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Příloha 3: Kazuistika 1  

Podstoupila jste nějaký operační zákrok (jaký, lokalizace, rok)?: 

Užíváte v  současné době nějaké léky, jaké?: 

Disciplíny, ve kterých závodíte:  

Doba aktivního závodění (od roku):  

Rok první účasti na MČR: 

Počet tréninků týdně/délka (min): 

Průměrný počet naběhaných kilometrů/týdně: 

Ostatní sportovní aktivity (typ a  počet hodin/týdně):  

Ostatní nesportovní aktivity (typ a  počet hodin/týdně):  

Zranění za dobu závodění, které Vás omezila v  tréninku alespoň na 1  týden a  která vznikla 

přetížením (ne následkem pádu či kolize): 

Měla jste někdy únavovou zlomeninu? (kde, kolikrát, rok) 

Měla jste někdy natažený/netržený sval? (kde, kolikrát, rok) 

Měla jste někdy bolesti/poranění v  oblasti chodidla, nártu nebo paty? (jaké, kolikrát, rok) např. 

plantární fascitida… 

Měla jste někdy bolesti/poranění kotníku? (jaké, kolikrát, rok) např. výron, poškození vazů, chrupavky… 

Měla jste někdy bolesti/poranění Achillovy šlachy? (jaké, kolikrát, rok) 

Měla jste někdy bolesti/poranění v  oblasti bérce? (jaké, kolikrát, rok) např. zánět okostice, bolesti na přední 

straně bérce… 

Měla jste někdy bolesti/poranění v  kolene? (jaké, kolikrát, rok) např. menisky, vazy, chrupavka, PFPS, patelární 

tendinopatie, ITBFS… 

Měla jste někdy bolesti/poranění kyčelního kloubu? (jaké, kolikrát, rok) 

Měla jste někdy bolesti/poranění zad? (jaké, kolikrát, rok) 

Měla jste někdy bolesti/poranění trupu? (jaké, kolikrát, rok) 

Měla jste někdy bolesti/poranění hrudní nebo krční páteře? (jaké, kolikrát, rok) 

Měla jste někdy bolesti/poranění hlavy? (jaké, kolikrát, rok) 

Měla jste někdy bolesti/poranění na horních končetinách? (jaké, kolikrát, rok) 

Měla jste někdy bolesti/poranění jiné než již výše zmíněné? (jaké, kde, kolikrát, rok) 
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Příloha 4: Kazuistika 2 

Označení: Č. 1  

Ročník: 98 

Operační zákroky: 0  

Farmakologická anamnéza: 0  

Hlavní závodní disciplíny: 400m, 800m, 1500m 

Typ běžkyně: rychlostní 

Doba aktivního závodění (od roku): - 

Rok první účasti na MČR: 2015 

Počet tréninků týdně/délka (min): 6 /120min 

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

43 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

Plavání, kolo, lezení 5h 

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

Šití, kreslení 3h 

Typ došlapu: přední 

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

Natažený zadní stehenní sval 1x 2020 

Konstantní slabá bolest v  kotníku při 

došlapu/odrazu, nosí vložky do bot 

Výron kotníku 1x 2019 

Opakovaně bolesti okostic 

Opakovaně namožení přední strany bérce 

Občas bolesti kyčelních kloubů 

Bolesti beder, spíše z  prochladnutí po zátěži 
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Příloha 5: Kazuistika 2 

Označení: Č. 2  

Ročník: 04 

Operační zákroky: 0  

Farmakologická anamnéza: Blokurima 

Hlavní závodní disciplíny: 300 m  a  400 m  překážek, 400 m, 800 m   

Typ běžkyně: rychlostní 

Doba aktivního závodění (od roku): 2017 

Rok první účasti na MČR: 2017 – družstva, 2018 - jednotlivci 

Počet tréninků týdně/délka (min): 3  – 6 / 2  h   

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

45 – 60 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

0  

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

Zpěv 2  h  

Typ došlapu: přední 

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

 

3x podvrtnutý pravý kotník, z  toho 1x 14dní 

v  sádře 

Patelofemorální syndrom 2019, obtíže 

2  měsíce 

Bolesti úponu čtyřhlavého stehenního svalu – 

při chození v  horách z  kopce 
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Příloha 5: Kazuistika 3 

Označení: Č. 3  

Ročník: 01 

Operační zákroky: 0  

Farmakologická anamnéza: 0  

Hlavní závodní disciplíny: 800 m  až 3000 m   

Typ běžkyně: vytrvalostní 

Doba aktivního závodění (od roku): 2016 

Rok první účasti na MČR: 2017 

Počet tréninků týdně/délka (min): 5 /90 min 

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

40 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

TV 2x 1,5  h, plavání nebo běžky 1x1 h  

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

Ukulele, čtení 

Typ došlapu: Přední  

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

 

Natažení svalu, všude možně, při přechodu 

z  botasek do treter (u  objemových do 

rychlejších úseků) nebo po posilování 

Vyhozené SIK 2x 2017 

Tlak na hrudi 2015, EKG v  pořádku, 

nejspíše od hrudní páteře 
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Příloha 6: Kazuistika 4 

Označení: Č. 4  

Ročník: 98 

Operační zákroky: Apendix 2006 

Farmakologická anamnéza: 0  

Hlavní závodní disciplíny: 800 m, 400 m   

Typ běžkyně: rychlostní 

Doba aktivního závodění (od roku): 2011 

Rok první účasti na MČR: 2013 

Počet tréninků týdně/délka (min): 4x/120 min 

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

30 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

0  

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

Klavír 1  h  

Typ došlapu: Přední  

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

 

Plantární fascitida 

Zánět okostice 

Patní ostruha 
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Příloha 7: Kazuistika 5 

Označení: Č. 5  

Ročník: 04 

Operační zákroky: 0  

Farmakologická anamnéza: 0  

Hlavní závodní disciplíny: 800 m, 400 m, 1500 m  

Typ běžkyně: speciální 

Doba aktivního závodění (od roku): 2016 

Rok první účasti na MČR: 2017 

Počet tréninků týdně/délka (min): 4  – 6  x / 1,5  – 2  h   

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

25 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

plavání 1 -2x týdně, kolo 2x do měsíce 

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

0  

Typ došlapu: Přední  

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

 

Výron v  kotníku 2018 
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Příloha 8: Kazuistika 6 

Označení: Č. 6   

Ročník: 99 

Operační zákroky: Zápěstí 2019 

Farmakologická anamnéza: 0  

Hlavní závodní disciplíny: 800 m, 400 m, 400 m  překážek 

Typ běžkyně: rychlostní 

Doba aktivního závodění (od roku): 2012 

Rok první účasti na MČR: 2013 

Počet tréninků týdně/délka (min): 6x/ 120 min 

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

50 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

Plavání, kolo, sportovní hry, běžky 

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

0  

Typ došlapu: Přední  

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

 

Natažení zadní stehenní sval 1x 2020 

Bolesti v  oblasti klenby 

Zánět Achillovy šlachy 2015, 2017 

Bolesti kolene od přetíženého čtyřhlavého 

stehenního svalu 1x 2018 

Bolesti beder 2020 

Bolest palce u  nohy 2020 
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Příloha 9: Kazuistika 7 

Označení: Č. 7  

Ročník: 02 

Operační zákroky: 0  

Farmakologická anamnéza: 0  

Hlavní závodní disciplíny: 800 m, 400 m, 200 m  

Typ běžkyně: speciální 

Doba aktivního závodění (od roku): 2014 

Rok první účasti na MČR: 2016 

Počet tréninků týdně/délka (min): 3x/ 90 - 105 min + 3x/ 25 - 50 min klus 

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

v  přípravě 45 – 50 km, v  sezoně 29 – 35 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

0  

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

0  

Typ došlapu: Přední  

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

 

Natažený čtyřhlavý stehenní sval 2x 

Bolesti kolene 2x do roka od 2016, bolest je 

pod čéškou, v  tu dobu změna trenéra 

a  specializace na 800m 
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Příloha 10: Kazuistika 8 

Označení: Č. 8  

Ročník: 00 

Operační zákroky: 0  

Farmakologická anamnéza: 0  

Hlavní závodní disciplíny: 800 m  

Typ běžkyně: Speciální  

Doba aktivního závodění (od roku): 2006 

Rok první účasti na MČR: - 

Počet tréninků týdně/délka (min): 6x/90 min 

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

30 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

Posilování 1  h  

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

čtení 

Typ došlapu: Přední  

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

 

Zánět Achillovy šlachy 2019 

Bolesti kotníku 

Zánět okostice 2018 

Bolesti zad 2020 
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Příloha 11: Kazuistika 9 

Označení: Č. 9  

Ročník: 00 

Operační zákroky: 0  

Farmakologická anamnéza: 0  

Hlavní závodní disciplíny: 800 m, 400 m  

Typ běžkyně: Rychlostní  

Doba aktivního závodění (od roku): 2009 

Rok první účasti na MČR: 2014 

Počet tréninků týdně/délka (min): 6x/ 90 min 

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

28 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

Spíše ne 

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

Čtení  

Typ došlapu: Přední 

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

 

Únavová zlomenina os naviculare 2018 

Natažený hamstring 2x v  roce 2017 a  2016 

(uklouznutí na ledě) 

2x výron kotníku 2016 (při basketu) 
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Příloha 12: Kazuistika 10 

Označení: Č. 10 

Ročník: 03 

Operační zákroky: 0  

Farmakologická anamnéza: Hormonální antikoncepce 

Hlavní závodní disciplíny: 800 m, 400 m, 1500 m  

Typ běžkyně: Speciální  

Doba aktivního závodění (od roku): 2019 

Rok první účasti na MČR: 2019 

Počet tréninků týdně/délka (min): 4x/ 90 min 

Průměrný počet naběhaných 

kilometrů/týden: 

30 km 

Ostatní sportovní aktivity během týdne (typ 

a  počet): 

turistika 

Ostatní nesportovní aktivity během týdne 

(typ a  počet): 

Hra na klavír, kytara 

Typ došlapu: Přední  

Zranění za dobu závodění, které způsobila 

omezení v  tréninku alespoň na 1  týden: 

 

Mnohokrát natažený sval v  letech 2018,2019 

Natržený zadní stehenní sval na pravé noze 

2018 

Výron kotníku 1x 2018, 2x 2019 

Zánět okostice 2019 

Bolesti kolene – dysplazie čéšky – obtíže 

v  letech 2017,2018,2019 

1x za půl roku bolesti beder 

 

 

 

 


