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Abstrakt 

 

Název: Analýza techniky a efektivity běhu při použití bot Nike Air Zoom Alphafly. 

 

 

Cíl: Hlavním cílem je identifikace možných změn vybraných fyziologických parametrů 

a biomechaniky běhu při použití bot Nike Air Zoom Alphafly oproti standardní běžecké 

obuvi.  

 

Metody: V rámci analýzy biomechaniky běhu bylo využito 3D běhátko (H/P Cosmos 

Gaitway II S, Germany). Pro analýzu fyziologických parametrů byl využit přístroj 

Metalyzer v rámci spiroergometrického vyšetření běhu. Pro analýzu subjektivního 

vnímání únavy byla využita Borgova škála.  Pro zpracování výsledků byl využit párový 

T-test softwaru Excel. 

 

Výsledky: Výsledky práce částečně prokazují změnu biomechaniky běhu. Statisticky 

významný rozdíl byl zaznamenán u všech rychlostí (15 km/h, 18 km/h, 21 km/h) 

v zatížení – loading rate (p15 = 0,003; p18 = 0,000; p21 = 0,001) a v čase maximální 

dopadové síly – time to impact peak (p15 = 0,017; p18 = 0,022; p21 = 0,003). Při rychlosti 

15 km/h byl zaznamenán rozdíl navíc v kadenci běhu (p = 0,044). Výsledky prokazují 

statisticky významnou změnu v ekonomice běhu všech měřených parametrů, v příjmu 

kyslíku přepočteném na kilogram hmotnosti (p = 0,003), minutové ventilaci (p = 0,000), 

dechové frekvenci (p = 0,000), respiračním koeficientu (p = 0,001) i srdeční frekvenci 

(p  = 0,001). Výsledky neprokazují rozdíl v subjektivním hodnocení zátěže. 

 

 

Klíčová slova: Nike Air Zoom, CFP obuv, biomechanika běhu, ekonomika běhu  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract     

Title: Analysis of running technique and efficiency when using Nike Air Zoom Alphafly 

shoes. 

 

Objectives: The main goal is to identify possible changes in selected physiological 

parameters and biomechanics of running when using Nike Air Zoom Alphafly shoes 

compared to standard running shoes. 

 

Methods: A 3D treadmill (H / P Cosmos Gaitway II S, Germany) was used in the analysis 

of running biomechanics. For the analysis of physiological parameters, the Metalyzer 

device was used within the spiroergometric examination of the run. The Borg scale was 

used to analyze the subjective assessment of the load. A paired T-test of Excel software 

was used to process the results. 

 

Results: The results of the work partially show a change in the biomechanics of running. 

A statistically significant difference was recorded at all speeds (15 km/h, 18 km/h, 

21  km/h) in loading rate (p15 = 0,003; p18 = 0,000; p21 = 0,001) and time to impact peak 

(p15   = 0,017; p18 = 0,022; p21 = 0,003). At a speed of 15 km / h, an additional difference 

in running cadence (p = 0,044) was noted. The results show a statistically significant 

change in the economics of running all measured parameters, in oxygen intake converted 

to kilograms of weight (p = 0,003), minute ventilation (p = 0,000), respiratory rate 

(p  =  0,000), respiratory coefficient (p = 0,001) and heart rate (p = 0,001). The results do 

not show a  difference in the subjective assessment of the load. 

 

Keywords: Nike Air Zoom, CFP shoes, running biomechanics, running economy 
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Seznam zkratek 

 

BMI – body mass index 

COM (center of mass)  – těžiště 

CFP (carbon fibre plate) – karbonový plát 

GRF (ground reaction force) – reakční síla podložky 

IAAF – Mezinárodní asociace atletických federací 

LSM – laboratoř sportovní motoriky 

OH – olympijské hry 

PTTD (Posterior tibial tendon dysfunction) -  dysfunkce zadní holenní (tibiální) šlachy 

PB (personal best) - osobní rekord  

TO – testované osoby 

VO2/kg – spotřeba kyslíku přepočtena na kilogram hmotnosti  

VE – minutová ventilace 

BR – dechová frekvence 

RER – respirační koeficient  

SF – srdeční frekvence 

SD – směrodatná odchylka 

CNS – centrální nervová soustava 
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1 Úvod 

     Sport, stručně řečeno, je pohybová činnost zájmového, ale zejména soutěžního 

charakteru se snahou o co nejlepší tělesný výkon. Na výkonnostní úrovni pak jde zejména 

o vítězství nad soupeřem, což je jedním z kritérií úspěšnosti sportovce. Během svého 

vývoje se stal součástí kultury každé společnosti a do jisté míry i hodnocením její 

vyspělosti. Jedním z nejoblíbenějších sportů v dnešní době se stává běh, jak už na 

profesionální úrovni, tak i amatérské. 

     Zamyslíme-li se nad studiem tělovýchovy a sportu, ať už z hlediska obecného nebo 

filozofického, je jeho logickým vyústěním zaměřit se na něco zcela konkrétního, co 

usnadní život sportovce. Není to jen samotná příprava na závodní výkon pravidelnými 

tréninky, ale také vhodné sportovní vybavení. K nejdůležitějšímu vybavení běžců patří 

správná běžecká obuv. Obuv v dnešní době podléhá neustálému vývoji ve snaze 

o  zdokonalení běžeckých výkonů. Z racionálního hlediska se věda v této oblasti zabývá 

vývojem běžeckých bot a aplikací výsledků do reálného sportovního světa. 

     V práci se proto zaměřujeme na vývoj biomechaniky, na běh jako pohybovou 

dovednost a jeho zdravotní aspekty. Seznámíme se základními zákony biomechaniky, 

problematikou došlapu a dalšími faktory ovlivňující běh.   

     Po představení prvních bot s karbonovým plátem (CFP obuv) firmou Nike v roce 2016 

došlo ke zlepšení všech světových rekordů tratí od 5 km po maraton. Když na Olympiádě 

v roce 2016 pak všech 6  medailistů používalo stejnou obuv začala velká diskuze, zda 

jsou příčinou právě nově použité technologie a zda nedošlo k nefyziologickému 

zvýhodnění atletů sponzorovaných firmou Nike. IAAF následně vydala omezení 

v pravidlech.  

     V práci se dále zabýváme tématy souvisejícími s novou technologií v inovaci běžecké 

obuvi se zaměřením na boty Nike Air Zoom Alphafly a technologií jejich výroby.  

     Hlavní částí práce je výzkum zahrnující analýzu biomechaniky běhu pomocí 3D 

běhátka (H/P Cosmos Gaitway II S, Germany) a měření fyziologických parametrů 

získaných ze spiroergometrického testu na běhátku při rychlosti na úrovni aerobního 

prahu, právě při požití již zmíněné obuvi Nike Air Zoom Alphafly. 
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2 Vývoj běžecké lokomoce  

     S rozvojem společnosti nebyl běh využíván jen při lovu, ale také v boji a později pak 

jako nejrychlejší způsob doručování zpráv. Šlo o nejsnazší a nejrychlejší způsob 

překonávání velkých vzdáleností. Nejznámější zemí, kde se tento způsob využíval, je 

staré Řecko. V jednom příběhu se hovoří o muži, který uběhl během dvou dnů vzdálenost 

240 km a díky tomu se od roku 1983 běhá závod stejné délky – ultramaraton 

„Spartathlon“.  První zmínky o závodním běhání na našem území pocházejí z konce 

19.  století, kdy byly zakládány běžecké kroužky. První závod v maratonském běhu se 

u   nás uskutečnil v roce 1908. Výraznou osobností, která stála za rozvojem běhání 

v České republice, byl Emil Zátopek. Patří mezi nejslavnější české běžce a jeho 

nejvýznamnějšími úspěchy jsou zlaté medaile z OH v běhu na 5 a 10 kilometrů a také v 

maratonském závodě (Tvrzník a kol., 2006).  

   Velkým mezníkem závodních běhů bylo založení moderních olympijských her, které 

se poprvé uskutečnily roku 1896 a za jejichž zakladatele je považován Pierre de 

Coubertin. První závod v maratonu vyhrál Řek Spiridon Louis časem 2:58:50. 

V  maratonském běhu z pohledu historie došlo k několika změnám, a to zejména v délce 

běhu. Původně měřil 39 km, následně 40 km. Na olympijských hrách v Londýně roku 

1908 závod měřil 42,195 m. Následně došlo ještě ke dvěma změnám (Hottenrot et al., 

2017). Nicméně od olympiády v Paříži roku 1924 je nadále délka maratonu 42,195 m. 

Kdo nezkusil trať zaběhnout, nemůže vědět, jak důležité je mít nejen kondici, ale 

i  pohodlné běžecké boty. 

     V pravidlech závodů mužů a žen existovala různá specifika. Ženám byly v počátcích 

závodního běhání vytyčeny pouze závody na krátké vzdálenosti; běhy na střední a dlouhé 

tratě byly jen záležitostí mužů. Změna nastala až roku 1928, kdy ženy poprvé závodily 

na trati 800 m. Průlomem byla 70. léta 20. století, kdy se objevily závody na 1500 m 

a  3  km pro ženy, poté i závod na 10 km. Ženský maratonský běh byl zařazen na OH až 

od roku 1984 (Tvrzník a kol., 2006).  

     Světový rekordman Haile Gebrselassie, jeden z nejuznávanějších dálkových běžců, 

kdysi řekl, že bez běhu není život. Toto snad platí po celém světě. Běhání překonává 

kulturní i jazykové hranice. V cizině stejně jako doma se potkávají lidé s duší nadšenou 

pro běh. Schopnost běhat byla kdysi dávno otázkou života a smrti, ale společenský vývoj 

dal běhu zcela nový obsah. Je součástí lidské soutěživosti, vědeckého experimentu, 
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socializace. Jedná se o jednu z nejpřirozenějších forem pohybu, sportu, ve kterém 

nedochází k agresi, nevyskytují se protispolečenské jevy, ani nevyžaduje drahé vybavení, 

jak tomu bývá u jiných sportů (Puleo & Milroy, 2014).   

     Počátky běhání se datují tisíce let zpět. V posledních čtyřiceti letech se však 

s  rozvojem marketingu rozvinulo v kompletní průmyslové odvětví. Boty, ošacení, 

výživa, povrch, na kterém se běhá, fyziologie sportovců, to vše bylo důkladně 

přezkoumáno a znovu zhodnoceno (Puleo & Milroy, 2014).   

     Nejvíce zatíženou částí běžcova těla jsou nohy, a proto se právem stále více běžci 

zajímají o kvalitu a vývoj běžecké obuvi. 

 

2.1 Homo sapiens běžec 

     Na jedinečné vlastnosti lidského organismu ukazuje slavný závod konaný ve Walesu 

„Člověk versus kůň“ (The Man versus Horse Marathon). I když prvnímu triumfu člověka 

nad koněm v roce 2004 napomohlo horké počasí, tento závod poukazuje na neuvěřitelné 

vytrvalecké schopnosti člověka. Díky těmto schopnostem je v některých částech Afriky 

stále živý způsob lovu, kdy zpravidla pět lovců pronásleduje zvěř, dokud ji neuštvou. 

Úspěch těchto lidí v poušti Kalahari spočívá ve faktu, že organismus člověka vydrží            

v horku fyzickou námahu déle než většina zvířat, jejichž organismus přestane následkem 

přehřátí pracovat asi po deseti až patnácti kilometrech intenzivního běhu. Nemluvíme zde 

pouze o Afričanech. Badatel Bernd Heinrich, autor knihy Dostih s antilopou (Racing the 

Antelope) zjistil, že tento způsob lovu byl typický i pro severoamerické indiány. 

Příslušníci kmene Navaho při lovu doslova „uběhali jelena“ ještě v padesátých letech 

minulého století. Schopnost běhu lidé navíc nepotřebovali pouze k lovu. Dle hypotéz 

paleontologů mezi sebou první lidé „závodili“ při nalézání uhynulých zvířat, případně 

odháněli zvířecí predátory. Schopnost dostat se ke zdroji potravy včas měla velký význam 

pro přežití lidské smečky. Maso bylo v té době jeden z nejbohatších zdrojů bílkovin 

a  stimulovalo jejich další biologický vývoj (Run - magazine, 2020). 

     Trénováním vytrvalosti se zvyšuje výkon kardiovaskulárního systému, ve svalech se 

objevují nové kapiláry, a dokonce i mitochondrie zefektivňují hospodaření s energií. 

Fyzická výkonnost pozitivně ovlivňuje i CNS. Pravidelné, dlouhodobé cvičení stimuluje 

činnost hipokampu, který hraje zásadní roli ve schopnosti učení a paměti. Rozvoj 

vytrvalostních schopností dokáže prodloužit život (Run - magazine, 2020).  
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2.2 Vytrvalostní běh jako evoluční mechanismus 

     Člověk je jako jediný tvor schopen vytrvalostního bipedálního běhu ve vzpřímené 

poloze těla. Specifická lokomoce dolních končetin zahrnuje několik fází – odraz, let, 

došlap, utlumení, doprovodné pohyby trupu, paží a hlavy. První důkazy o užívání 

vytrvalostního běhu při lovu jsou staré 1,9 milionů let. Homo erectus byl stejně jako 

současný člověk špatným sprinterem (maximální rychlost 36 km/h jsou atleti schopni 

udržet po dobu jedné minuty ).  Vytrvalostní běh člověka umožňuje relativně stále 

udržitelnou rychlost přes 12 km/h. Při biomechanickém porovnání chůze a běhu 

vyvstávají velké rozdíly. Na rozdíl od chůze, při které dolní končetina působí jako oporná 

páka, při běhu má funkci pružiny. Trajektorie vertikálního pohybu těžiště těla je opačná 

(Kračmar, 2016). 

Fylogenetické změny umožňující běh  

     Nejvýznamnější změny byly zaznamenány na úrovni vývojového stadia Homo 

ergaster (člověk žijící přibližně před jedním a tři čtvrtě milióny lety). Ten byl až na 

některé rozdíly vybaven stejně jako jsme dnes my. Došlo však ke změnám: 

• Poměr pák končetin, zkrácení předloktí a krčků kyčelních kloubů, zvětšuje se 

hlavice kostí na kloubech kyčlí, kolen a kotníků (jsou tedy schopnější rozvádět 

zatížení při došlapu běžeckého kroku na větší plochu). 

• Vyvíjí se Achillova šlacha přenášející sílu svalů na dorzální straně bérců 

umožňující nákrok do dalšího pohybového cyklu. 

• Vzniká šíjový vaz, dlouhý štíhlý krk, který umožňuje využívat hlavu jako 

protizávaží zejména při běhu. 

• Systém lordóz a kyfóz páteře umožňuje tlumit otřesy vznikající při běhu. 

• Díky addukovanému palci se dovyvinula podoba dolní končetiny. Moderní palec 

je poslední částí tělesné struktury, která při odrazu opouští podložku. 

• Zvětšení svalů hýždí jako propulzních běžeckých svalů. K významnému zapojení 

dochází až při střední nebo vyšší rychlosti. 

• Sudovitý hrudník tvořený žebry ve tvaru lamel spolu s bránicí a ostatními 

dýchacími svaly umožňuje vědomě volit dechovou frekvenci. Lidská bránice 

působí také jako stabilizující prvek bipedální postury. 
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• Významným prvkem je i schopnost vylučování potu, jehož odparem dochází 

k ochlazování těla a samotné zvětšení objemu těla umožňuje dokonalejší vodní 

hospodářství (Kračmar, 2016). 

 

2.3 Hrozba běžců 

     Nejen sportovci amatéři, kterým běh přináší relaxaci a uspokojení z pohybu, ale 

zejména profesionálové se snaží zlepšit podmínky pro dosažení svých výkonů především 

využitím inovativní běžecké obuvi. Tím mohou zabránit zbytečným poraněním.   

     Víme, že sportovci, jejichž sportovní disciplína zahrnuje běh, výrazně namáhají své 

dolní končetiny. Každý dopad chodidla při běhu působí na jednu nohu silou rovnající se 

dvojnásobku váhy těla. Opakované údery do kamene, na první pohled nezničitelného, 

promění nakonec nerost v prach. Stejně tak nárazy související s během mohou poškodit 

kosti, chrupavky, svaly, šlachy a úpony. Dálkový běh představuje vážnou hrozbu pro 

integritu kolen. Jde-li o okamžité odeslání podnětů do mozku, chodidlům se vyrovná jen 

tvář a ruce. Běžci, kteří na zranění netrpí jsou skutečnou výjimkou. Osm z deseti běžců 

se zraní každý rok. Nezáleží na tom, jestli jsou mohutní nebo hubení, rychlí či pomalí, 

šampioni maratonu nebo jen víkendoví nadšenci. U všech je stejná pravděpodobnost, že 

si poraní kolena, lýtka, šlachy, kyčle nebo paty (McDougall, 2009).   

    To vypovídá o tom, že je nezbytné, zajímat se o vývoj efektivity a funkčnosti běžecké 

obuvi, aby se takovým zraněním předcházelo a docílilo se vyšších sportovních výkonů. 

Kdo by se nechtěl alespoň přiblížit k rekordům, kterých dosáhl v inovativní obuvi slavný 

světový maratonec Eluid Kipchoge. 
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3 Běh jako pohybová dovednost 

     V  posledních letech značně klesla tendence pohybových aktivit i pohybová 

gramotnost. S tímto fenoménem jednoznačně souvisí zrod civilizačních nemocí, tzv. 

chorob z blahobytu. Běh je základní pohybovou aktivitou, kterou může provozovat 

prakticky každý člověk. Nejprve si ovšem musí daný jedinec stanovit základní cíle  

a  požadavky vlivu běhu na lidské tělo. U většiny začínajících  běžců či amatérů je  

zpočátku  základním motivem redukce hmotnosti a zlepšení celkové kondice (Bunc, 

2006).   

 Redukce hmotnosti    

     V běžné populaci je nevyvážený poměr příjmu a využití energie jedním ze zásadních 

důvodů vzniku civilizačních chorob. Snahou mnohých lidí a zejména pak sportovců je 

hledat cesty, jak správně redukovat svou hmotnost. 

     Rychlost nabírání hmotnosti se odvíjí od různých aspektů: velikost energetického 

přebytku, fyzická aktivita (silový vs. vytrvalostní trénink a celková energetická bilance) 

genetické dispozice, poměr živin a zastoupení bílkovin a další. Nízká tělesná hmotnost 

(TH) může být konkurenční výhodou zejména u vytrvalostních sportů. Dále o zvýšení 

výkonnosti a v neposlední řadě hraje roli i estetika, pokud má sportovec nízké procento 

tělesného tuku. (Loskot, 2018). 

Kondice 

     Pojem kondice značí specifickou připravenost organizmu na určitý druh zátěže. 

Tělesná kondice jedince je účelově vázána na úroveň specifické pohybové činnosti, 

v našem případě se jedná o běžeckou kondici. V této souvislosti lze také hovořit o tělesné 

zdatnosti v oblasti sportovního tréninku, kdy se jedná o činnost spojenou s pohybovým 

výkonem. Tělesnou zdatnost a kondici v praxi přizpůsobujeme zejména věku sportovce. 

Vždy je nezbytné se zajímat o aktuální stav organizmu, tj. zejména zdravotní způsobilost 

k výkonu sportovní zátěže (Bunc, 2006).     

Běžecká výkonnost z fyziologického hlediska závisí především na:      

Aerobních predispozicích, kterými jsou zejména: 

• Schopnost rychlého zisku energie aerobní glykolýzou. 

• Schopnost využívání tuků již v prvních kilometrech běhu. 

• Velikost minutového srdečního objemu. 
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• Tepová frekvence a tepový objem. 

• Množství krevní plazmy a erytrocytů. 

• Schopnost přenosu kyslíku do tkání a orgánů. 

• Vyšší VO2max – maximální spotřeba kyslíku. 

Anaerobních predispozicích, kterými jsou zejména: 

• Úroveň energetických zásob. 

• Schopnost mobilizovat energii při kyslíkovém dluhu. 

• Schopnost udržet relativně stálé vnitřní prostředí – tolerance vyšší hladiny laktátu. 

• Schopnost svalových vláken pracovat i při velkých změnách vnitřního prostředí. 

• Intermuskulární koordinace i při svalové únavě (Tvrzník a kol., 2004). 

 

     Chůze a běh spolu úzce souvisí. Běh se z chůze s největší pravděpodobností vyvinul. 

Z tohoto důvodu je nutné definovat rozdíl mezi chůzí a během. Hlavním rozdílem mezi 

během a chůzí je absence dvouoporové fáze krokového cyklu. (McDougall, 2009).   

 

 

3.1 Zdravotní aspekt 

     Běh jako základní pohybová aktivita, jak už jsme se zmínili, má nesporný vliv na 

zdraví člověka a zároveň působí i jako významný prvek proti vzniku civilizačních chorob. 

     Tvrzník a kol. (2006) řadí základní kladné vlivy běhu na duševní i fyzické zdraví 

člověka následovně: 

• uvolněnost organismu, 

• lepší výkonnost myokardu, 

• větší srdce, 

• snížení tepové frekvence, 

• zlepšení stavu vegetativního nervového systému, 

• snížení a stabilizace krevního tlaku, 

• posílení klenby chodidla,  

• pozitivní vliv na držení těla, 

• zlepšení pohybové koordinace, 

• zlepšení výkonnosti a síly svalů, 

• pozitivní vliv na kapilární prokrvení organismu, 

• výkonnější plíce, 
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• zlepšení látkové výměny, 

• redukce nadváhy. 

 

     Tyto vlivy mají kladný vliv zejména na tzv. biologický věk. Určuje se dle různých 

metod (např. Index vývoje stavby těla); Výsledky se na základě užití různých metod 

mohou lišit. Dle studií mají běžci biologický věk daleko nižší než věk kalendářní 

s  rozdílem až pěti let (Dubina a kol., 1984; Rokyta, 2016). 

     Významná skutečnost, kterou je nutno brát v potaz, je to, že ne pro každého člověka 

je běh zdravý, u někoho může ovlivňovat zdraví i záporně. Například ohroženou skupinou 

jsou osoby s vysokou nadváhou, kdy může dojít k přetížení kloubů, problémům se srdcem 

atd. Při běhu dochází k velkému působení sil na dolní končetiny. Proto je nezbytné 

používat správnou běžeckou obuv, mít automatizovanou správnou běžeckou techniku        

a správně pracovat s objemem a intenzitou tréninku. Jednoduchým ukazatelem vhodnosti 

běhu v závislosti na váze je výpočet BMI (body mass index). Pro osoby mající BMI do 

hodnoty 26 je běh vhodnou aktivitou. Pro osoby s lehkou nadváhou (BMI je 27-30) je 

vhodné nahradit běh chůzí, či je kombinovat. Pro osoby s vysokou nadváhou a BMI 

vyšším než 30 je vhodné zpočátku pouze chodit, posléze přecházet do chůze kondiční. 

Osoby se závažnějšími zdravotními problémy by měly vhodnost běhu vždy konzultovat 

se svým lékařem. (Rokyta, 2016). 

     Na zdraví má zásadní vliv také technika běhu. Je dána výkonnostní úrovní běžce 

a  délkou trati, což ovlivňuje hlavně způsob došlapu. Podle Wöllzenmüllera (2006) má 

na došlap velký vliv rychlost běhu a to tak, že se vzrůstající rychlostí běhu běžci preferují 

došlap na přední část chodidla a naopak. Dle Tvrzníka a kol. (2006) je technika běhu přes 

patu šetrnější na zatížení všech částí dolní končetiny. Uvádí, že při běhu se hmotnost 

člověka až ztrojnásobuje a tím je na jednotlivé segmenty dolní končetiny kladen enormní 

nápor. Wessinghage (1999) uvádí, že běh přes přední část chodidla je šetrnější na kloubní 

a kosterní systém dolní končetiny než běh přes patu. Dle autora dochází při běhu přes 

zadní část chodidla k velkým nárazům a ty poté mohou vést ke svalovým                                    

a neurologickým potížím. 
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4 Biomechanika běhu 

     Budeme-li běh brát z fyzikálního hlediska, konkrétně z pohledu dynamiky, tak 

bychom měli vědět, že na běžce působí vnější a vnitřní síly. Dle vzájemného vztahu mezi 

směrem pohybu člověka a směrem působení síly jsou tedy:  

• hybnou silou (propulzní) – síla napomáhající pohybu, 

• brzdící silou – síla opačného směru, než je směr pohybu těla, 

• neutrální silou – síla neovlivňuje rychlost v daném směru.  

     Pro pohyb a jeho analýzu je zásadním bodem těžiště těla. Těžiště (COM-center              

of mass), neboli střed hmotnosti těla (nebo jeho segmentu), je myšlený bod 

s předpokladem, že je v něm soustředěná veškerá hmotnost. Nemusí v zásadě ležet uvnitř 

tělesa. Těžiště je proměnné při každé změně polohy tělesa, a to ve všech třech osách. Při 

poloze stoj spojný s připažením je těžiště těla přibližně v bodě druhého křížového obratle. 

Tento údaj je však velice individuální v závislosti na tělesné stavbě. Problematika není 

jen součástí dynamiky, ale i kinematiky. Ta na pohyb pohlíží v časových souvislostech 

a  změně jednotlivých parametrů. Jako jsou trajektorie, rychlost, zrychlení, délka pohybu. 

Vymezuje nám tedy popis pohybu a odděluje jej od jeho příčin (dynamika). Pro 

zjednodušení v souřadnicovém systému dvoj anebo trojdimenzionálním pozorujeme tělo, 

jakožto jeden hmotný bod. Tento bod může zastupovat nejen celé tělo, ale i jeho 

jednotlivé segmenty (Vindušková, 2003).   

 

4.1 Běžecká technika 

     Základní princip přenášení nohou není tak jednoduchý, jak se zdá být. Na rozdíl od 

chůze, která je definována tím, že jsou v průběhu cyklu obě chodidla současně v kontaktu 

se zemí, běh je charakterizován tím, že v cyklu jsou obě chodidla bez kontaktu se zemí. 

Zapojují se při něm svaly, klouby i nervová soustava. Každá komponenta je přitom 

klíčová k optimalizaci výkonnosti, techniky a bezpečnosti běhu. Pochopení anatomie 

pohybu je tedy zásadní pro tvorbu tréninku (Napier, 2020).  

     Běžeckou techniku můžeme rozdělit na šlapavý a švihový způsob běhu. Běh se dá také 

dělit do pěti skupin dle běžecké pyramidy – jogging, základní běžecká technika, tempový 

běh, rychlý běh, sprint. Stejně jako osobnost i běžeckou techniku má každý svou vlastní 

specifickou (individuální). Ta souvisí i s jeho běžeckou úrovní. Běžci nižší výkonnosti 
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budou samozřejmě mít jinou techniku běhu než běžci profesionálové, která by byla pro 

ně příliš náročná. Pro amatérského běžce je zásadní, aby mu jeho běžecká technika 

umožňovala působit zdravotně na jeho tělo a aby naopak nepřispívala ke zdravotním 

obtížím. Postupným tréninkem lze techniku výrazně zlepšovat, přičemž je vhodné využít 

služeb zkušených trenéru. Technika běhu je také závislá na druhu běžecké obuvi. Kromě 

zdraví je zásadním faktorem ekonomika běhu (Tvrzník a Gerych, 2014). 

 Rozlišujeme dva základní způsoby běhu:  

• Šlapavý způsob běhu je využíván nejčastěji v atletice při startu z bloku. Tato 

technika je využívána hlavně k prudké akceleraci. Hlavním rysem je dokrok za 

těžnicí a poloha těla je ve výrazném náklonu vpřed. Odraz je prováděn ze špičky. 

Tato technika má dvě základní fáze běžeckého kroku, a to fázi odrazu a fázi letu.  

• Švihový způsob běhu se vyznačuje technikou, jejímž hlavním cílem je udržení již 

nabrané rychlosti po delší dobu s využitím setrvačnosti. Charakteristickým rysem 

je zde dvojitá práce kotníků. V počáteční fázi došlapuje běžec na malíkovou hranu 

chodidla. Následuje zhoupnutí přes celé chodidlo a odraz ze špičky. Trup je 

v poloze vzpřímené a vektor odrazu směřuje do těžiště (Tvrzník a Gerych, 2014).  

    

     Modelová technika je v zásadě pouze smyšlený algoritmus, který je pro daný pohyb 

teoreticky nejefektivnější. Každý svěřenec, s nímž se setkáme již prošel nějakou 

pohybovou přípravou. Trenér se tedy všedně setká s pojmy jako jsou transfer                          

či interference v rámci učení pohybových dovedností. Špatně naučené stereotypy se těžko 

mění. I když se nám je podaří upravit, při zvýšené zátěži a únavě se opět často projeví. 

 

4.2  Běžecký cyklus 

     Cyklus je určen jako doba mezi tím, kdy se jedno chodidlo poprvé dotkne země                

a dobou, kdy se totéž chodidlo od země oddělí (Puleo & Milroy, 2014). 

 Když běžíme, tělo kombinuje specifické kloubní a svalové akce, které umožňují 

každé dolní končetině provést sekvenci pohybů v tandemu. Tento cyklus je při běhu 

nesčetněkrát opakován (Napier, 2020). 

 Krokový cyklus dělíme na jednotlivé fáze. V práci uvádíme dva vybrané autory, 

jež se problematice běhu věnují Vaughan (1984), Novacheck (1998) a dělí ji odlišně. Při 

běhu dochází ke střídání dvou fází, oporné (stojné) a švihové. Je-li dolní končetina ve fázi 
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švihové, druhá je pak ve fázi oporné. Počátkem oporné fáze je první kontakt chodidla 

s  podložkou. Dále potom prostřední fáze, kdy dochází ke zvednutí paty, nakonec potom 

následuje celkové zvednutí chodidla. Puleo & Milroy (2014)  uvádějí, že tato fáze zaujímá 

cca 40 % běžeckého cyklu. S jistotou ovšem můžeme tvrdit, že toto tvrzení neplatí 

u  sprinterů ani ultra vytrvalců. Enoka (2002) uvádí, že stojná fáze zaujímá při běhu 5 m/ 

s 30 % a při sprintu 9 m/ s pouhých 20 % krokového cyklu. Druhou fází běžeckého cyklu 

je fáze švihová. Začíná zvednutím dolní končetiny, následuje švih vpřed a zakončena je 

dopadem.  Puleo & Milroy (2014), Vaughan (1984) vymezují dvě základní fáze běhu: 

a) Fáze oporová – tuto fázi autoři ještě následně dělí na dokrok, moment vertikály   

a odraz, znázorněno na obrázku 1.  

 

  

Obr. 1: Oporová fáze při běhu (Vaughan, 1984) 

 

b) Fáze bezoporová – v této fázi žádná část těla není v přímém kontaktu                           

s podložkou, někdy ji nazýváme fází letovou.  

  

     Novacheck (1998) tvrdí, že běh je jakousi zrychlenou formou chůze s tím rozdílem, 

že je vynechána dvouoporová stojná fáze, kdy jsou obě nohy na zemi. Konstatuje také, 

že s přibývající frekvencí a rychlostí přechází běh do sprintu, s tím, že běh definuje pro 

delší vzdálenosti, kdežto sprint na vzdálenosti krátké. Běh dle autora dělíme následovně:  
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a) “IC – initial contact” (první kontakt chodidla s podložkou) 

     Ihned po dokroku, kdy dochází k poklesu těžiště těla současně s pokrčením kolena se 

zapojují hýžďové svaly, sval čtyřhlavý stehenní a natahovače kolene. U běžců běhajících 

přes patu dochází k mnohem vyššímu zapojení natahovačů kolene, což může vést až            

k přetížení. Typické pro tuto fázi je také maximální zátěž čtyřhlavého stehenního svalu, 

který je zde zapojen nejvíce z celého cyklu. Zapojují se také lýtkové svaly, více u běžců 

běhajících přes přední část chodidla. Jejich hlavním úkolem v této fázi je tlumení 

dokroku. 

b)  “StR – stance phase reversal” (moment vertikály) 

     V této fázi je velice důležitá stabilita jedince. Podílejí se na ní  hýždě, napínač povázky 

stehenní, lýtkové svaly, dolní část čtyřhlavého svalu stehenního a přední sval holenní.  

c) “TO – toe off” (odraz) 

     V odrazové fázi se nejdříve zapojuje opět čtyřhlavý sval stehenní a hýžďové svaly. 

Poté dochází k zapojení hamstringů (svalů zadní strany stehna-dvouhlavý sval stehenní, 

poloblanitý sval a sval pološlašitý). Díky hamstringům dochází k dokončení náponu            

v kyčli (tzv. běžeckému luku). Zapojují se samozřejmě i lýtkové svaly, díky nimž dochází 

k plantární flexi kotníku. Pokud běžec nedokonale aktivizuje svaly v této fázi, dochází     

k nedokončenému, či málo intenzivnímu odrazu.  

d) “SwR – swing phase reversal” (dokrok) 

     Poslední fází běžeckého cyklu je fáze letová. Nejprve dochází ke zdvihu kolena, to 

umožňuje sval stehenní. Následuje aktivizace čtyřhlavého svalu stehenního, díky němuž 

se vykyvuje vpřed bérec. Poté se zapojuje dvojhlavý sval stehenní, čímž  dochází k tzv. 

„zahrábnutí pod sebe“. Jako další se již připravuje dokrok, dochází k dorzální flexi 

(přitažení špičky nohy k bérci), to umožní přední sval holenní. Současně se protahují 

lýtkové svaly a čtyřhlavý sval stehenní. 

 

4.3 Zapojení svalových skupin při běhu 

     Ke správně vykonanému pohybu je zapotřebí komplexního zapojení pohybového 

aparátu. Mezi nejdůležitější patří svalstvo, kostra a klouby, šlachy, vazy, ale také nervový 

systém. V souvislosti se zmíněnými soustavami často hovoříme o nerovnoměrném 

zatěžování a k přetěžování jednotlivých struktur. Při běhu dochází střídavě ke zkracování 

a natahování jednotlivých svalových skupin. Právě svalová vlákna určují, zda má jedinec 

spíše vytrvalostní, anebo silové předpoklady. Svalová vlákna tedy můžeme rozdělit na 
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rychlá glykolytická (bílá) vlákna, pomalá oxidativní (červená) vlákna a rychlá oxidativní 

(přechodná) vlákna. Poměr jednotlivých druhů vláken je u každého z nás dán geneticky, 

přesto je žádoucí vytrvalost rozvíjet u všech typů (Puleo & Milroy, 2014; Čihák 2016).  

Chris Napier (2020) dělí zapojení skupin dle fází běžeckého cyklu následovně:  

1. Došlap 

      Jakmile dojde k prvnímu kontaktu nohy se zemí, tělo se přesouvá do momentu 

vertikály. K tomuto procesu je třeba řady signifikantních svalových kontrakcí. Tím, jak 

se chodidlo pomalu dotýká země po celé ploše, vazy a šlachy kumulují elastickou energii, 

která je následně využita pro propulzi viz obrázek 2.  

      

 
Obr. 2: Došlap (Napier, 2020)  
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svalovou kontrakcí na jedné 

straně a na opačné kontrakcí 

excentrickou. 

Dochází k everzi 

chodidla limitované 

klenbou nohy. Dokrok je 

realizován přes 

malíkovou hranu. Kvůli 

absorbci GRF dochází 

k flexi kotníku. 

Zapojením gluteálních svalů a 

hamstringů startuje stojná fáze 

běhu extenzí kyčelního kloubu. 

Dochází k excentrické svalové 

kontrakci kvadricepsu, za účelem 

zpomalení flexe kolenního 

kloubu. 
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2. Fáze běžecké vertikály  

     V této fázi na obrázku 3 tělo přechází od absorbce GRF (reakční síly podložky) 

k  jejímu využití. V momentě, kdy se tělo dostává před stojnou nohu, musí být dynamicky 

stabilizováno, aby bylo možné využít všechnu nahromaděnou energii procházející skrze 

stojnou končetinu. 

 

Obr. 3: Fáze běžecké vertikály (Napier, 2020)   

  

Tělo a paže dále vytváří 

rotační pohyb a podílí se 

na stabilitě. Příprava na 

propulzní část pohybu 

v další části. 

Dochází k excentrické 

kontrakci kvadricepsu 

(absorbci GRF). 

V průběhu přechází do 

koncetrické kontrakce, 

tím dochází k extenzi 

kolene pro následný 

odraz. Gluteální svalstvo 

se zkracuje za účelem 

tvorby hnací síly. 

V rámci pohybu 

maximální flexe 

kolenního kloubu a 

kotníku, chodidlo 

v maximální pronaci. Pro 

propulzní pohyb přechází 

kolenní kloub a kotník 

v extenzi, chodidlo do 

supinační polohy (přesun 

váhy k vnější straně). 
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3. Odraz 

     Finální subfáze kulminuje odrazem (Toe-off), kdy bok, koleno i kotník jsou                                   

v maximální extenzi a tlačí tělo dopředu. Hned po odrazu započíná flexe kyčelního                

i kolenního kloubu a dorzální flexe kotníku, příprava pro letovou fázi na obrázku 4. 

 

 

 

 
Obr. 4: Odraz (Napier, 2020)   

  

Koleno i kotník jsou 

v extenzi. Aktivní jsou svaly 

plantární flexe. Urychlují 

ztrátu kontaktu se zemí. 

Kyčelní kloub je 

v maximální extenzi, 

zkracují se gluteální svaly a 

hamstringy za účelem tvorby 

síly, která umožňuje ztrátu 

kontaktu se zemí. Nedochází 

ke kontrakci flexorů kyčle, 

což činní z letu fázi 

relativního odpočinku. 

Horní část těla dopomáhá 

dopřednému pohybu 

rozkmitem paží v opačném 

směru. Tento mechanismus 

se také podílí na kompenzaci 

disbalancí v nižších částech 

těla. 
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4. Letová fáze 

     Tato fáze obsáhne přibližně 60 % celého běžeckého cyklu. Letová fáze se vyznačuje 

rapidní flexí kyčelního kloubu a švihovým pohybem nohy až do začáteční pozice.                

V pozdní letové fázi dochází k extenzi kolenního kloubu, jakožto přípravě pro dopad na 

obrázku 5. 

 

Obr. 5: Letová fáze (Napier, 2020)   

 

 

   

4.4 Faktory ovlivňující běh 
 

         Při běhu tělo běžce ovlivňují různé vnější faktory. Nárazové síly působí na tělo 

pokaždé při dopadu nohy na zem. Tyto síly musí být adekvátně vyrovnány svalovou 

kontrakcí a možným variabilním projevem naší biomechaniky. Běžecký výkon, kromě 

výše zmíněného, ovlivňuje také prostředí, ve kterém se nacházíme. Ovlivňuje jej počasí, 

terén a nadmořská výška. To vše určuje práci, kterou naše tělo musí vykonat (Napier, 

2020).  

Tělo rotuje zpět do základní 

polohy, paže zpět do 

protilehlé pozice a probíhá 

příprava na první kontakt 

s podložkou. 

Gluteální svalstvo a 

hamstringy v průběhu 

této fáze relaxují. 

Kyčelní flexory 

asistují flexi 

kyčelního kloubu a 

přenosu končetiny 

vpřed. 

Koleno a kotník 

setrvávají ve flexi, 

kvůli redukci délky 

„kyvadla“ a tím 

redukci vynaloženého 

úsilí na přenos 

končetiny vpřed. 



27 

 

4.4.1 GRF – reakční síla podložky 

     Dle Napiera (2020) při běhu dochází k cyklické sérii nárazů, které jsou naše končetiny 

nuceny absorbovat. V momentě, kdy nás gravitační síla přitáhne k zemi, musíme 

vyvinout tak velkou sílu, abychom gravitační sílu překonali. Tato síla se střetává se stejně 

velkou silou opačného směru-reakční silou podložky. Tato síla působí na tělo v mnohých 

směrech jako jsou: vertikální, arteriorní – posteriorní (propulzní – brzdící), 

mediolaterální. Velké množství zranění je spojováno právě s reakční silou podložky 

(GRF), zejména tím, že tělo musí absorbovat tuto sílu, a zároveň ji transferovat                      

v maximální množství energie využité pro následný odraz. Některé studie spojují se 

zraněním vertikální GRF a její maximální kumulaci, jiné propojily četnost zranění 

s brzdnými silami (posteriorními). 

Distribuce GRF 

     GRF je absorbována především dolními končetinami, přesto její efekt působí na celé 

tělo. Průběh došlapu je zásadní pro to, jakým způsobem bude GRF distribuována skrze 

tělo. Dle obrázku 6 Napier (2020) uvádí v rámci stojné fáze tzv. loading phase. Pozice 

dolních končetin právě při loading phase běžeckého cyklu determinuje následný směr sil. 

Naproti tomu tyto síly ovlivňují pohyb našich dolních končetin ve smyslu jejich absorbce.    

     Např. při došlapu s více pokrčenými koleny je nutno vyvinout více síly v kvadricepsu, 

ale na druhou stranu ve zbytku těla jsou tímto síly již redukovány (Napier, 2020). 

Kumulace a transfer energie 

     S každým došlapem dolní končetina absorbuje GRF energii, následně ji použije 

k odrazu. V průběhu první poloviny fáze oporové se vertikálně snižuje COM (těžiště). 

Klouby se dostávají do flexe a vazy a šlachy nohy jako je např. Achillova šlacha se 

napínají pod váhou klesajícího těžiště a ukládají GRF energii. COM je v nejnižším místě 

ve fázi běžecké vertikály. V průběhu druhé poloviny oporové fáze je uložená energie 

uvolňována, tímto mechanismem je COM akcelerováno do vzduchu proti gravitaci, viz 

obrázek 6 (Napier, 2020). 
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Obr. 6: GRF distribuce v průběhu stojné fáze (Napier, 2020)   

 

     Minimalizace sil    

     Mnoho výzkumníků se věnovalo tématu nalezení optimálního návodu pro redukci 

možných zranění spojených s GRF. Z jejich studií vyplývá, že běh přes patu stejně jako 

větší délka kroku podporuje vertikální oscilaci, jak vidíme na obrázku 7.  Běh přes špičky 

společně s delší délkou kroku jsou spojovány s vyššími brzdícími silami. Zdá se, že jediná 

intervence, která redukuje obojí – vertikální oscilaci a brzdné sily – je zvýšení kadence 

(Napier, 2020). 

 

4.4.2 Vertikální oscilace    

     Vertikální oscilace se do určité míry vyskytuje u každého běžce. Nadměrná oscilace 

je spojována s větší vynaloženou silou a sníženou efektivitou běhu. Neexistuje společný 

konsensus o ideální míře oscilace. Ke zjištění oscilace je vhodné vytvořit videozáznam. 

Jedna z pomůcek pro redukci oscilace je pokus o měkký došlap anebo imaginace běhu 

v místnosti s nízkým stropem. Zvýšená kadence je také jednou z možností, jak redukovat 

oscilaci. Na obrázku 7 je znázorněna efektivní a excesivní vertikální oscilace (Napier, 

2020). 

 

Na obrázku 6 je znázorněno, že od došlapu do fáze běžecké vertikály končetina kumuluje GRF. Svaly končetiny 

pracují tak, aby minimalizovaly klesání těžiště a kinetická energie klesající hmoty se ukládá do tkání končetiny. 

Uložená energie je následně uvolněna v průběhu druhé poloviny stojné fáze. To napomáhá dopřednému pohybu 

těžiště (Napier, 2020).  

 



29 

 

 
Obr. 7: Vertikální oscilace (Napier, 2020)   
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Rotace 

     Absorbce GRF tělem vytváří rotační síly v kloubech. Moment síly je fyzikální veličina 

vyjadřující, kolik síly je potřeba na rotaci objektu okolo osy otáčení. Síla může působit 

z kterékoliv vzdálenosti od osy otáčení a její intenzita a směr působí na objekt, tedy na 

rameno páky. Tato vnější síla musí být zákonitě vyrovnána vnitřní silou. Osami otáčení 

jsou na obrázku 8 uvedeny kotník a koleno a ramenem páky jsou tedy jednotlivé segmenty 

dolní končetiny. Určení místa distribuce GRF je zásadní pro určení bodu externího 

působení síly na rameno páky. Svaly okolo kloubu musí generovat tak velkou sílu, aby 

byla schopná odolat vnějšímu tlaku. Výslednice těchto sil určuje výsledný směr pohybu 

ramena páky (Napier, 2020).  

 

Efektivní oscilace 

COM nedosahuje signifikantního stupně z jednoho 

kroku na druhý. Toto je obvykle způsobeno kratším 

běžeckým krokem a vyšší kadencí. 

 

 

Excesivní oscilace 

COM dosahuje neefektivních hodnot z jedno kroku 

na druhý. Energie je zbytečně využívána k propulzi 

COM proti gravitaci místo toho, aby byla využita 

v žádoucím přímém pohybu. 
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  Obr. 8: Skladba sil (Napier, 2020)   

 

 

  

Došlap na zadní část chodidla 

Při došlapu na patu je GRF 

transportována za kotníkem, přičemž 

dochází k plantární flexi. Odpovědí 

organismu je excentrická kontrakce 

tibialis anterior, stimulující naopak 

dorzální flexi. 

Došlap na přední část chodidla 

Při došlapu na přední část chodidla je 

GRF transportována před kotníkem, což 

nutí organismus k dorzální flexi. 

Odpovědí je excentrická kontrakce 

lýtkových svalů, díky kterým je vědomě 

kontrolována míra dorzální flexe. 

Koleno 

Při prvním kontaktu 

s podložkou GRF prochází 

zezadu za kolenním 

kloubem. Tato síla působí 

na dolní končetinu a 

způsobuje její flexi. 

Odpovědí organismu je 

excentrická kontrakce 

kvadricepsu, která naopak 

způsobuje extenzi 

kolenního kloubu, tímto 

způsobem běžec kontroluje 

úroveň flexe. Trénink 

excentrické síly zaměřený 

na kvadriceps zvyšuje 

potenciál jedince v této fázi. 

Skladba sil 

Např., když je vnější síla než 

odpověď vnitřní síly (svalová 

akce). Rozdíl vektorů těchto sil a 

tedy i výsledná rotace v kloubu je 

vyjádřena výslednicí sil . 
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Diagonální elastická podpora 

     Na obrázku 9 vidíme běžce, na kterého působí rotační síly. Organismus jejich 

působení vyrovnává diagonálním zkracováním v každém kroku. Tyto pohyby přenáší sílu 

z dolních končetin na horní a zase zpět. Struktura svalů trupu o více vrstvách umožňuje 

jak produkci, tak absorbci rotačních sil.  Diagonální orientace vnitřních a vnějších 

šikmých břišních svalů, latissimu dorsi a thorakolumbální fascie (fascie bederní), má 

v tomto také přímý význam. Natahování trupu v jednom směru energeticky podporuje 

zkrácení ve směru druhém (Napier, 2020). 

. 

      
Obr. 9: Diagonální elastická podpora (Napier, 2020)   
 

 

Rotace skrze kinematický řetězec 

     Kinematický řetězec je koncept popisující tělo jako soustavu segmentů. Každý 

segment vytváří malý individuální pohyb, ty se potom shlukují v pohyby větší v rámci 

Tato diagonála křižující tělo, nabývá 

na délce, při vnější rotaci pravého ramene 

a  levého boku. 

 

Tato diagonála křižující tělo, zkracuje 

svou délku, při vnitří rotaci levého ramene             

a pravého boku. 

 

 Pravá paže se pohybuje dozadu 

a  vytváří tím rotaci opačného směru proti paži 

levé. Levá paže se pohybuje dopředu z důvodu 

kompenzace pohybu pravé dolní končetiny. Při 

pohybu pravé dolní končetiny do dalšího kroku, 

pánev rotuje doleva. Hruď rotuje doprava při 

dopředném pohybu levé paže. 
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celého řetězce. Při běhu naše těla reagují na vnější a vnitřní síly zapojením svalů a kloubů, 

které společně vytvářejí celkový pohyb. Běh je realizován převážně v sagitální rovině, 

v níž se rotace projevují předozadním pohybem horních a dolních končetin. 

Z pohledu transverzální roviny se hrudník a pánev pohybují vždy proti sobě (Napier, 

2020). 

 

4.5 Došlap 

     Dle Novachecka (1998) asi 80 % běžců dlouhých tratí běhá přes zadní část chodidla. 

Zbytek běhá přes střední část, či přední část. Čím je běh rychlejší, tím více běžci užívají 

běh přes špičku. 

      Lieberman (2014) provedl výzkum u indiánského kmene Tarahumara, kdy sledoval 

23 probandů, z nichž 13 používalo tradiční obuv (minimalistické sandály – huaraches) 

a 10 moderní sportovní obuv. Dle autora ti, kteří použili klasické sandály, měli 

rovnoměrněji rozložený tlak na chodidlo. Celkově 40 % měřených užívalo běh přes 

střední část chodidla, 30% přední část a 30 % přes zadní část chodidla. Indiáni v moderní 

běžecké obuvi běhali ze 75 % přes zadní část chodidla. Je třeba konstatovat, že využitím 

moderních trendů obuvi dochází ke změnám ve fázích krokového cyklu. Autor uvádí, že 

minimálně obutí lidé mají pevnější a mnohem hybnější klenbu nohy než ti, kteří používají 

klasickou sportovní obuv. 

Vzorový došlap 

     Jak se zachovat v případě, že je došlap těžký a při běhu neefektivní?  Ideální došlap je 

takový, který umožňuje dopředný pohyb s co nejmenším zbrzděním, jaké je možné. 

V naší práci jsme se zaměřili na vybrané prvky charakteristiky došlapu. 

Příliš dlouhý krok  

     Pokud je běžcův první kontakt s podložkou situován příliš před těžištěm (COM), 

dochází k zvýšení tvorby brzdných sil. Tyto síly snižují efektivitu běhu a přetěžují holeň, 

koleno, kyčelní kloub a bederní páteř. Neexistuje žádné pravidlo říkající, kdy běžec 

došlapuje příliš dopředu a kdy ne. Na obrázku 10 je znázorněn delší krok, který je často 

doprovázen došlapem vedeným přes patu a kolenem v přílišné extenzi (Napier, 2020). 
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Obr. 10: Identifikace délky kroku (Napier, 2020)   

 

Šířka kroku 

     Laterální pozici chodidel při došlapu nazýváme šířkou kroku viz obrázek 11. Při běhu 

je obecně užší šířka kroků než při chůzi. Užší krok vyžaduje vyšší stupeň dynamické 

stability a silnější abduktory stehna, což při nedostatečné připravenosti může způsobit 

zranění. Zvětšit šíři kroků je vhodné, pokud jedinec trpí iliotibiálním syndromem, 

syndromem patelofemorální bolesti či dysfuncí zadního holenního svalu (PTTD). Je těžké 

identifikovat správnou míru šíře kroku. Pomůckou může být běh s koleny mírně od sebe. 

Toto může být nacvičeno před zrcadlem. Lepší variantou je pořídit videozáznam běžce 

zezadu (Napier, 2020). 

Kotník by měl být při došlapu mírně před 

kolenem. Při příliš dlouhém kroku je kotník 

při došlapu daleko před kolenem a holeň je 

v příliš ostrém úhlu. Dopadové síly jsou 

z dolních končetin dále transferovány do 

boků a bederní páteře. Reakcí na neúměrně 

extendovanou dolní končetinu je, že se běžci 

často příliš zaklání. 
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Obr. 11: Šířka kroku (Napier, 2020)   

 

 

Způsob došlapu 

      Předmětem sledování je část chodidla, která se jako první dotkne podložky. Názor 

říkající, že došlap na zadní část chodidla zvyšuje pravděpodobnost zranění a že došlap na 

přední část chodidla je ekonomičtější byl dle posledních výzkumů vyvrácen. To, jak 

došlápneme, ve skutečnosti změní lokaci sil, působících na tělo běžce v průběhu 

kumulace sil od prvního kontaktu s podložkou, až do fáze běžecké vertikály. Z hlediska 

historie a prevence zranění je toto zásadní informací. 

 

Došlap na zadní část chodila (viz levá polovina obrázku 12) 

      80–95 % běžců všech distancí došlapují na zadní část chodidla, konkrétně na zadní 

třetinu svého chodidla. To je spojeno s polohou kotníku v dorzální flexi, kdy prsty směřují 

směrem k holeni. Došlap na zadní část chodidla je spojován se zvýšením vertikální 

oscilace. 

 

Došlap na přední část chodidla (viz pravá polovina obrázku 12) 

     Je definován jako došlap na přední třetinu chodidla. Je spojován s plantární flexí 

kotníku, kdy je úhel mezi chodidlem a holení větší než 90 stupňů. Došlap na přední část 

chodidla je spojován se zvýšením brzdných sil.  

 

     Na grafech obrázku 12 je na ose x znázorněno procentuální rozložení stojné fáze, na 

ose y je znázorněna síla v průběhu stojné fáze (vztažená k tělesné hmotnosti). 

Užší krok  

Zvyšuje míru pronace a zvyšuje 

zátěž na laterální část kyčelního 

kloubu, proto je často spojován 

s potenciálním vznikem 

zranění. 

 

Široký krok 

Širší krok zvyšuje míru energie 

potřebnou pro běh. Proto je 

vhodné najít rovnováhu mezi 

možností potencionálního 

zranění a efektivní technikou 

běhu. 

 

Optimální krok 

Kolena by měla být lehce od 

sebe. Při pohledu zezadu by 

jedno chodidlo nemělo zakrývat 

druhé. 
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Obr. 12: Způsoby došlapu (Napier, 2020)   
 

 

GRF při došlapu na zadní část chodidla 

     Profil GRF při došlapu na zadní část chodidla vykazuje Impact peak (vrchol dopadové 

síly) způsobený silou dopadu nohy na zem. Směr síly redukuje zátěž na Achillovu šlachu, 

a naopak ji zvyšuje na sval tibialis anterior. 

 

GRF při došlapu na přední část chodidla 

     U profilu GRF při došlapu na přední část chodidla se vrchol dopadové síly často vůbec 

nevyskytuje. Dopadová síla má menší velikost a je opožděná. Směr síly zvyšuje nápor na 

Achillovu šlachu a lýtkový sval. Naopak jej snižuje na tibialis anterior (Napier, 2020).  

  

Koleno je vystaveno 

větší dopadové síle. GRF 

je transportována za 

kotníkem. Zátež je 

redukována na chodidlo, 

kotník a lýtkové svaly. 

Síly působící na koleno 

jsou redukovány. GRF je 

transportována před 

kotníkem. Větší zátěž na 

chodidlo, kotník a 

lýtkové svaly. 
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Biomechanika chodidla 

     Existuje několik variant rotace chodidla v rámci stereotypů přirozeného běhu viz 

obrázek 13. Některé jsou podmíněny anatomickou stavbou, jiné jsou odpovědí na 

předešlé zranění či únavu. Většina odchylek od normy nejsou nutně příčinami zranění. 

Objevíme-li sami některou z odchylek, často nemá smysl ji odstraňovat. V případě, že se 

tato odchylka relevantně vztahuje ke zranění, je vhodné poradit se zkušeným trenérem či 

fyzioterapeutem na následujícím postupu (Napier, 2020). 

 

Pronace    

     Je to vnitřní rotace chodidla v první polovině stojné fáze. Je to kombinovaný pohyb 

spojující kotník a klouby chodidla. Pronace je často brána jako patologický nález.              

Ve skutečnosti je potřebným a efektivním mechanismem pro absorbci nárazu (Napier, 

2020). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Obr. 13: Pronace (Napier, 2020)   

Dochází k rozprostření síly okolo 

klenby k jemné vnitřní rotaci 

chodidla. Síly jsou dále 

transferovány skrze kolenní kloub. 

Pánev a trup zůstává v rovině. 

Dochází ke kontaktu chodidla 

v přílišné ploše, k excesivní vnitřní 

rotaci kotníku, k přetěžování 

vnitřní části kolenního kloubu a 

může docházet k rotaci pánve a 

tím ovlivnění držení těla. 

Dochází ke kontaktu převážně 

laterální klenby chodidla, 

k vnější rotaci chodidla a 

zvýšené zátěži na kolenní kloub. 
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Neutrální došlap 

       Na obrázku 13 u první figury vidíme neutrální pronaci, která se projevuje došlapem 

na vnější část chodidla, následuje rotace chodidla dovnitř za účelem přenosu síly středem 

chodidla ve fázi běžecké vertikály a následný odraz vedený přes palec. 

 

Přílišná pronace 

     Na obrázku 13 u prostřední figury vidíme excesivní pronaci, která způsobuje roztažení 

chodidla a přenos síly na vnitřní stranu chodidla. Kotník má také tendenci nadměrné 

rotace, což může mít dopad na mechaniku kolene a kyčelního kloubu.  

 

Supinace 

     Na poslední figuře obrázku 13 vidíme nedostatečnou pronaci, která je 

charakterizována tuhým chodidlem, kde mediální část chodidla má minimální anebo 

žádný kontakt se zemí. Výsledkem je snížená schopnost absorbce nárazu (Napier, 2020).  

     Při běhu dochází k velkému působení sil na nohu. Tvrzník a kol. (2006) uvádí, že při 

běžeckém kroku na končetinu působí až trojnásobek vlastní hmotnosti. Je tedy jasné, že 

je pro běžce zásadní výběr vhodné obuvi. 
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5 Běžecká obuv 

          Je to teprve padesát let, kdy Brit Roger Bannister zaběhl poprvé v historii 1 míli 

pod 4 min. To se mu podařilo v běžeckých tretrách připomínajících pár oxfordek, do 

kterých někdo natloukl hřebíky. Dnes se technologie běžeckých bot stala velkým 

byznysem. Sportovní značky soupeří v objevování nových cest, jak umožnit běžcům co 

nejkomfortnější prožitek ve všech směrech, který si můžeme představit (Alger, 2020).  

  

5.1 Vývoj běžecké obuvi  

   Není snadné predikovat, jakým směrem se technologie budou ubírat. Než se budeme 

věnovat rekordní technologii, uveďme si technologie a inovace, které ovlivnily boty a tím 

i způsob běhu.   

Konec 19. století: První běžecká tretra  

     Jedna z prvních běžeckých bot byla vytvořena kolem roku 1865. Pravděpodobně 

patřila lordu Spencerovi (obrázek 14) a je velice podobná společenským botám s tím 

rozdílem, že má na podrážce hřeby. Je odlehčená, vyrobená z kůže, a dokonce má pás pro 

přidanou laterální podporu. Byla využívána převážně pro crosscountry běh. 

 

Obr. 14: 1865 - Bota Lorda Spencera    

Zdroj: https://runblogger.com/2012/06/lord-spencers-shoes-first-specialized.html 

 

     Dalším raným výrobcem běžeckých bot byla anglická firma „J. W. Foster and Sons“, 

která je nyní známa pod jménem Reebok. Byla založená v roce 1890 J. W. Fosterem, 

který byl sám běžcem a chtěl vytvořit botu, která by mu pomohla zrychlit běh. Společnost  

  

https://runblogger.com/2012/06/lord-spencers-shoes-first-specialized.html
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vytvořila kožené běžecké tretry (obrázek 15) užívané především britskými atlety, a to 

i  na olympiádě v r. 1924 v nich H. Abrahams vyhrál závod na 100 metrů (Alger, 2020).

  

Obr. 15: 1865 - 1890 - J.W Foster & Sons spike shoe (Reebok)  

Zdroj: https://www.sutori.com/story/the-development-of-trainers-throughout-history--

MSmxGs23uspXkrzuvyxB1CPy 

 

1917: Gumové podrážky   

     V polovině 20. století byl vyvinut proces vulkanizace. To umožnilo spojení gumy          

a textilu, což vedlo k objevu první tenisek. Tyto boty byly užívány zejména pro sport. 

Název sneakers vznikl proto, že když kolemjdoucí měl na sobě v tuto dobu velmi 

inovativní obuv, nebyl téměř slyšet. Popularitě nabyly hlavně po první světové válce, kdy 

je firmy Keds (obrázek 16) a Converse (obrázek 17) začaly prodávat jako sportovní obuv 

(Alger, 2020). 

 

Obr. 16: 1917-original Keds sneakers 

Zdroj: https://in.pinterest.com/pin/116319602846563070/ 

https://www.sutori.com/story/the-development-of-trainers-throughout-history--MSmxGs23uspXkrzuvyxB1CPy
https://www.sutori.com/story/the-development-of-trainers-throughout-history--MSmxGs23uspXkrzuvyxB1CPy
https://in.pinterest.com/pin/116319602846563070/
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Obr. 17: 1917- converse all stars 

Zdroj: https://www.sutori.com/story/the-development-of-trainers-throughout-history--

MSmxGs23uspXkrzuvyxB1CPy 

 

 

1920s-1940s: Válka bratrů 

     Kolem roku 1920 založili bratři Adi a Rudolf Dasslerovi obuvnickou firmu 

v německém městě Herzogenaurach, která se specializovala na obuv pro atlety (obrázek 

18). Politika, válka a jejich manželky daly za vznik bratrskému konfliktu. Kolem roku 

1940 založili oba bratři konkurenční obchody ve stejném městě, každý na opačné straně 

řeky. Rudolf v roce 1948 založil firmu Puma a Adi založil firmu Adidas. Pro zajímavost 

– obě firmy mají stále základnu v Herzogenaurach (Alger, 2020).  

 

 
Obr. 18:  1928- Bota Adidas použitá při Olympijských hrách v Amsterdamu 

Zdroj: https://www.designboom.com/design/adi-dasslers-first-shoes-an-exhibition-by-adidas/ 

  

https://www.sutori.com/story/the-development-of-trainers-throughout-history--MSmxGs23uspXkrzuvyxB1CPy
https://www.sutori.com/story/the-development-of-trainers-throughout-history--MSmxGs23uspXkrzuvyxB1CPy
https://www.designboom.com/design/adi-dasslers-first-shoes-an-exhibition-by-adidas/
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1950s-1960s: Rychlostní souboj  

     V padesátých letech 20. století chtěl Bill Bowerman, hlavní trenér atletiky na 

univerzitě v Oregonu, vyvinout lehčí a rychlejší botu pro své atlety. Většina stále užívala 

kožené tretry stejné jako měl R. Benister při překonání rekordu. Bowerman konzultoval 

své nápady s několika manufakturami, žádná nechtěla do jeho myšlenky investovat.   

     V šedesátých letech se vytrvalostní běh stal velice populárním. Bowerman a jeden 

z jeho svěřenců Phil Knight založili společnost Blue Ribbon Sport. Nakoupili boty na 

základě Bowermanových požadavků od japonských společností a prodávali je 

v dodávkách na běžeckých závodech. Nejpopulárnější botou byla Cortez (obrázek 19) 

díky měkké gumové mezipodešvi. Byla jednou z prvních, která poskytovala tlumení při 

běhu na silnici. Když v roce 1971 založili Bowerman a Knight společnou firmu, tak se 

bota Cortez stala jejich vlajkovou lodí. Firmu pojmenovali Nike (Alger, 2020).   

 
Obr. 19:  Nike Cortez 1972 

Zdroj: https://www.buys365.top/products.aspx?cid=124&cname=nike+cortez+1970 

 

 

1970s: EVA, Waffless, dámská obuv a vzduchová bublina 

      V sedmdesátých letech 20. století začíná aplikace sportovní vědy do výroby běžecké 

obuvi. Podiatři v té době identifikují různé druhy běžeckého stylu a boty vhodné pro 

každý z nich. V tomto období byla objevena jedna ze zásadních inovací. Ethylen vinyl 

acetát neboli EVA, což je i v dnešní době stále používaná pěna, obsahující vzduch 

poskytující pružení a zároveň tlumení. Firma Brooks poprvé použila EVA v botách 

Villanova v roce 1975. Ve stejné dekádě Bowerman z firmy Nike vyvinul novou 

podrážku pro běžecké tretry (obrázek 20). To nebyl jediný vynález, v roce 1978 

https://www.buys365.top/products.aspx?cid=124&cname=nike+cortez+1970


42 

 

představili první specificky dámskou obuv navrhovanou pro kratší běhy (obrázek 21) 

(Alger, 2020). 

 

Obr. 20: 1973-Atletická tretra ručně vyrobená Billem Bowermanem a užívaná Stevem Prefontaine  

Zdroj: https://news.nike.com/news/nike-track-spike-history 

 

Obr. 21: 1978- Nike Lady Oceania   

Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/576883033499167024/ 

 

1980s-2000s: Stabilizace běžeckých bot  

     Pozdní 70. léta a raná 80. léta 20.století jsou typická pro velký boom v popularitě běhu. 

Mezi roky 1971–81 byl 1800% nárůst finišerů maratonů. Brooks představuje první botu, 

kontrolující pronaci v roce 1976. V 80. letech 20. století se konstrukce boty zabývá 

především stabilitou v kombinaci s dobrou podporou a dostatečným odpružením, jako 

příklad můžeme uvést Brooks Chariod (známé jako the Beast) nebo X-Caliber GT 

(obrázek 22), které byly následně přejmenovány na Asics Kayano. 

 

https://news.nike.com/news/nike-track-spike-history
https://cz.pinterest.com/pin/576883033499167024/
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Obr. 22: 1982- ASICS Tiger X-Caliber 

Zdroj: https://blog.size.co.uk/2014/12/19/onitsuka-tiger-asics-history-1949-1970-gary-warnett-part-2/ 

 

     V roce 1987 firma Nike vytvořila ikonickou botu (obrázek 23) s technologií 

vzduchové bubliny k lepšímu odpružení, poprvé použitou v roce 1979 na modelu Nike 

Air Tailwind (Alger, 2020). 

  

 

Obr. 23:  Nike Air Tailwind 

Zdroj: https://www.buys365.top/ProductDetail.aspx?iid=111216393&pr=65.99 

  

https://blog.size.co.uk/2014/12/19/onitsuka-tiger-asics-history-1949-1970-gary-warnett-part-2/
https://www.buys365.top/ProductDetail.aspx?iid=111216393&pr=65.99
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2000s-2010: Zpět ke kořenům 

     Článek v časopise Nature napsaný harvardským profesorem D. E. Liebermanem 

startuje éru zbrusu nové filozofie. Mnoho lidí zjišťuje, že barefoot running (bosý běh) 

může být pohodlný. Někteří lidé ho dokonce aplikují i na těch nejtvrdších površích. Celý 

běžecký svět byl nadšen touto myšlenkou. Po zjištění, že běžci ze Stanfordu trénují bosi, 

začíná firma Nike vyvíjet botu Nike Free konstruovanou k běhu naboso se sníženou 

hmotností a s podrážkou poskytující pocit většího propojení se zemí. V roce 2006 jsou 

vyvinuty Vibram´s FiveFingers – minimalistické boty (obrázek 24) podobné rukavicím 

s oddělným prostorem pro každý prst zvlášť a extrémně úzkou podrážkou. Minimalismus, 

myšlenka „čím méně boty, tím více“, se stala hlavním heslem. Celá filozofie byla 

utvrzena, když Christopher McDoughall publikoval knihu Born to Run. 

 
Obr. 24: Pánské fivefingers classic 

Zdroj:https://eu.vibram.com/en/shop/shop-all-footwear/mens-fivefingers/casual/classic-

mens/M10.html?dwvar_M10_color=Black%20%2F%20Black 

 

2010-2017: Chytré boty 

     Barefoot running pravděpodobně není kompletní odpovědí na prevenci zranění. 

V posledních letech jsou boty stále lehčí, více pohodlné a individualizované. V roce 2012 

Nike představuje Flyknit, jehož vývoj trval deset let. Flyknit je lehká tkanina, která může 

být upravena tak, že poskytuje extra podporu tam, kde je jí zapotřebí a je možné ji vytvořit 
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z jednoho kusu tkaniny. V roce 2013 Adidas představil technologii boost, systém 

odpružení navržený společně s chemickou společností BASF. Myšlenkou bylo vytvořit 

něco lepšího než EVA. Termoplastická polyuretanová mezipodešev tvořena z tisíců 

kapslí vracejících energii (Alger, 2020). 

 

5.2 Karbonové boty 

     V posledních letech byl vytvořen rekord na maraton v mužské i ženské kategorii 

(2:01:39, Eliud Kipchoge, Berlín, 2018; 2:14:04, Brigid Kosgei, 2019). Za posledních 

třicet let byl světový rekord vylepšen o přibližně 5 min pro muže a 7 min pro ženy, což 

odpovídá cca 5 %. Pro kontrast světový rekord na 1500 m byl vylepšen přibližně                      

o 1–2 % pro obě pohlaví ve stejném časovém úseku. Rozdíly ve zlepšení mezi maratonem 

a kratšími tratěmi jsou ještě umocněny během posledních dvaceti let. Mezi poslední 

vylepšení, které odstartovalo rekordní vlnu, patří boty s karbonovým plátem 

v mezipodešvi tvořené revoluční pěnou (Joyner et al., 2020). 

     I ve světě sportovního výzkumu se vědci snažili zjistit, zda mají tyto inovace přímý 

vliv na výkon.  

     Např. Hoogkamer (2018) testoval 18 mužů, kteří v minulosti běželi 10 km pod 31 

minut na úrovni moře a 10 km pod 32 minut v místní výšce (1655 m.n.m.), anebo 

kvalitativně podobný výsledek v jiné distanci. Pro testování byly vybrány 3 typy obuvi-

1. Nike Zoom Streak 6 - lehká pěna EVA, vzadu Zoom air bag, 23 mm výška paty, 15 

mm výška špičky; 2. Adios BOOST 2, obsahující BOOST pěnu z termoplastického 

polyuretanu, 23mm výška paty, 13 mm výška špičky a 3. Nike prototyp obsahující pěnu 

ZoomX z Pebax a implementovaný karbonový plát, výška paty 31 mm, výška špičky 21 

mm. Běžci byli testováni pod anaerobním prahem v rychlostech 14, 16 a 18 km/h užívajíc 

jeden ze tří typů obuvi. Výzkum zahrnoval čtyři dny měření pro každého probanda. Při 

první návštěvě bylo cílem zjistit, zda je subjekt schopen běžet v rychlostech 14, 16 a 18 

km/h pod anaerobním prahem, pomocí měření laktátu. Během 2, 3 a 4 návštěvy byla 

měřena metabolická aktivita, GRF a laktát. Před vlastním výzkumem probandi 

absolvovali celodenní cyklus stravy, spánku a tréninku ve stejném protokolu, při všech 

4  návštěvách. Prototyp Nike průměrně snížil energetické výdej běhu o 4 %.  

     Světové rekordy obou Eliud Kipchoge i Brigid Kosgei jsou přibližně o 80 sekund 

rychlejší než předchozí rekordy ve standardních botách. To odpovídá zlepšení přibližně 

o 1 % v reálných podmínkách (Joyner et al., 2020). 
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      Beck et al. (2021) provedl výzkum, kdy 15 probandů běželo rychlostí 3,5 m/s ve 

čtyřech typech obuvi. Byly využity boty Nike Free Run 2018, do kterých byly postupně 

vpravovány karbonové pláty o šířkách 1 mm, 1,5 mm a 2 mm.  Limitem testu byl čas 44 

min na 10 km. V každém typu obuvi byl kvantifikován výdej energie a provedena 

biomechanická analýza s ultrasonografií musculus soleus ve vivo. Bylo zjištěno, že se 

zvýšenou tuhostí boty se prodlužovala doba kontaktu se zemí. V úhlech kotníku, kolene 

a kyčelního kloubu nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl. Nebyla zaznamenána 

změna ve svalové aktivitě ani jednoho ze sedmi měřených svalů, ani změna ve výdeji 

energie. Autor tedy tvrdí, že přidáním karbonového plátu se naprosto minimálně anebo 

vůbec nezmění biomechanika těla, a tedy ani nezlepšuje ekonomika běhu. 

      Cigoja et al. (2021) provedl výzkum zahrnující 17 mužů, limitním časem pro tento 

test byl čas pod 44 min na 10 km. Zkoumal zapojení svalu gastrocnemius medialis                

a Achillovy šlachy. V botách s nejširším karbonovým plátem byl při 90 % rychlosti 

přibližně na laktátovém prahu zaznamenán rozdíl, kdy docházelo k menšímu zkracování 

svalu a rychlost stažení byla pozvolnější. Byl zaznamenán lepší energetický návrat skrze 

Achillovu šlachu. Výzkumníci tedy tvrdí, že běh v botách s karbonovým plátem 

umožňuje zkoumaným svalům a šlachám operovat ve výhodnější pozici z hlediska pák. 

 

5.3 Nike Air Zoom Alphafly 

      Tato obuv má hodnotu téměř 8000 Kč. Váha boty činí 210 gramů ve velikosti 10 

dámské obuvi. Na obrázku 25 je znázorněna životnost boty, která v průměru činní  700 

km . Minimální životnost, po které již také často dochází k deformacím boty je 400 km 

a  maximální životnost je 1100 km. Drop má hodnotu 4 mm, kdy na přední části je 

velikost 35 mm, na zadní potom 39 mm. Když se ptali T. Bignella, víceprezidenta pro 

inovace bot firmy Nike na onu botu, odpověděl: „Když se podíváte na klasické pěny, 

vracejí 60-70% energie, pěna ZoomX je schopna vrátit až 80% energie a pěna ZoomAir 

má návratnost okolo 90 %.  Ještě před pár lety byli na startu profesionální běžci obuti 

v co nejlehčích minimalistických botách. V dnešních dnech je preferovanou závodní 

volbou většiny bota až s komicky vysokou vrstvou pěny a karbonovým plátem 

v mezipodešvi. Nová pěna je měkká, pružná a zároveň velice lehká. Poskytuje více 

komfortu, čímž zajistí, že je běžec méně unavený i v posledních fázích závodu. Mezi 

elitními běžci vedla výroba této boty k překonání běhů na 5 km, 15 km, půlmaraton, 
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maraton i 100 km. Mnoho amatérů si díky technologii také překonalo své osobní rekordy 

(Alphafly, 2021). 

 

Obr. 25: Životnost boty Nike Air Zoom Alphafly (Solereview Editors, 2021) 

 

     Na Olympijské hry v Tokiu je stanoveno pro oba maratony 80 startovních míst. 

V letošním roce, ale splnilo limity neočekávaně mnoho atletů a bude tedy startovat 110 

mužských závodníků a 103 ženských. Většina závodníků přitom užívá CFP obuv (obuv 

s karbonovým plátem) (World Athletics, 2021).  

 

5.3.1 Vývoj Nike Air Zoom Alphafly  

Background  

     V červnu 2017 na autodromu Nazionale Monza v Itálii, kde se jezdí závody Formule 

1 zorganizoval Nike projekt Breaking2 k překonání dvouhodinové hranice maratonu. 

Nike představil projekt v listopadu 2016 a zorganizoval tým tří elitních běžců trénujících 

pro tento závod – Lelisa Desisa, Eluid Kipchoge a Zersenay Tadese. Eluid Kipchoge 

vyhrál tento závod v čase 2:00:25, přičemž světový rekord v té době byl 2:02:57. Tento 

běh nebyl uznán jako světový rekord, protože Eluid Kipchoge a zbylí dva běžci běželi ve 

skupině v průběhu tratě se střídajících „udavačů“ tempa. Kipchoge byl v té době úřadující 

olympijský šampion, v roce 2016 získal zlatou olympijskou medaili. Jeho dosavadní 

osobní rekord (PB) měl hodnotu 2:03:05. Zersenay byl v té době držitelem světového 

rekordu v půlmaratonu z roku 2010 s časem 58:23. Pro závod byly vyvinuty boty 

Vaporfly Elite (news.nike.com). 
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Nike Vaporfly Elite 

      V březnu 2017 vyšla bota, jež byla použitá jako prototyp trojicí běžců v projektu 

Breaking2 v prosinci 2016 Nike Zoom Vaporfly Elite. Tímto Nike radikálně změnil 

budoucnost atletiky a pomohl atletům dosáhnout do té doby nebývalých výkonů. 

Charakteristický je pro toto posun od myšlenky „less is more“ (méně je více) k myšlence 

„more is more“ (více je více). Boty obsahovaly pěnu Pebax, karbonový plát a 21 mm 

vysokou přední část (nike.com, 2017). 

 

 Nike Vaporfly 4% 

     V červnu 2017 byly představeny rekordní boty Nike Vaporfly 4 %, které dominovaly 

v roce 2017 na Bostonském maratonu, kdy v nich běželo pět z prvních šesti mužských 

i  ženských finišerů. Bota obsahovala pěnu Pebax (pěna je součástí izolace v letadlech), 

kterou následně Nike pojmenoval ZoomX. Uprostřed pěny je zabudován karbonový plát 

v celé délce (Howes, 2018). 

     Nezávislý výzkum (viz kap. 5.2) publikovaný v časopise Sport Medicine prokázal, že 

při použití Nike Vaporfly 4% v porovnání se standardní obuví dochází ke snížení 

energetického výdaje při běhu o 4%. V roce 2018 v dubnu vytvořil Nike tkaninu Flyprint, 

která botu udělala o 11 g lehčí.  V srpnu 2017 vytvořil novou tkaninu Flyknit, která je 

ještě lehčí, prodyšnější a lze ji vytisknout pomocí 3D tiskárny. Při druhém pokusu Eluida 

Kipchogeho o prolomení magické hranice 2 hodin v roce 2019 použil do té doby prototyp 

bot Nike Alphafly. V červenci roku 2020 byly uvedeny na trh (Hoogkamer, 2018). 

 

Inspirace k překonání výkonů   

     Důvodem setkání s Eluidem Kipchogem bylo dovědět se více o jeho vlivu na tuto obuv 

a proč držitel maratonu věří, že inspiruje další generaci dálkových běžců, aby překonali 

jeho výkony. "Myslím, že tahle bota bude součástí mého odkazu, " řekl Eliud Kipchoge.  

Když Kipchoge prolomil dvouhodinovou maratonovou bariéru ve Vídni 2019, měl na 

sobě prototyp Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Eliudův výkon inspiroval některé                         

z nejrychlejších běžců na světě, aby otestovali své vlastní limity a prolomili své vlastní 

rekordy a vysvětlil také, v čem spočívá technologický „zázrak“ bot (nike.com 2021).  

Stručnou odpověď je znázorněna na obrázku 26. 
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Obr. 26: Vše je o vzduchu  

Zdroj: Alphafly NEXT%. Nike.com 

 

Vše se točí okolo vzduchu 

     Dvě účinné výztuhy Zoom Air v přední části poskytují ještě více energie než 

samotná pěna ZoomX u modelu Vaporfly NEXT%. 

 

Víc pěny ZoomX 

     Pěna ZoomX je jedinečná ve dvou ohledech: je neuvěřitelně pružná a lehká. Bota 

Alphafly NEXT% obsahuje víc pěny než model Vaporfly NEXT%, takže ještě lépe tlumí 

a chrání při dopadu. 

 

Plát z uhlíkových vláken na míru 

     V tandemu s pěnou ZoomX a Air Zoom je deska z uhlíkových vláken po celé délce, 

která umožňuje s každým krokem pocit zrychlení. Byla zvětšena tloušťka desky pro 

velikost každé boty. Je flexibilnější v menších velikostech a je tužší, jak se velikost boty 

zvětšuje, což znamená, že každý běžec má stejný propulsivní pocit bez ohledu na jejich 

velikost (Alphafly NEXT%, 2021 Nike). 

 

Nové technologie v inovaci běžecké obuvi  

     Nike Air Zoom Alphafly NEXT% se vyznačuje novými technologiemi a inovacemi, 

které zahrnují dvě velmi responzivní podložky Air Zoom v přední části a další pěnu 

ZoomX v patě. Na základě poznatků Eliuda Kipchoga návrháři společnosti Nike v botě 

také zkombinovali dvě nejinovativnější technologie - pěnu Nike ZoomX, Zoom Air            

a svršek navržený z tkaniny Flyknit-Atomknit (nike.com 2021).   

 

 

https://www.nike.com/running/alphafly
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Spolupráce se společností Nike  

     Dne 12. října 2019 překonal Eluid Kipchoge hranici dvou hodin ve Vídni. Maraton 

dokončil v čase 1:59:40.2. Tento čas také nebyl uznán IAAF, v průběhu se střídali vodiči 

tempa. Výkon byl dosažen právě v prototypu bot Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. 

Tento výjimečný výsledek byl vyvrcholením několikaleté spolupráce mezi Eliudem            

a společností Nike, která začala Eliudovým pokusem o pokoření dvouhodinové 

maratonské hranice v roce 2017. Výsledkem dlouhodobé spolupráce s tímto sportovcem 

bylo prostřednictvím nové technologie vylepšení Nike Zoom X Vaporfly NEXT%               

a vytvoření dalšího stupně rychlosti v běhu. Nová značka Nike Air Zoom Alphafly Next 

se stala tak synonymem nové generace rychlosti (The Next Generaton of Fast, 2021 

Nike). (nike.com 2021).   
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6 Shrnutí teoretické části 

     Základní princip běžeckého kroku není tak jednoduchý, jak se zdá být. Na rozdíl od 

chůze, která je definována tím, že jsou v průběhu cyklu obě chodidla současně v kontaktu 

se zemí, běh je charakterizován tím, že v cyklu jsou obě chodidla bez kontaktu se zemí. 

Zapojují se při něm svaly, klouby i nervová soustava. Každá komponenta je přitom 

klíčová k optimalizaci výkonnosti, techniky a bezpečnosti běhu. Pochopení anatomie 

pohybu je tedy zásadní pro tvorbu tréninku (Napier, 2020). 

     Odborníci v celém sportovním světě se zabývají otázkou, jak spravedlivé je zvyšovat 

výkon běžců pomocí nových technologií běžecké obuvi. V současné době je stále aktuální 

otázka týkajících se běžeckých bot Nike Vaporfly a novějších Nike Alphafly založených 

na zcela unikátní technologii. 

      Jeden z bodů diskuse je, zda tato obuv není škodlivá pro zdraví sportovce, který ji 

používá. Kritérium újmy se týká výsledků úrazů nebo jakéhokoliv dočasného nebo 

trvalého poškození zdraví buď přímo nebo prostřednictvím vedlejších faktorů. Dosud se 

zjišťovalo, do jaké míry škodí používání léků (podpůrných prostředků) zvyšující výkon 

nebo na chemické bázi založených ergogenických postupů (doplňků stravy). Nyní se 

vedou spory také o tom, jak pravděpodobné je, že i nová forma sportovního vybavení 

nebo technologie může působit pozitivně nebo negativně na zdraví sportovce a jeho 

výkon. Proto i běžecké boty Nike Air Zoom Alphafly NEXT% byly a jsou zdrojem 

diskuzí na poli sportovců. Ačkoliv byla tato obuv schválena, stále se objevuje otázka, zda 

jsou tyto boty férové nebo „neférové“ ve sportovním světě (Dyer,2020). 

     Nedávná zjištění potvrdila, že náhlé zlepšení výkonnostních časů maratonských běhů 

jsou s největší pravděpodobností technologická, ne fyziologická. Od zavedení obuvi 

s uhlíkovými vlákny (CFP) v roce 2016 byly překonány světové rekordy všech žen              

a mužů od 5 km do maratonu. Toto posouvání hranic se shoduje s pokrokem v technologii 

obuvi, která se zaměřila na zvýšení elastických vlastností boty a tím se snižuje 

energetický výdej běhu. 

     Odložením letních olympijských her v roce 2020 vznikla jedinečná příležitost 

k zamyšlení ve světě sportu a čas na zadání nezávislého přezkumu vyhodnocení dopadu 

technologií na integritu sportovních soutěží. Toto poskytlo příležitost pro Mezinárodní 

asociaci atletických federací (IAAF), aby byla zadána nezávislá kontrola zaměřená na 
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technologickou spravedlnost a aby byl systematicky vyhodnocen dopad technologie na 

podstatu a integritu sportovních soutěží. Je prokázáno, že nejnovější obuv zvyšuje 

ekonomiku běhu v laboratorních podmínkách o více než 4 %, což odpovídá zlepšení 

výkonu běhu o více než 2 %. Pravidla upravující soutěžní obuv pro elitní sportovce 

oznámená IAAF (zahrnují i stanovení tloušťky podešve, která nesmí překročit 40 mm a 

nesmí obsahovat víc než jeden karbonový plát). Boty se zdají být v rozporu se skutečnou 

podstatou a důvěryhodností sportu, protože přístup k této technologii definující výkon se 

stává primárním rozlišovacím prvkem sportovního výkonu elitních sportovců (Muniz et 

al., 2021). 
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7 Cíle, úkoly práce a hypotézy  

7.1 Cíl 

     Cílem výzkumu je prokázat změny v biomechanice a ekonomice běhu při použití Nike 

Air Zoom Alphafly. 

 

7.2 Úkoly 

1. Rešerše domácí i zahraniční odborné literatury. 

2. Výběr a zabezpečení výzkumného souboru. 

3. Realizace měření v laboratorních podmínkách. 

4. Zpracování získaných dat. 

5. Vypracování závěrečné diplomové práce.  

7.3 Hypotézy 

1. Předpokládáme statisticky významný rozdíl ve vybraných parametrech biomechaniky 

běhu při použití Nike Air Zoom Alphafly. 

2. Předpokládáme statisticky významný rozdíl ve vybraných parametrech ekonomiky 

běhu při použití Nike Air Zoom Alphafly. 

3. Předpokládáme statisticky významný rozdíl v subjektivním hodnocení zátěže 

prostřednictvím Borgovy škály vnímaného úsilí. 
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8 Metodika Výzkumu 

8.1 Charakteristika výzkumného souboru 

     Výzkumný soubor tvořilo 7 probandů ve věku od 20 do 32 let. Limitem pro zařazení 

do výzkumu byl čas na 10 kilometrů pod 33 minut (3:18/km). Jednalo se o výběr 

triatlonistů a běžců delších tratí, kteří všichni mají reprezentační zkušenost. Průměrná 

hmotnost probandů byla 80,8 kg, průměrná výška byla 189 cm. 

 

8.2 Organizace výzkumu 

     Výzkum proběhl ve dvou termínech v červnu 2021. Laboratorní testování bylo 

uskutečněno v laboratoři sportovní motoriky (LSM) na UK FTVS pod dohledem 

kvalifikovaných a školených odborníků. Před testováním proběhlo rozcvičení a poučení 

o průběhu testovaných osob (TO). Testování bylo realizováno se souhlasem Etické 

komise a podepsaným informovaným souhlasem každého sportovce. 

 

8.3 Metody sběru výzkumných dat 

     Hlavní metodou sběru dat bylo laboratorní testování a dotazování. 

 

8.3.1 Analýza biomechaniky běhu  

     Pro analýzu pohybu při běhu bylo využito 3D běhátko-H/P Cosmos Gaitway II S, 

Germany (obrázek 27). Přístroj nabízí přesnou analýzu biomechaniky pohybu a taktéž 

disponuje online biofeedbackem pro klinickou rehabilitaci a sportovní běh. Postup               

a metodika byla publikována již před několika lety (Raison et al, 2005; Dierick et al, 

2004). Při měření bylo vycházeno z nejnovějších poznatků o metodice testování, která 

byla naposledy validována autory Meurisse et al (2016). Programový algoritmus 

vykazuje marginální chybu v porovnání s půlenými běžeckými pásy, či silovými 

deskami. Meurisse et al (2016) validovali algoritmus na 374 krocích zdravých probandů 

a 437 krocích probandů se zdravotním omezením. Median relativní chyby byl 1,8 % pro 

zdravé jedince a 2,5 % pro zdravotně omezené (Meurisse and Bastien, 2016). 
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Obr. 27 3D běhátko (H/P Cosmos Gaitway) 

Zdroj: https://www.hpcosmos.com/de/produkte/sport-fitness/biomechanics-gaitway-3d 

 

     Probandům bylo náhodně zvoleno pořadí výběru běžecké obuvi pro absolvování testů. 

K dispozici měl každý svou vlastní (dále standardní) obuv a pro testové účely zakoupené 

Nike Air Zoom Alphafly. Protokol testu obsahoval: 3 min chůze rychlostí          6 km/h, 

1 min běh rychlostí 15 km/h, 1 min běh rychlostí 18 km/h, 40 s běh rychlostí 21 km/h. 

Data byla nahrávána vždy posledních 10 s z každé rychlosti běhu. Mezi jednotlivými 

testy byl čas dostatečný k plnému zotavení.   

Pro účely výzkumu byly vybrány tyto parametry:  

• impact peak force [N] – maximální dopadová síla, 

• active peak force [N] - maximální odrazová síly, 

• lading rate [N/s] – zatížení, 

• time to impact peak [% stride] - čas maximální dopadové síly [% běžeckého 

kroku], 

• time to active peak [% stride] – čas maximální odrazové síly, 

• contact duration [%stride] – délka kontaktu se zemí, 

• step lenght [cm] – délka kroku, 

• stride duration [ms] – doba trvání běžeckého kroku, 

• cadence [spm] – kadence. 

https://www.hpcosmos.com/de/produkte/sport-fitness/biomechanics-gaitway-3d
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8.3.2 Analýza ekonomiky běhu  

     Pro analýzu ekonomiky běhu bylo využito běhátko se spiroergometrií. V rámci studie 

byl využit analyzátor plynů Cortex Metalyzer 3B (obrázek 28).   

 
Obr.: 28 Cortex Metalyzer 3B  (Spiroergometrie) 

Zdroj: http://cpxinternational.com/sponsors/cortex/ 

 

     Pro porovnání byl zvolen steady-state test na úrovni aerobního prahu. Pořadí obuvi 

pro testování bylo stanoveno stejné jako v předchozím testu. Délka úseku byla 5 minut. 

Mezi jednotlivými testy byl čas dostatečný k plnému zotavení. Záznam byl ukládán 

každých 20 sekund. Výsledné hodnoty byly stanoveny jako průměr posledních 

3  hodnocených intervalů (4:20, 4:40, 5:00).  

     Pro účely výzkumu byly vybrány tyto parametry:  

• příjem kyslíku přepočtený na kilogram hmotnosti – VO2/kg [ml/min/kg], 

• minutová ventilace – VE [L/min], 

• dechová frekvence – BR [L/min], 

• respirační koeficient – RER  

• srdeční frekvence – SF [tep/min]  

  

http://cpxinternational.com/sponsors/cortex/
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8.3.3 Subjektivní hodnocení zátěže 

     Ihned po dokončení testování byl každý z probandů dotazován na subjektivní pocity 

z porovnání standardní obuvi a Nike Air Zoom Alphafly. Pro hodnocení intenzity 

pohybové aktivity byla využita Borgova škála (6-20) vnímaného úsilí viz tabulka 1. 

Tabulka 1: Borgova škála – hodnocení intenzity pohybové aktivity  

 

 
Dostupné z: 

http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/vedavyzkumzahr/2015/seminare/ZAKLADNI_PRINCI

PY_PRESKRIPCE_POHYBOVE_AKTIVITY-CVICENI__6_.pdf 

 

 

8.3.4 Metody zpracování dat 

     Pro statistické zpracování dat jsme vzhledem k jejich charakteristice použili párový 

t-test (Microsoft Excel). Jako hladinu statistické významnosti jsme zvolili hodnotu 0,05. 

  

http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/vedavyzkumzahr/2015/seminare/ZAKLADNI_PRINCIPY_PRESKRIPCE_POHYBOVE_AKTIVITY-CVICENI__6_.pdf
http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/vedavyzkumzahr/2015/seminare/ZAKLADNI_PRINCIPY_PRESKRIPCE_POHYBOVE_AKTIVITY-CVICENI__6_.pdf
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9 Výsledky výzkumu 

     V metodické části byly popsány všechny použité laboratorní testy, které atleti 

absolvovali. V této kapitole jsou zveřejněny a zpracovány výsledky testování. Výsledky 

byly rozděleny na tři části dle jednotlivých metod sběru dat. 

 

9.1 Analýza biomechaniky běhu 

     Výsledky byly naměřeny ve 3 různých rychlostech. 

 

 

9.1.1 Běh rychlostí 15 km/h 

 
Tabulka 2:  Rychlost 15 km/h 

 

Standardní obuv Nike A.Z.A.  

Průměr SD Průměr SD 

Sig. (2- 

tailed) 

Impact Peak Force [N] 1635,71 231,15 1824,29 356,13 0,088 

Active Peak Force [N] 2215,71 351,09 2258,57 376,85 0,115 

Loading Rate [N/s] 61185,71 19544,00 45642,86 13858,92 0,003 

Time to Impact Peak 

[%stride] 5,23 1,07 7,63 2,16 0,017 

Time to Active Peak 

[%stride] 12,91 1,48 13 1,40 0,793 

Contact Duration 

[%stride] 31,04 1,214 30,86 1,29 0,469 

Step Lenght [cm] 152 1,53 153,71 2,29 0,061 

Stride Duration [ms] 729,43 7,41 737,14 10,57 0,077 

Candence [spm] 164,71 1,70 162,71 2,36 0,044 
 

Poznámka: Červeně označené statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 0,05. 

 

      Při rychlosti 15 km/h byly statisticky významné rozdíly v zatížení (Loading rate), (p 

= 0,003), v čase maximální nárazové síly (Time to Impact Peak), (p = 0,017) a v kadenci 

(cadence), (p = 0,044). Při běhu ve standardní obuvi byla v průměru hodnota zatížení 

o  15542,86 N/s vyšší než při běhu v Nike Air Zoom Alphafly, (dále Nike A. Z. A). 

Maximální dopadová síla byla dosažena v průměru o 2,39 % běžeckého kroku déle 

v Nike A. Z. A. než ve standardní obuvi. 
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9.1.2 Běh rychlostí 18 km/h 

Tabulka 3:  Rychlost 18 km/h 

 

 

Standardní obuv Nike A. Z. A.  

Průměr SD Průměr SD 

Sig. (2- 

tailed) 

Impact Peak Force 

[N] 1721,43 289,45 1862,86 413,43 0,176 

Active Peak Force 

[N] 2262,86 307,34 2298,57 338,10 0,075 

Loading Rate [N/s] 86785,71 16411,52 61128,57 15485,41 0,000 

Time to Impact Peak 

[%stride] 4,55 0,85 6,53 2,03 0,022 

Time to Active Peak 

[%stride] 12,76 1,07 12,87 1,43 0,749 

Contact Duration 

[%stride] 29,54 0,84 29,31 1,09 0,358 

Step Lenght [cm] 173,29 2,93 175,14 3,34 0,186 

Stride Duration [ms] 692,43 10,77 700,43 12,65 0,125 

Candence [spm] 173,29 2,63 171,57 3,10 0,15 
 

Poznámka: Červeně označené statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 0,05. 

 

     Při běhu rychlostí 18 km/h byly statisticky významné rozdíly v zatížení (p = 0,000) 

a  v čase maximální nárazové síly (p = 0,022). Při běhu ve standardní obuvi byla 

v průměru hodnota zatížení o 25657,14 N/s vyšší, než při běhu v Nike A. Z. A. Maximální 

dopadová síla byla v průměru dosažena o 1,98 % běžeckého kroku déle v Nike A. Z. A. 

než ve standardní obuvi. 
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9.1.3 Běh rychlostí 21 km/h 

Tabulka 4: Rychlost 21 km/h 

 

 

Standardní obuv Nike A. Z. A.  

Průměr SD Průměr SD 

Sig. (2- 

tailed) 

Impact Peak Force [N] 1975,71 335,20 2147,14 285,47 0,101 

Active Peak Force [N] 2291,43 298,91 2322,86 290,27 0,304 

Loading Rate [N/s] 112685,71 24451,48 71128,57 22274,10 0,001 

Time to Impact Peak 

[%stride] 4,26 0,52 7,04 1,55 0,003 

Time to Active Peak 

[%stride] 12,56 1,20 12,39 0,99 0,649 

Contact Duration 

[%stride] 27,77 0,98 27,83 0,88 0,658 

Step Lenght [cm] 189,71 6,34 190,4 3,95 0,652 

Stride Duration [ms] 648,86 20,78 653,57 14,34 0,291 

Candence [spm] 185,00 6,27 183,57 3,95 0,297 

 
Poznámka: Červeně označené statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 0,05. 

 

     Při běhu rychlostí 21 km/h byly statisticky významné rozdíly v zatížení (p = 0,001) 

a  v čase maximální dopadové síly (p = 0,003). Při běhu ve standardní obuvi byla 

v průměru hodnota zatížení o 41 557,14 N/s vyšší, než při běhu v Nike A. Z. A. 

Maximální dopadová síla byla v průměru dosažena o 2,78 % běžeckého kroku déle 

v Nike A. Z. A. než ve standardní obuvi. 

 

9.2 Analýza ekonomiky běhu 

Tabulka 5: Výsledky spiroergometrie 

 

 Standardní obuv Nike A. Z. A.  

 Průměr Sm. o. Průměr Sm.o.  

Sig. (2-

tailed) 

V'O2/kg [ml/min/kg] 45,23 4,14 43,54 4,71 0,003 

V'E [L/min] 112,99 31,05 101,63 25,09 0,000 

BR [L/min] 79,73 34,61 93,37 27,95 0,000 

SF  164,14 11,26 160 12,45 0,001 

RER 0,96 0,05 0,93 0,04 0,001 

 
Poznámka: Červeně označené statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 0,05. 
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     Všechny rozdíly mezi výsledky analýzy parametrů ekonomiky běhu byly statisticky 

významné. Hodnota VO2/kg (p = 0,003) byla v průměru o 1,69 ml/min/kg nižší při 

použití Nike. Hodnota VE (p = 0,000) byla v průměru o 11,36 L/min nižší pří použití 

Nike. Hodnota BR (p = 0,000) byla v průměru o 13,64 L/min vyšší při použití Nike. 

Hodnota SF byla v průměru o 4,14 tepů za minutu nižší při použití Nike. Hodnota RER 

(p = 0,001) byla v průměru o 0,03 nižší pří použití Nike.  

 

9.3 Analýza subjektivního hodnocení 

 Standardní obuv Nike A. Z. A.  

 Průměr SD Průměr Sm.o.  

Sig. (2-

tailed) 

Hodnocení 14,43 3,62 12,86 3,81 0,052 

 
Poznámka: Červeně označené statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 0,05 

 

    Rozdíl v subjektivním hodnocení nebyl statisticky významný (p = 0,052), byť hladina 

pro potvrzení statistické významnosti byla velmi blízko.  Průměrné hodnocení vnímaného 

úsilí při běhu na úrovni aerobního prahu ve standardní obuvi má hodnotu 14,43. Průměrné 

hodnocení při použití Nike Air Zoom Alphafly bylo 12,86. Atleti v průměru hodnotili 

stupeň zátěže při použití Nike Air Zoom Alphafly o 10,9 % (1,57) nižší než ve standardní 

obuvi. 
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10 Diskuze 

     V rámci diplomové práce jsme stanovili jako hlavní cíl prokázat změny v technice        

a ekonomice běhu při použití Nike Air Zoom Alphafly. V této části budeme komparovat 

výsledky prezentované v předchozí kapitole se zahraniční a domácí literaturou zabírající 

se problematikou, stejně tak vyhodnotíme hypotézy. 

     Na základě hypotézy č. 1 usuzujeme, že výsledky analýzy techniky běhu budou 

statisticky významné. Hypotéza byla potvrzena pouze částečně. Při rychlosti 15 km/h byl 

prokázán statisticky významný rozdíl u zatížení (p = 0,003), v čase maximální dopadové 

síly (p = 0,017) a kadence (p = 0,044). Při rychlosti 18 km/h byl statisticky významný 

rozdíl prokázán u zatížení (p = 0) a u času maximální dopadové síly (p = 0,022). Při 

rychlosti 21 km/h byl statisticky významný rozdíl prokázán u zatížení (p = 0,001) a času 

maximální dopadové síly (p = 0,003). 

     Výsledky lze komparovat s výsledky Cigoji et al. (2021), který provedl výzkum 

zahrnující 17 mužů. Zkoumal zapojení svalu gastrocnemius medialis a Achillovy šlachy. 

V botách s nejširším karbonovým plátem byl při 90% rychlosti přibližně na laktátovém 

prahu zaznamenán rozdíl, kdy docházelo k menšímu zkracování svalu a rychlost stažení 

byla pozvolnější. Byl zaznamenán lepší energetický návrat skrze Achillovu šlachu.              

V našem výzkumu bylo při všech rychlostech prokázáno snížení zatížení a prodloužení 

času maximální dopadové síly. To je zřejmě způsobeno pěnou s vysokou energetickou 

návratností Zoom X a technologií Zoom Air. Po došlapu dochází k výraznému snížení 

výšky materiálu v přední části boty, zapříčiněném právě technologií dvou vzduchových 

vaků Zoom Air. Běžec se tedy odráží z relativně šikmé plochy. Fyziologicky dochází 

k  menšímu rozsahu zapojení musculus gastrocnemius medialis a Achillovy šlachy. 

Maximální dopadová síla kulminuje později, následkem toho je nižší zatížení. Zatížení je 

definováno jako rychlost působení síly na tělo. Vysoká hodnota zatížení (loading rate) je 

spojována s vyšším rizikem zranění. V tomto ohledu zdá se tedy být užití bot Nike Air 

Zoom Alphafly výhodou i z hlediska zdravotní prevence. 

     Hypotéza č. 2, předpokládáme statisticky významný rozdíl v ekonomice běhu, byla 

potvrzena. Aerobní práh, jako stupeň zátěže byl vybrán záměrně, jelikož největší rozdíly 

byly předpokládány na úrovni maratonské trati. Statisticky významný rozdíl byl 

zaznamenán u parametrů maximální spotřeby kyslíku na kg hmotnosti (p = 0,003), 
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minutové ventilace (p = 0,000), dechové frekvence (p = 0,000), tepové frekvence (p = 

0,001) a respiračního koeficientu (p = 0,001). Výsledek lze srovnat s Hoogkamerem 

(2018), který testoval 18 mužů, ve třech typech obuvi, z nichž jedním byl Nike prototyp 

obsahující pěnu ZoomX a implementovaný karbonový plát. Právě při užití této obuvi byl 

energetický výdej běhu průměrně snížen o 4 %. 

     Hypotéza č. 3, předpokládáme rozdíl v subjektivním hodnocení zátěže nebyla 

potvrzena (p=0,052). Atleti hodnotili na Borgově škále vnímaného úsilí v rozmezí 6 – 20. 

Hodnoceno bylo úsilí vnímané při spiroergometrickém testu na úrovni aerobního prahu. 

Pravděpodobně by byl významný rozdíl zjištěn při vyšších rychlostech. To samotní atleti 

uváděli po analýze biomechaniky běhu, kdy běželi rychlostí 21 km/h. Pro zjištění 

subjektivního vnímání únavy byl test příliš krátký, vzhledem k trénovanosti probandů. 

Průměrně atleti hodnotili Nike Air Zoom Alphafly 12,86 body rozdílem 10,8 % oproti 

standardní obuvi 14,43 body. Pouze u jediného probanda bylo zaznamenáno hodnocení 

vyšší zátěže při použití Nike A. Z. A. To může být pravděpodobně způsobeno faktem, že 

s tímto druhem bot přišel do styku poprvé. Probandi byli překvapeni cenovou náročností 

(8000 Kč) a nízkou životností bot (450 km). Vrcholoví triatlonisté, kteří se výzkumu 

účastnili, tvrdí, že na světových pohárech používá většina závodníku Nike Vaporfly, které 

jsou dle mnohých vyjádření stabilnější a vhodnější pro změny směru. Nike Alphafly je 

oproti tomu hlavní volbou maratonců, kdy ještě více usnadňuje ekonomiku dopředného 

pohybu. Při vlastních trénincích uvádí rozdíl 4 s na kilometr, i více při použití CFP obuvi. 

Tvrdí, že odezva technologie závisí na silové připravenosti a že „boty jsou cítit ještě více, 

když oni sami mají formu“.  Z hypotézy č. 1 plyne, že bota částečně mění biomechaniku 

běžeckého kroku, s naším tvrzením se shodují i probandi, kteří se vyjádřili, že při užití 

Nike A. Z. A. jsou schopni se pohybovat po přední části chodidla i ve vyšších rychlostech 

a s daleko menším energetickým výdejem (rychlost 21 km/h). Dále tvrdí, že pocit je 

v prvních chvílích nepřirozený, velice nestabilní, ale že se na běh dá během relativně 

krátkého času výborně adaptovat.  

     Běh se pro svůj zdravotní přínos stává stále častěji volenou aktivitou. Pozitivně 

ovlivňuje funkce kardiovaskulárního systému a autoři Dubina et al (1984) a Rokyta 

(2016) uvádí, že snižuje biologický věk až o 5 let oproti kalendářnímu. Je také prevencí 

pro vznik civilizačních chorob. Běh může ovšem působit i negativně na pohybový aparát. 

Dle Tvrzníka et al. (2006) působí na člověka při běhu až trojnásobek jeho hmotnosti, tím 

je na jednotlivé segmenty dolní končetiny kladen enormní nápor. V naší práci byla při 
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rychlosti 21 km/h průměrná hodnota 2,84 x tělesné hmotnosti ve standardní obuvi 

a  v Nike Air Zoom Alphafly 2,88 x.  

 

     Lieberman (2004) článkem pro časopis Nature odstartoval zbrusu novou éru běhu. 

Vznikla tak marketingová kampaň „čím méně boty, tím více“ formující běžecký svět zpět 

k bosému běhu. Lid byl utvrzen, když Ch. McDoughall publikoval knihu Born to Run. 

Při správném využití má barefoot running zdravotní přínost, ovšem není kompletní 

odpovědí na prevenci zranění a má své limity. 

 

     Ploska nohy zprostředkovává kontakt těla s terénem, po kterém se pohybujeme. 

Receptory z planta pedis nás informují o rozložení tlaku působícím na chodidlo během 

stoje či pohybu, tím nás informují např. o vznikající nestabilitě, kterou je nutno korigovat, 

aby se předešlo pádu. Vnitřní svaly nohy mají klíčovou roli pro přilnutí plosky k oporné 

ploše a při jejím úchopu. Při chůzi v botách je tato uchopovací aktivita nohy inhibována, 

dochází tak k potlačení činnosti vnitřních svalů nohy a tím i snížení pohyblivosti nožní 

klenby, zejména je-li podešev málo pružná (Véle, 2006). Úchop nohy můžeme sledovat 

i ve vývojové kineziologii jako reflexní úchop  přetrvávající do doby, než se u dítěte začne 

vyvíjet opěrná funkce nohy, nebo jako generalizovaný úchop, kdy dítě není schopno 

předmět aktivně uchopit, a tak na něj reaguje celým tělem, včetně prstů nohou (Kolář et 

al., 2009). Tvrdí se, že klenba nohy má vývojovou spojitost se šplháním po stromech, 

které vyžaduje uchopení větve a kmene (Véle, 2006). Povrch, na kterém probíhá většina 

tréninku i závodů, je v dnešní době převážně tvrdý. Vrcholový atlet potřebuje k udržení, 

či zlepšení výkonu ohromné množství tréninkových kilometrů. Nadměrné užívání 

minimalistické obuvi je v tomto případě rizikem zranění. 

     S čím dál větší popularitou běhu rostou i ambice běžců. Trénink vytrvalosti je oproti 

ostatním schopnostem pravděpodobně nejhlouběji poznán. Různorodé metody tréninku 

tedy již užívají i amatérští běžci. Touhu po lepších výkonech marketingově využila firma 

Nike, která v roce 2016 představila první boty s karbonovým plátem. Veškeré světové 

rekordy od 5 km po maraton byly následně překonány. Při Olympijských hrách v Riu de 

Janeiru užívalo všech šest medailistů maratonu stejnou obuv, což je přímým důkazem 

nefyziologické výhody atletů sponzorovaných firmou Nike. Výhoda atletů využívajících 

CFP (carbon fibre plate) obuv je připodobitelná užívání metod krevního dopingu a jiných 

metod na seznamu zakázaných látek a metod dopingu WADA. Haile (2018) uvádí, že 
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např. erytropoetin zvyšuje výkon o 4-6 %. Přičemž nezávislá studie Hoogkamera (2018) 

uvádí při využití CFP obuvi 4 % zlepšení. IAAF reagovala nastavením limitů pro 

běžeckou obuv – výška podrážky nesmí přesahovat 40 mm. Bota nesmí obsahovat více 

než jeden plát po celé šířce nebo v části. Plát může být ve více než jednom kusu, ale ty 

musí být v jedné rovině. V botách s hřeby je plát povolen, ale jen z důvodu přichycení 

hřebů k podrážce a ta nesmí být vyšší než 30 mm.  

     Lze tedy předpokládat, že IAAF zajistí, aby všichni běžci měli v následujících 

závodech stejné podmínky. Vědeckým problémem je, jakým způsobem bude probíhat 

kontrola obuvi před závody. Vytvořit obuv ještě efektivnější tak, aby se technologie 

vměstnala do 40 mm není pro vědeckou obec překážka. Zásadní tedy je, jaký postoj 

zaujme IAAF vůči budoucím limitům. Filozofie bot je sice v souladu s olympijským 

heslem „Citius, Altius, Fortius“ (rychleji, výše, silněji), zásadní ovšem je, aby všichni 

atleti měli zajištěné stejné podmínky pro závod.  Je tedy více než pravděpodobné, že v 

běžeckých závodech nyní probíhá epocha stejná, jakou jsme historicky mohli pozorovat 

v plaveckých soutěžích v „éře žraločích plavek“, či u paralympijských atletů v Londýně 

2012 v rámci „The Battle of The Blades“ (Wolbring, 2018).  

     Technologie otevřela velký prostor pro výzkum, kterému bych se i nadále rád věnoval. 

Pro sportovcův výkon a zdraví bude nejdůležitější stanovit limity využití technologie ve 

sportovní přípravě. Zajímavé bude také pozorovat korelaci míry využití CFP obuvi 

a  počtu a lokaci zranění atletů.  
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11 Závěr 

     V diplomové práci se zabýváme možným rozdílem biomechaniky a ekonomiky běhu 

při použití Nike Air Zoom Alphafly. 

    V rámci analýzy biomechaniky běhu byl statisticky významný rozdíl prokázán ve 

všech rychlostech (15k km/h, 18 km/h, 21 km/h) v snížení zatížení – loading rate (p15 = 

0,003; p18 = 0,000; p21 = 0,001) a  v prodloužení času maximální dopadové síly – time to 

impact peak (p15 = 0,017; p18 = 0,022; p21 = 0,003) při využití Nike A.Z.A. Při rychlosti 

15 km/h byl statisticky významný rozdíl prokázan navíc ve snížení kadence (p = 0,044) 

při využití Nike A.Z.A. 

     V rámci analýzy ekonomiky běhu byl statisticky významný rozdíl prokázán ve všech 

měřených parametrech, v příjmu kyslíku přepočteném na kilogram hmotnosti (p = 0,003), 

minutové ventilaci (p = 0,000), dechové frekvenci (p = 0,000), respiračním koeficientu 

(p = 0,001) i srdeční frekvenci (p = 0,001). 

     V rámci subjektivního hodnocení zátěže nebyl při využití Borgovy škály prokázán 

statisticky významný rozdíl. 
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