukou a dlaní jsou 
v kriminalistické literatuře popisovány velmi sporadicky, a to především s cílem 
identifikace osoby podle zanechané stopy na místě činu;

4. Mechanické extrémní dynamické zatěžování organismu. Jedná se většinou 
o  situace, kdy útočník napadne oběť úderem pěstí, holí nebo jiným pevným 
předmětem. Nejčastěji je útok směřován na hlavu oběti. V případě těchto bio-
mechanických analýz se jedná o  posouzení skutečnosti, zda napadená osoba 
zemřela ihned nebo nějaký čas přežívala a teoreticky by bylo možné ji zachránit. 
Principiálně je důležité stanovit a kvantifikovat hranici důležitou pro přežití při 
mechanickém extrémním zatížení hlavy oběti;

5. Biomechanické posouzení pádů obětí z výšky, nejčastěji z okna domu. Občas 
se stává, že agresor napadne oběť a  v  úmyslu ji usmrtit ji vyhodí z  okna a  při 
vyšetřování se brání tím, že oběť vypadla sama nebo nějakou nešťastnou náho-
dou. Biomechanická analýza může posoudit otázku, zda osoba vypadla sama, 
bez cizího zavinění, nebo zda jí byl v okamžiku vypadnutí udělen silový impuls, 

6 STRAUS, J. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police history, 2001. PORADA, V. a kol. Kriminalistika. 
Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016.

7 STRAUS, J. Zkušenosti ze znalecké praxe ve forenzní biomechanice. Kriminalistika, roč. 41, 2, 2008, s. 130-137. 
PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2016.
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a tedy ji někdo vyhodil (případně se mohla i odrazit). Jde o posouzení geometrie 
a kinematiky těžiště těla při pádu jako otevřeného kinematického řetězce;

6. Využití biomechaniky při konstrukci motorových vozidel a jejich vybavení. 
Sem spadá např. zkoumání vztahu mezi mechanickou charakteristikou vozidla 
a  vznikem únavy řidiče, tlumení, konstrukce sedadel, brzd, zajištění proti si-
lovým impulsům z čelních nárazů či dalších směrů a další. Důležitým faktorem, 
ke kterému přispívá biomechanika, jsou limitující motoricko-biomechanické fak-
tory při řízení motorových vozidel (viditelnost, reakční schopnosti, doba trvání 
manipulačních pohybů apod.);

7. Biomechanický aspekt při řešení dopravních nehod motorových vozidel. 
V posledních letech se objevuje potřeba zkoumat silniční dopravní nehody mo-
torových vozidel i  z  biomechanického pohledu. Biomechanická analýza může 
přinést nové poznatky pro posouzení pohybu lidí uvnitř vozidla při nehodě 
a objasnění mechanismu jejich poranění.

8. Velmi zajímavý a pro policejní praxi přínosný je pohled na aplikace biomechan-
iky při vedení střetného boje zblízka v sebeobraně. Pro sebeobranné prvky je 
nezbytně nutné znát kinematické znaky reakcí osoby z hlediska útoku i obrany. Při 
znalosti časových útočných i obranných pohybových činností je účastník střetu 
zvýhodněn, a to zejména tehdy, jestliže k těmto relacím je přihlíženo i při vlast-
ním nácviku chvatové techniky. Biomechanický rozbor technických akcí střetného 
boje pomáhá tyto nedostatky odstranit. Mimochodem poznatky ze sebeobran-
ných situací se promítají i do znalecké činnosti, v některých případech  je nutné 
znát reakční doby a  latentní rychlosti na  různé druhy podnětů, podle toho je 
možné posuzovat možnost činnost osoby pachatele nebo poškozené osoby.

9. Identifikace osob podle biomechanické analýzy lokomoce. Možnost iden-
tifikace osoby podle znaků jeho pohybového chování umožňuje forenzní bio-
mechanika podle geometrické a kinematické charakteristiky lokomoce a nalezení 
specifických identifikačních křivek lokomoce osoby. Biomechanická analýza 
umožňuje provést identifikaci osoby podle individuálního charakteru chůze.

Do skupiny biomechanických aplikací můžeme zařadit i posouzení mechanického cho-
vání organismu osoby pachatele, dále jeho energetický výdaj při spáchání činu a  jeho 
potenciální pohybový výkon z hlediska jeho hraničních limitů pohybových schopností. 
Principiálně se jedná o odhalení geometrických (tělesná výška), kinematických (rychlost 
lokomoce, druh lokomoce) a  dynamických (tělesná hmotnost pachatele, hmotnost 
neseného břemene) znaků biomechanického obsahu.8

Forenzní biomechanika je definována jako vědní obor, součást kriminalistické techniky, 
který se zabývá studiem kriminalistických stop (jejich vznikem, zánikem a dekódování 
informace), které mají v sobě zakódovanou informaci o pohybovém aparátu pachatele, 
případně jiných osob vyskytujících se na místě kriminalisticky relevantní události a infor-
mace o pohybovém chování nebo o stavu vnitřního prostředí v pachateli a jiných osob, 

8 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987. PORADA, V. Kriminalistická 
biomechanika. In: VALENTA, J. a kol. Biomechanika. Praha: Academia, 1985.
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účastníků trestného činu. V uvedeném biomechanickém obsahu kriminalistických stop lze 
vysledovat a rozdělit jednotlivé znaky na následující:9 

1. Geometrické znaky, které podávají informaci o svalově-kosterním aparátu osoby, 
jež zanechala stopy na místě kriminalisticky relevantní události.

2. Kinematické znaky, které v sobě zahrnují informaci o rychlosti pohybu a frekvenci 
chůze či jiné cyklické činnosti.

3. Dynamické znaky podávají informaci o silových a energetických vztazích.
4. Znaky vnitřního prostředí, jež poskytují informaci o  vnitřním prostředí organ-

ismu, jeho ovlivnění např. různými chemickými látkami (toxické, omamné látky,  
alkohol atd.), látky vzniklé v důsledku stresu, různého psychického rozpoložení 
apod.

5. Osobnostní charakteristika osoby, jež zanechala kriminalisticko-biomechanické 
stopy. V tomto souboru jsou zahrnuty zejména funkční a dynamické stereotypy 
osob, vnitřní tendence, vliv temperamentu a charakteru osob.

6. Nahodilé, neznámé vlivy. Tato skupina bude zahrnovat dosud nepoznané, na-
hodilé vlivy, jejichž působení a  odraz ve  stopě nelze předem odhadnout ani 
zpětně dekódovat.

Biomechanický obsah trasologických stop

Trasologické stopy bipedální lokomoce jsou typickým představitelem stop, které odrážejí 
funkční a  dynamické vlastnosti působícího objektu (osoby) a  je možné z  těchto stop 
dekódovat biomechanický obsah. Biomechanický obsah trasologických stop se klasifikuje 
na znaky geometrické, kinematické a dynamické.

Geometrické znaky biomechanického obsahu trasologických stop se budou projevo-
vat hlavně v prostorovém uspořádání stopy (souboru stop) v délce, šířce a ploše stopy, 
v hloubce (objemu) plastické stopy, v prostorových vztazích mezi stopami u souboru stop. 
Mezi základní charakteristiky geometrických znaků biomechanického obsahu trasolog-
ických stop patří:10 

• délka a šířka stop obuvi, délka a šířka obuvi, délka a šířka bosé nohy,
• délka kroku pravé a levé nohy, délka dvojkroku pravého a levého,
• úhel stopy levé a pravé.

Délka kroku i dvojkroku se měří od špičky jedné nohy ke špičce nohy druhé, případně 
od paty k patě. Při běhu se ovšem pata ve stopě odráží slabě nebo téměř vůbec ne, a proto 
je vhodnější měřit délku dvojkroku.  Úhel stopy vzhledem k linii lokomoce se určí jako 
úhel, který svírá vnitřní tečna stopy k ose lokomoce.

9 STRAUS, J. a V. PORADA. Forensic Biomechanical Application in Criminalistic. Forensic Science International. 
Volume 169, Supplement 1, 2007, s. 40.

10 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987. PORADA, V. Kriminalistická 
biomechanika. In: VALENTA, J. a kol. Biomechanika. Praha: Academia, 1985.
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Geometrické znaky biomechanického obsahu trasologických stop se projevují hlavně 
v prostorovém uspořádání stopy (souboru stop) v délce, šířce a ploše stopy, v hloubce (ob-
jemu) plastické stopy, v prostorových vztazích mezi stopami u souboru stop. Mezi základní 
charakteristiky geometrických znaků biomechanického obsahu trasologických stop patří 
- délka a šířka stop obuvi, délka a šířka obuvi, délka a šířka bosé nohy, délka kroku pravé 
a levé nohy, délka dvojkroku pravého a levého, úhel stopy levé a pravé.11 

V literatuře lze vysledovat několik autorů, kteří se zabývali predikcí tělesné výšky osoby ze 
známých parametrů nohy, stopy nohy, obuvi či stopy obuvi. Při bližším pohledu na jednot-
livé přístupy zjistíme, že autoři se liší vzájemně jak v druhu uvažovaných parametrů, tak 
i v jejich kvalitě. Např. je poměrně velké množství autorů, které berou v úvahu pouze jeden 
parametr, a to známou délku nohy. V posledních letech se objevily v literatuře i výsledky 
výzkumů, které umožňují predikci tělesné výšky osoby z parametrů jak jedné stopy obuvi, 
tak i ze známé délky kroku nebo dvojkroku.

Predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce

Z  pohledu biomechanických aplikací byla v  prvopočátcích studována závislost délky 
chodidla a  tělesné výšky. Tělesná výška pachatele je jeden z  významných parametrů 
identifikace individuality osoby. Topinard (1877)12 odhadl tělesnou výšku pomocí délky 
chodidla. Měření provedl mezi francouzskou mužskou populací, zjistil, že délka noha je 
více či méně 15 % celkové tělesné výšky. 

Prvopočátky lze spatřovat již v pracích A. Bertillona, který uváděl, že mezi různými (přesně 
měřitelnými) rozměry lidského těla existují určité vztahy, z  nichž lze mnohé vyjádřit 
matematickou závislostí.13 Na  konci 19. století byly studovány především závislosti 
délky chodidla a  tělesné výšky, a  to v  pracích Alphonse Bertillona a  Henriqua de Par-
ville, kteří na základě vlastních praktických studií (neznámo jakého rozsahu) formulovali 
uvedené zákonitosti jako lineární závislost, v uvedených pracích lze nalézt také tabulky 
rekonstrukčních koeficientů. Jednou z  nejstarších pomůcek pro výpočet tělesné výšky 
z délky bosé nohy je tabulka koeficientů, které Bertillon publikoval v Revue Scientifique 
v  roce 1889. Zjištěné rekonstrukční vztahy byly v  pozdějších letech často dogmaticky 
přejímány bez korekcí a často i s chybami.

11 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987. PORADA, V. Kriminalistická 
biomechanika. In: VALENTA, J. a kol. Biomechanika. Praha: Academia, 1985. KARAS, V. Biomechanika pohy-
bového systému člověka. Praha: UK, 1978.

12 TOPINARD, P. L'Anthropologie, Vol. 1, 2nd edition, Paris, 1877
13 BERTILLON, A. La Photographie judiciaire, avec un appendice sur la classification et l’identification anthro-

pométriques. Paris: Gauthier-Villars et fils, 1890.
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Jiný a z našeho pohledu přesnější způsob publikoval H. de Parville v Revue Scientifique 
v roce 1899, který dospěl k poměrně přesnému vzorci, jehož platnost ověřil na více jak 100 
osobách různého věku a dokonce i na dětech:

dN = 0,2867 . (vT/2 + 0,05)

Z dnešního pohledu je zajímavé, že v dalších pracích je vždy uváděn vztah v poměrně 
komplikované formě a nebyl upraven do jednoduššího tvaru.

vT = 0,98 . dN – 0,1

Feix (1965) v  pozdější době tento vztah ještě zjednodušil logickou úvahou, že pro 
proměnné v centimetrech je absolutní člen v hodnotě 0,1 (cm) zanedbatelný a koeficient 
6,98 lze zaokrouhlit na celé číslo, pak jeho vztah je zjednodušen na:

vT = 7 . dN

Grafické znázornění predikce tělesné výšky z délky nohy uvádí jak Bertillon tak Parville 
a  lze je porovnat a hodnotit. Předně se ukazuje, že graf podle Bertillona má nelineární 
průběh, nepravidelnost je u biologických závislostí sice možná, ale není příliš častá. To 
může být důsledkem toho, že soubor zpracovaný Bertillonem byl málo početný. Naopak 
Parvilleho závislost je lineární a v grafu se jeví jako přímka.

Další odlišnost v  porovnání obou autorů je posun v  absolutní hodnotě a  přitom obě 
měření vznikla ve  srovnatelné době (1889-1899), tedy platné pro jednu generaci. Par-
villeho výsledky jsou větší v krajních hodnotách délky nohy až o 18,5 cm. Dalším, kdo zk-
oumal pěšinku lokomoce pro identifikační účely, byl Hans Gross (1847-1915).14 Z dnešního 
pohledu je velmi obdivuhodné, jak velkou pozornost věnoval vyhledávání, zajišťování 
a zkoumání trasologických stop.

Rozsáhlým měřením na velkých souborech bylo zcela jasně prokázáno, že tělesná výška 
osoby je signifikantní s délkou a šířkou bosé nohy, délkou a šířkou obuvi, délkou a šířkou 
stopy obuvi a je možné poměrně přesně vypočítat pravděpodobnou tělesnou výšku podle 
těchto parametrů. 

V literatuře bylo prezentováno množství výsledků empirických výzkumů, které zjišťovaly 
vztah tělesné výšky a  délky nohy z  různých hledisek, např. v  dětské populaci15 nebo 
různých etnických skupin.16  

14 Je nazýván „otec kriminalistiky“. Jako první použil pojem „kriminalistika“ a provedl její systematizaci.
15 GRIVAS, T. B., C. MIHAS, A.  a E. VASILIADIS. Correlation of foot length with height and weight in school age 

children. J Forensic Leg Med. 2008 únor, 15 (2): 89-95.
16 EWUNONU, E. O., A. O. EGWU, A. N. ETEUDO a K. I. AJOKU. Bilateral Foot Asymmetry and Sexual Dimorphism 

in Young-Adult Igbo People of South-Eastern Nigeria. European Journal of Biotechnology and Bioscience 
2014; 1 (4), pp. 01-05. DAVIS, K. T. The foot length to stature ratio. In Anthropology a thesis in anthropology. 
Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Degree of Master of Arts. 1990.
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Je potěšující, že jeden z  prvních empirických šetření bylo realizováno v  našich pod-
mínkách, v roce 1971 provedli Titlbach, Titlbachová, Štěchová (1971) poměrně rozsáhlé 
(na tu dobu) měření. Autoři měřili délku a šířku bosé nohy ve vztahu k tělesné výšce. Zjistili, 
že je možné vyjádřit závislost délka a šířka bosé nohy - tělesná výška - tělesná výška (vT) 
je závislá na obou rozměrech bosé nohy, tj. na délce (dN) i na šířce (šN) a je dána vztahem: 

 vT = 3,1 dN + 4,0 šN + 53

Tělesná výška osoby vypočtená podle tohoto vztahu souhlasí se skutečnou výškou osoby 
s odchylkou asi 2 cm se středními hodnotami z korelační tabulky naměřených hodnot. 
V kriminalistické praxi jsou v naprosté většině případů výchozí informace rozměry stop 
obuvi a nikoliv rozměry obuvi samé. Vzorce pro výpočet tělesné výšky z  rozměrů stop 
obuvi mohou vycházet ze vztahu měr obuvi a  její stopy, nebo ze vztahu rozměrů nohy 
a stopy obuvi. Označíme-li dSO jako délku stopy obuvi, šSO jako šířku stopy obuvi, pak pro 
tělesnou výšku lze zapsat vztah.17 

 vT = 2,6 dSO + 4,3 šSO + 56 (cm)

Analogicky i zde je možné upravit uvedenou závislost a získat přesnější vztah:

 vT = 3,1 dSO + 4,0 šSO + 45 (cm)

Tělesnou výšku osoby je možné se stejným stupněm pravděpodobnosti predikovat i po-
dle délkových parametrů nohy podle Robbins (1986).18 Zajímavým obohacením myšlenky 
určení tělesné výšky osoby z plantogramu bosé nohy jsou výsledky publikované Robbinsem 
(1986), který uvažuje také radikální a diagonální řezy plantogramu, které mají velmi vysokou 
korelační hodnotu k tělesné výšce. Výsledky jeho výzkumu jsou uvedeny jako následující:

vT  = 3.641. dN + 72.92 (cm) – pravá noha
vT = 4.229. dN + 56.49 (cm) – levá noha

Rozsáhlý výzkum na  souboru mužů, vojáků, byl proveden autory Giles, Vallandigham 
(1991).19 Nově stanovené procenta a lineární regrese pro stanovení výšky od délky nohy 
mladých dospělých mužů a žen založené na velmi rozsáhlých antropometrických data-
bázích americké armády jsou prezentovány a vyhodnoceny. Návrhy jsou určeny pro prak-
tické zaměstnání analýzy stop délky, nejlépe jako přímé měření, ale také nepřímo jako 
indikátor velikost bot, pro posuzování výšky.

vT  =  3,447   dN   +  82,206 (cm) – Muži
vT  =  3,614   dN   +  75,065 (cm) – Ženy

17 TITLBACH, Z., S. TITLBACHOVÁ a D. ŠTĚCHOVÁ. Zjištění tělesné výšky osob ze stop nohou, Čs. kriminalistika, 
3, 1971, s. 223-239.

18 ROBBINS, L. M. Estimating Height and Weight from Size of Footprints, Journal of Forensic Sciences, Vol. 31, 
No. 1, Jan. 1986, pp. 143-152.

19 GILES, E. a P. H. VALLANDIGHAM. Height estimation from foot and shoeprint length. Journal of Forensic Sci-
ences, 1991 Jul; 36(4):1134-51.
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Studiu predikci tělesné výšky podle délky stopy se věnoval polský autor Wiercinski  (1965), 
celkem měřil 6600 mužů a 1300 žen. Výsledky měření využil Wiercinski pro finální vztah.20 

vT = 3,37 dSN + 79,55 

Davis (1990) publikoval studii, v níž byly prezentovány výsledky měření na vzorku 240 
studentů vysokých škol, ve věku od 18 do 26 let.21 Studenti byli rozděleni podle pohlaví 
a dále jako Američané běloši a Američané černoši. Získané regresní rovnice pro výpočet 
tělesné výšky z délky nohy jsou následující:

vT = 2.78 dN + 100.35 - muži, pravá noha, Američané černoši
vT = 2.89 dN + 97.30 - muži, levá noha, Američané černoši
vT = 4.38 dN + 56.85 - muži, pravá noha, Američané běloši
vT = 4.23 dN + 61.06 - muži, levá noha, Američané běloši

 vT = 3.56 dN + 74.75 - ženy, pravá noha, Američané černoši
vT = 3.43 dN + 78.07 - ženy, levá noha, Američané černoši
vT = 4.29 dN + 60.98 - ženy, pravá noha, Američané běloši
vT = 4.28 dN + 61.32 - ženy, levá noha, Američané běloši

Z novějších prací lze dále uvést studii provedenou Atamturkem (2008), kde autoři hod-
notili vztah mezi faktory souvisejícími s věkem, rozměry nohy (délka a šířka nohy, šířka 
paty, délka a šířka stopy, šířka paty stopy) a hmotnosti vzhledem k tělesné výšce osoby.22  
Soubor čítal 516 probandů (253 mužů a 263 žen) ve věkovém rozmezí 17,6-82,9 let. Soubor 
byl náhodně rozdělen na dvě skupiny (n = 406 a n =110), kdy skupina s nižším počtem 
účastníků byla určena jako skupina kontrolní. Probandi ve skupinách byli rozděleni do pěti 
věkových kategorií (18-29, 30-39, 40-49, 50-59 a 60 a více). U všech bylo změřeno 8 an-
tropometrických charakteristik (viz výše). Pro všechna měření byly nalezeny statisticky 
významné rozdíly v závislosti na pohlaví (p < 0,001). Dále se ukázaly statisticky významné 
rozdíly v antropometrických rozměrech vzhledem k věku probanda. Korelační koeficienty 
u měřených charakteristik na noze a stopě vzhledem k tělesné výšce a hmotnosti byly též 
shledány statisticky významnými (p < 0,01). Nejvyšší korelace byla ustanovena ve skupině 
mužů u délky stopy (r = 0,734) a délky nohy (r = 0,713). U žen lze najít obdobnou závislost, 
nicméně korelační koeficienty vykazují nižší hodnotu (r = 0,663, r = 0,678). 

Cyplík a  Chojak (2010) měřili biomechanická data na  souboru 1474 mužů a  527 žen. 
Poměrně jednoduché rovnice lineární závislosti jsou predikovány na základě výzkumu 

20 WIERCINSKI, A. Wspolzalezznosc miedzy cechami pomiarowymi stopy a  wzrostem. Problemy Kryminal-
istiky, 1970, n. 88, s. 610-614. In: BORKOWSKI, K. Kryminalisticzna identifikacja śladów stóp. Warszawa, 
Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insitutu badawcego, 2013.

21 DAVIS, K. T. The foot length to stature ratio. In Anthropology a thesis in anthropology. Submitted to the 
Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master 
of Arts. 1990.

22 ATAMTURK, D. a I. DUYAR. Age-Related Factors in the Relationship Between Foot Measurements and Living 
Stature and Body Weigt. J Forensic Sci, Nowember, 2008, Vol. 53, No. 6.
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měření délky stopy u mužů a žen a následná predikce tělesné výšky.23 Vztah je stanoven 
pro tělesnou výšku a délku stopy v cm.

vT = 2,4963 dS  + 113,15 – pro muže 
vT = 2,9353 dS  + 96,369 – pro ženy

Narde a Dongre (2010) zkoumali vztah pro odhad postavy, z důvodu stanovení individual-
ity člověka ze zohavených orgánů a kosterních pozůstatků. Publikoval studii s cílem rekon-
strukce vzrůstu u obou pohlaví.24 Tato studie byla provedena na 640 (343 mužů a 297 žen) 
mladých a zdravých jedinců věkové skupině 18-23 let, vysokoškoláků, studentů Medical 
College, Nagpur. Výsledky prezentuji nezávislé lineární regrese rovnice a multiplikační fak-
tory. Bylo zjištěno, že muži mají větší střední hodnota vzrůstu, délky nohy a nohy šířky 
ve srovnání s ženami. 

Lineární regresní rovnice byly odvozeny pro odhad postavy z délky chodidla a šíře pravé 
a levé nohy:

vT = 9,01 + 5,96 dN (cm) – muži, pravá noha
vT = 8,57 + 5,96 dN (cm) – muži, levá noha

vT = 53,0 + 4,26 dN    (cm) – ženy, pravá noha
vT = 53,3 + 4,23 dN   (cm) – ženy, levá noha

Othman (2010) provedl výzkum s cílem predikce tělesné výšky ve vztahu k délce nohy, 
věku a rasové afinitě.25 Uvádí korelační hodnoty a rovnici vícenásobné regrese pro velmi 
přesnou predikci tělesné výšky pro africkou, asijskou a  evropskou populaci. Uvádí vz-
tahy pro predikci tělesné výšky podle rasy, pohlaví, věku a rozměrům nohy a stopy nohy. 
Z mnoha vzorců uvádím pouze ty nejvhodnější:

vT = 113,77 + 4,651 dS – 2,657 dN (cm) – Afričané
vT = 52,458 + 0,380 dS + 4,292 dN (cm) – Asiaté

 vT = 34,172 + 0,041 dS + 5,359 dN (cm) – Evropané
 vT = 50,778 + 0,677 dS + 3,993 dN (cm) – celkově

Mukta (2011) provedl podobné měření26 jako Atamturk (2008). Jeho studie čítala 300 
probandů (150 mužů, 150 žen). Probandi byli studenti ve věku 18-22 let. Statistická analýza 
opět ukázala vysokou významnost pohlaví ve všech měřených charakteristikách (p < 0,01). 
Korelační koeficienty mezi tělesnou výškou a rozměry nohy (zejména její délka - sledováno 

23 CYPLÍK, W. a  M. CHOJAK. Szacowanie wzrostu na podstawie dlugosci odbotki stopy i  buta w odniesieniu 
do populaciji polskej, CLK KGP, Warszawa 2010. In: BORKOWSKI, K. Kryminalisticzna identifikacja śladów 
stóp. Warszawa, 2013, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insitutu bad-
awcego.

24 NARDE, A. L. a A. P. DONGRE. Body Height Estimation Based on Foot Length and  Foot Breadth. J Indian Acad 
Forensic Med. July-September 2013, Vol. 35, No. 3, pp. 245-248.

25 OTHMAN, Z. Estimation of stature (body height) from foot, barefoot print and shoe print dimensions. MSc 
Forensic Science, Universitait Amsterodam, 2010.

26 MUKTA, R., AK, T. et al. Stature estimates from foot dimensions. J Punjab Aca Forensic Med Toxicol, 2011.
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jak pro levou, tak pravou nohu) byly shledány pozitivní a statisticky významné. Pro muže 
byly stanoveny tyto hodnoty: délka nohy vzhledem k tělesné výšce - korelační koeficient 
pravé nohy r = 0,808, levé nohy r = 0,731. Pro ženy byly zjištěny korelační koeficienty - 
délka pravé nohy r = 0,808, délka levé nohy r = 0,809. 

Rani, Tyagi, Ranga, Rani, Murari (2011) provedli rozsáhlé měření na  indické populaci. 
Rozměry nohy byly použity pro stanovení pohlaví, věku a tělesné výšky.27 Studie zkoumá 
vztah mezi postavou a rozměry nohou mezi různorodými skupinami obyvatelstva (150 
mužů a 150 žen (věkové rozmezí 18-22 let). Byly zjištěny rozdíly mezi pohlavími, nejvyšší 
korelační koeficienty byly zjištěny mezi tělesnou výškou osoby (vT) a délkou nohy (dN) 
u mužů. Délka nohou poskytuje nejvyšší spolehlivost a přesnost v odhadu tělesné výšky.

vT = 98.320 + 3.050 dN  (cm) – muži, pravá noha (r = 0.808)
vT = 97.279 + 3.080 dN (cm) – muži, levá noha (r = 0.731)

vT = 90.207 + 3.374 dN (cm) – ženy, pravá noha (r = 0.808)
vT = 91. 109 + 3.309 dN (cm) – ženy, levá noha (r = 0.809)

vT = 158.170 + 1.334 šN (cm) – muži, pravá noha (r = 0.345)
vT = 161.761 + 0.898 šN (cm) – muži, levá noha (r = 0.413)

vT = 139.111 + 2.263 šN (cm) – ženy, pravá noha (r = 0.345)
vT = 138.526 + 2.669 šN (cm) – ženy, levá noha (r = 0.358)

Odhad postavy je běžně používaný parametr pro identifikaci osoby nejen v biomechan-
ice, ale také ve forenzní antropologii. Aby bylo možno odhadnout postavu, provedli Oza-
slan,  Karadayi, Kolusayin, Kaya, Afsin (2012) rozsáhlé měření vybraných biomechanických 
parametrů na  těle člověka a  korelovali tyto rozměry s  tělesnou výškou.28 Autoři měřili 
délky ruky, šířku ruky, šířku zápěstí, délku nohy délky, šířku noha šířka a  šířku kotníku 
Cílem studie bylo předpovědět nejužitečnější proměnné a zjistit proměnné, které kore-
lují s predikcí tělesné výšky. Měření byly získány od 356 dobrovolníků. Nejlepší hodnota 
korelace byla zjištěna k délce nohy muže r = 0,696, a pro ženy r = 0,496. Regresní rovnice 
byly zjištěny pro proměnné v mm:

vT = 840.88+3.52 dN (mm) – muži
vT = 941.95+2.96 dN (mm) – ženy

Dhaneria, Shrivastava, Mathur, Goyal (2016) provedli odhad postavy z  různých měření 
těla má hodnotu v medicolegal vyšetřování, stejně jako v antropologii. Současný výzkum 
se zabýval rozvojem regresní rovnice pro odhad vzrůstu z nohou do šířky a délky nohy 
a zjistit korelaci mezi postavy, nohy šířky a délky chodidla. Údaje byly shromážděny ze 

27 RANI, M., A. K. TYAGI, V. K. RANGA, Y. RANI a A. MURARI. Stature estimates from foot dimensions, Journal of 
Punjab Academy of Forensic Medicine & Toxicology, 2011; 11(1).

28 OZASLAN, A., B. KARADAYI, M. O. KOLUSAYIN, A. KAYA a H. AFSIN. Predictive role of hand and foot dimensions 
in stature estimation. Rom J Leg Med 20, 2012. pp. 41-46.
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500 asymptomatických zdravých studenty medicíny (267 mužů a  233 žen), které patří 
do věkové skupině pohybovaly v rozmezí 17-25 let.29 

Výsledky jejich výzkumu uvádějí korelace mezi délkou nohy a tělesnou výškou (r = 0,756) 
byl vyšší, než korelace mezi šířkou nohy a tělesnou výškou (r = 0,624). Lineární regresní 
rovnice byly odvozeny pro odhad postavy z délky chodidla nebo z jejich šířky. Vztah délky 
a šířky nohy prokázal pozitivní korelaci s tělesnou výškou osoby a predikci tělesné výšky 
je možné poměrně přesně vyjádřit pomocí regresních rovnic (r). Regresní rovnice pro 
výpočet tělesné výšky z délky nohy (dN) jsou:

vT = 77.24+ 3.61 dN (cm) – muži, korelační koeficient 0,763
vT = 88.83+ 3.06 dN (cm) – ženy, korelační koeficient 0,652

vT = 77.471+ 3.57 dN (cm) – spojeno, korelační koeficient 0,756

Regresní rovnice pro výpočet tělesné výšky z šířky nohy (šN):

vT = 104.84+ 6.79 šN (cm) – muži, korelační koeficient 0,677
vT = 122.28+ 4.45  šN (cm) – ženy, korelační koeficient 0,439

vT = 106.167+ 6.49 šN (cm) – spojeno, korelační koeficient 0,624

Analogická studie byla provedena na FTVS UK v Praze (Strnadová 2014),30 která si stanovila 
za cíl, zda vybrané vztahy k determinaci tělesné výšky jsou stále validní a zda vybrané 
parametry chodidla a chůze délka nohy dN, šířka nohy šN, délka stopy obuvi dSO). Výsledky 
studie lze uvést:

vT = 34,6879 + 4,00555∙dN + 4,24845 šN (cm)
vT = 95,7622 + 3,02182 dSO (cm)

V roce 2002 byl proveden poměrně rozsáhlý výzkum (Straus 2001),31 který si kladl za cíl 
posoudit vztahy mezi délkou nohy a tělesnou výškou po 30 letech po prvotním měření 
Titlbachem. Jednalo se tedy o  jinou generaci probandů, měření se uskutečnilo na 156 
osob (80 mužů a 76 žen), získané výsledky jsou uvedeny v regresních rovnicích pro délku 
nohy (dN) a délku stopy nohy (dSN):

vT = 3,5026 dN+ 83,883 (cm) – muži
vT = 2,8789 dN + 94,038 (cm) – ženy
vT = 5,4778 sN + 125,4 (cm) – muži
vT = 1,2383 sN + 149,55 (cm) – ženy

29 DHANERIA, V., M. SHRIVASTAVA, R. K. MATHUR a S. GOYAL. Estimation of Height from Measurement of Foot 
Breadth and Foot Length in Adult Population of Rajasthan. Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiol-
ogy 2016; 3(1):78-82.

30 STRNADOVÁ, H. Vybrané parametry lokomoce a chodidla vzhledem k tělesné výšce jedince. Praha: FTVS UK 
Praha 2014.

31 STRAUS, J. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police history, 2001.
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Byly provedeny také výzkumné studie, které prověřovaly vztah mezi délkou kroku a dvo-
jkroku k tělesné výšce osoby. Při subjektivně normální chůzi byla experimentálně zjištěna 
průměrná délka kroku 70 cm a délka dvojkroku při tomtéž druhu chůze je 142 cm. Ana-
lytické závislosti se mění okolo těchto statistických průměrů, a to následovně:

a/ délka kroku (dK) - tělesná výška (vT)
• do 70 cm délky kroku platí vztah  vT = 0,297 dK + 153
• přes 70 cm délky kroku platí vztah  vT = 0,315 dK + 163

 b/ délka dvojkroku (dDK) - tělesná výška (vT)
• do 142 cm délky dvojkroku platí vztah  vT = 0,157 dK + 151
• přes 142 cm délky dvojkroku platí vztah  vT = 0,175 dDK + 155

Pokud se na místě činu nalezne soubor minimálně čtyř souvisle řazených stop, je možné 
zjistit tělesnou výšku osoby, jež stopy vytvořila, několika způsoby. Jednak je to možné 
z rozměrů stopy obuvi, dále je vhodné využít námi uvedené vztahy pro délku kroku či 
dvojkroku. Pokud chceme získat tělesnou výšku co nejpřesněji, pak je nejvhodnější využít 
několika metod na sobě nezávislých. Přesnost výpočtu a predikce tělesné výšky můžeme 
stanovit na ± 2 cm. Nejvyšší přesnost je dosaženo při použití maximálního počtu vstupních 
parametrů.

Pro tyto potřeby existuje i několik funkčních závislostí a podle experimentálního prověření 
se jako optimální jeví následující dva způsoby zjištění tělesné výšky z parametrů chůze:32 

Zjištění tělesné výšky z délky kroku (dK) a dvojkroku (dDK) 

vT = 0,153 dK + 0,083 dDK + 155,5 (cm)

Zjištění tělesné výšky z délky kroku, dvojkroku, délky stopy obuvi (dDO) a šířky stopy 
obuvi (dSO)

 vT = 0,076 dK + 0,041 dDK + 1,35 dDO + 2,4 dSO + 101,25 (cm)

Uvedené funkční závislosti platí pro subjektivně přirozenou chůzi po rovné podložce bez 
vnějšího ovlivňování. Ze známých rovnic můžeme vhodnou matematickou kombinací 
předložit pro potřeby kriminalistické praxe velké množství různých rovnic pro všechny 
varianty vstupních proměnných. Tělesnou výšku osoby pachatele můžeme vypočítat po-
dle měřených parametrů pěšinky lokomoce a přesnost výpočtu je jen závislá na množství 
změřených vstupních parametrů.

32 STRAUS, J. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police history, 2001. VALENTA, J., PORADA, V. STRAUS, J. 
Biomechanics. Praha: Police history, 2004.
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Podobné měření provedla Strnadová (2014), která uvádí regresní rovnice (krok v obuvi 
dKBO, krok bez obuvi dKBO):33 

vT = 118,996 + 0,740652 ∙ dKBO

vT = 118,975 + 0,373246 ∙ dKBO

Pro potřeby širšího využití naznačených závislostí bylo provedeno velké množství 
experimentů pro chůzi v různém disperzním prostředí, v různých podkladech a v odlišných 
topografických podmínkách. Pro všechny druhy experimentů se prokázaly jako signifikant-
ní vztahy délky kroku a délky dvojkroku k tělesné výšce. Při všech měřeních se prokázala 
vyšší korelační závislost délky dvojkroku k tělesné  výšce než délky kroku k tělesné výšce. 
Lineární   regrese   v   závislosti na dvou   proměnných  při  chůzi v různém druhu podkladu 
jsou uvedeny v následující tabulce:34 

Druh podkladu Lineárně regresní vztahy 

Oranice VT = 0,278 dK + 0,175 dDK + 134

Sníh VT = 0,248 dK + 0,194 dDK + 126

Písek VT = 0,322 dK + 0,196 dDK + 118

Škvára VT = 0,384 dK + 0,218 dDK + 109

Asfalt VT = 0,308 dK + 0,217 dDK + 119

Analogické signifikantní vztahy se prokázaly při zkoumání závislosti délky dvojkroku 
a délky kroku k tělesné výšce, např. pro běh platí:

vT = 0,379 dK + 0,161 dDK + 92 

pro  chůzi těsně před rozběhnutím bylo zjištěno

 vT = 0,178 dK + 0,086 dDK + 151

a pro  běh v setrvalém stavu  

vT = 0,380 dK + 0,190 dDK + 72 

Pro predikci tělesné výšky osoby z parametrů pěšinky chůze jsou důležité čtyři proměnné, 
a  to délka kroku, dvojkroku, délka stopy obuvi a šířka stopy obuvi (ve vztahu k druhu 
podešve a typu obuvi).

33 STRNADOVÁ, H. Vybrané parametry lokomoce a chodidla vzhledem k tělesné výšce jedince. Praha: FTVS UK 
Praha 2014.

34 VALENTA, J., V. PORADA a J. STRAUS. Biomechanics. Praha: Police history, 2004. PORADA, V. a kol. Kriminal-
istika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016.
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Závěr

Tělesná výška je jednou ze základních charakteristik, která slouží k  identifikaci osoby. 
Na konci 19. století byly zkoumány zejména vztahy mezi délkou nohy a tělesnou výškou. 
Na základě těchto výzkumů byly stanoveny vzorce pro výpočet tělesné výšky z délky bosé 
nohy. Postupně se zájem rozšířil i na šířku nohy. Kromě tělesné výšky je významná i infor-
mace o hmotnosti těla,35 kterou zatím nelze přesně určit. V biomechanických výzkumech 
byly provedeny experimenty36, ale zatím není tento výzkum ukončen a  nejsou známy 
přesné metody pro predikci hmotnosti těla. 

Pachatel málokdy na místě činu zanechá otisk bosé nohy, ze které bychom získali údaje 
o délce a šířce. Spíše je zajištěna na místě činu trasologická stopa obuvi, i pak lze stanovit 
tělesnou výšku z délky a šířky stopy obuvi, nebo lze využít parametry pěšinky lokomoce, 
tzv. trasologických stop (tělesná výška určená z délky kroku a dvojkroku). Tyto parametry 
se dostávají do popředí zejména s rozvojem kriminalistických a forenzních věd přibližně 
v  druhé polovině 20. století. I  na  všechny tyto vztahy byly stanoveny vzorce. Některé 
vzorce pro určení tělesné výšky, byly stanoveny i před více než sto lety. 

V poslední době se také hledají vztahy k určení pohlaví z parametrů chodidla, a ukazuje 
se, že „Foot index“ (šířka nohy k délce nohy krát 100) vhodný ukazatel k určení pohlaví. 

Predikce tělesné výšky z  uvedených modelů výpočtu má vždy stochastický charakter. 
Tělesnou výšku osoby lze nejpřesněji predikovat z  rovnice, která počítá s  délkou bosé 
nohy, to je pravděpodobně dáno největší lineární závislostí délky bosé nohy vzhledem 
k tělesné výšce. Vyšší míru závislosti na tělesné výšce má též délka kroku či dvojkroku, 
proto i tyto vztahy mají uspokojivé výsledky. Model s dvojkrokem je o trochu přesnější 
než s krokem. 

Menší přesnost výpočtu získáme, pokud budeme uvažovat rozměry obuvi nebo stopy 
obuvi, výsledek je silně závislý na použitém typu obuvi. Nejméně vhodný se ukazuje šířka 
obuvi ve vztahu k tělesné výšce. Pro další výzkum by bylo vhodné uvažovat měření pro 
více typů obuvi, pro různé věkové skupiny. 

Analýzou všech dostupných výzkumů lze konstatovat, že predikce tělesné výšky osoby 
z  rozměrů trasologických stop nohy je závislá na pohlaví, rase, věku a skutečnost, zda 
provádíme predikci z délky nebo šířky nohy. Pokud chceme zjistit tělesnou výšku z rozměrů 
stopy obuvi, pak je významný i typ obuvi. 

35 Hmotnost těla společně s  tělesnou výškou dávají předpoklad k  vytvoření představy o  pravděpodobném 
somatotypu osoby, která stopy vytvořila. Odhad tělesné hmotnosti nebyl dosud zcela vyčerpávajícím 
způsobem řešen v naší kriminalistické literatuře, určité obecné koncepce byly sice provedeny, ale zatím není 
možné zcela přesně stanovit tělesnou hmotnost pachatele ze stop zajištěných na místě činu.

36 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987. STRAUS, J. Aplikace forenzní 
biomechaniky. Praha: Police history, 2001. VALENTA, J., V. PORADA a J. STRAUS. Biomechanics. Praha: Police 
history, 2004.
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Postava, věk, hmotnost, pohlaví a nohou rozměry jsou zřejmě vzájemně propojeny a tyto 
proměnné se mohou vzájemně ovlivňovat. Stupeň tohoto vzájemného vztahu se může 
lišit mezi obyvatelstvem a zeměpisného původu.

Tělesná výška osoby významně koreluje s délkou nohy, délkou kroku a délkou dvojkroku 
a pro další výzkum bude tedy významné studovat vztah tělesné výšky právě pouze k těmto 
třem parametrům – délce nohy, délce kroku a délce dvojkroku.
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