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Anotace 

Tato práce v teoretické části shromažďuje poznatky týkající se běžecké boty a 

jejího možného vlivu na zranění u vytrvalostních běžců. Je zde hledána souvislost mezi 

vznikem běžeckého zranění, standardně používanou běžeckou obuví a technikou 

došlapu. Dále jsou zde popsána nejčastější běžecká zranění a kineziologie běhu. 

Praktická část obsahuje studii ve formě dotazníku, které se zúčastnilo celkem 

383 běžců. Tento výzkum přináší výsledky ohledně vlivu běžecké boty na vznik zranění 

a styl běhu. Získaná data prokazují zranění u 48 % běžců za poslední 2 roky. Nejčastější 

lokalizací těchto zranění je kolenní kloub. Běžci tyto obtíže řeší obvykle klidem. 

Vytrvalci kupující si častěji nové boty, jsou častěji zranění, než běžci běhající ve starší 

obuvi. Styl došlapu na patu je spojen s bolestí kolenních kloubů, ale nepřináší vyšší 

riziko vzniku zranění. 

 

Annotation 

This work collects knowledge on running shoes and its potential impact on 

injuries in endurance runners in the theoretical part. There is a sought link between the 

running-related injuries, usually used running shoes and foot-strike technique. Then 

there are described the most common running related injuries and kinesiology of 

running.  

The practical part includes a study in the form of a questionnaire, which was 

attended by 383 runners. This research presents the results of the effect of footwear on 

running mechanics and the formation of overuse injury in endurance runners. The data 

obtained demonstrate injury in 48% of runners in the last 2 years. The most common 

site of injury is the knee joint. Runners usually resolve these problems having a rest. 

Endurance runners who buy frequently new shoes are more injured than runners who 



 

 

run in older shoes. Rearfoot-striking is associated with knee- pain, but it is not a higher 

risk of injury. 
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ÚVOD 

Vytrvalostní běh je v současnosti stále více oblíbeným sportem, pronikajícím 

mezi širokou veřejnost. Tento typ pohybové aktivity beze sporu pozitivně působí na 

lidský organismus vlivem adaptace těla na vytrvalostní zátěž. Na straně druhé, je ale 

tento sport bohužel často spojen se vznikem zranění. Dle některých autorů, zabývajících 

se touto problematikou, je jednou ročně zraněna alespoň polovina běžců. Za příčinu 

těchto zranění jsou nejčastěji považovány síly působící při kontaktu chodidla s 

podložkou. Používáním speciálních běžeckých bot, konstruovaných tak, aby svým 

tlumením eliminovaly tyto síly a korigovaly přirozený pohyb nohy, má být zajištěna 

ochrana běžce před vznikem zranění. I přes masové používání takových běžeckých bot, 

se ale prevalence zranění výrazně nemění. Z tohoto důvodu se začaly vyskytovat určité 

hypotézy dávající do souvislosti používání klasických běžeckých bot a vznik zranění. 

Jedním z názorů je, že standardně používaná běžecká bota, vzhledem ke své konstrukci, 

mění přirozený styl běhu, který se pak stává nefyziologickým. Tento styl běhu vede k 

neadekvátnímu zatěžování pohybového aparátu běžce, což se může podílet na vzniku 

zranění. 
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1 CÍLE 

Cílem této rešeršní práce bylo shrnout poznatky tuzemských i zahraničních 

autorů zabývajících se problematikou etiopatogeneze zranění u vytrvalostních běžců. 

Práce se zaměřuje na běžeckou obuv a její možný vliv na tuto problematiku. Jsou zde 

zkoumány a porovnávány jednotlivé typy obuvi v souvislosti s technikou běhu a 

rozvojem vzniku zranění u běžců.  

Tato práce je složena ze dvou částí. Hlavní část je teoretická. Druhá část práce je 

pojata prakticky a má doplňovat a ověřovat teoretické poznatky rešeršní části.  

Cílem teoretické části této práce bylo formou rešerše shrnout poznatky 

tuzemských a zahraničních autorů zabývajících se problematikou běžeckých zranění v 

souvislosti s běžeckou obuví, biomechanikou a stylem běhu. 

Praktická část bakalářské práce obsahuje dotazníkovou studii hledající souvislost 

mezi výskytem zranění u vytrvalostních běžců, používanou běžeckou obuví a technikou 

běhu. Dále tato práce obsahuje podrobnou kazuistiku běžkyně s bolestí kolenního 

kloubu. Tato kazuistika je doplněna pětiměsíčním monitoringem pacientčiných obtíží v 

závislosti na trénincích a technice běhu, která je dle některých autorů ovlivněna typem 

používané obuvi a hraje tak významnou roli při vzniku běžeckých zranění. 
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2 PŘEHLED POZNATK Ů 

2.1 Kineziologie běhu 

2.1.1 Běh jako přirozená lokomoce člověka 

 „Ptáci létají, ryba plave a člověk běhá." Emil Zátopek. 

 „Nepřestal jsi běhat, protože jsi starý, ale jsi starý, protože jsi přestal běhat“. 

Taharumanské přísloví. 

„Běhání je pro člověka jednou z nejpřirozenějších forem pohybu" (Stehny, 

Pramen, 2003). 

Jistě nelze popřít, že z pravidelného vytrvalostního běhu, který způsobuje 

adaptaci těla na vytrvalostní zátěž, profitujeme na mnoha úrovních. Dochází při něm 

např. ke zvýšení výkonnosti kardiovaskulárního systému, posilování imunity a 

zlepšování psychického stavu. Konkrétně se jedná o ekonomičtější srdeční práci, 

zvýšení vaskularizace srdeční a příčně pruhované svaloviny, dochází k podpoře 

metabolismu tuků, snižování inzulinorezistence, zvýšení tvorby imunoglobulínů a 

vyplavování beta endorfinů po zátěži. Vytrvalostní zátěž tak hraje významnou roli v 

prevenci a léčbě civilizačních chorob jako je diabetes mellitus, ischemická choroba 

srdeční či metabolický syndrom (Máček et al., 2011). 

I přes všechny tyto pozitivní aspekty s sebou běh ale přináší určitá negativa v 

podobě běžeckých zranění. Autoři uvádějí, že do roka dojde ke zranění u více než 

poloviny běžců (Brody, 1980; Stehny, Pramen, 2003; Gent et al., 2007). 

 Je tedy potřeba klást si otázku, co stojí za příčinnou těchto zranění, když by běh 

pro člověka měl být přirozenou lokomocí?  Je člověk tedy vůbec běžec?  

Touto problematikou se zabývá studie Endurance running and the evolution of 

Homo.  Bramble (2004) zde poukazuje na to, že člověk je ve spojitosti s bipedalismem 

dáván do souvislosti převážně jako chodec, ale v roli běžce je většinou 

antropologických studií opomíjen. Možná je to proto, že člověk v porovnání s ostatními 

savci nevyniká ve sprintu. Co není ale všeobecně známo, je to, že člověk nad těmito 

kvadrupedy vyniká jako vytrvalostní běžec.  Je to dáno díky jeho adaptacím na úrovni 

termoregulace, dýchání a biomechanických poměrů. U kvadrupedů je dýchání často 

ovlivněno fází krokového cyklu. Naopak u člověka zůstává dýchání nezávislé. Když se 

např. gepard natáhne do letové fáze, dochází k posunu jeho bránice a vnitřních orgánů 

směrem kaudálním a je umožněno inspirium, při dopadové fázi, kdy skládá končetiny 
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pod sebe, dochází pomocí posunu vnitřních orgánů k expiraci. Vzhledem k tomu, že 

tyto šelmy mají vázanou termoregulaci hlavně na dýchání, jsou před nimi lidé ve 

výhodě. Máme totiž větší množství potních žláz a naše tělo není pokryto srstí, dále 

vzpřímená postava člověka svým povrchem absorbuje menší množství slunečního 

záření.  Vzhledem k tomu jsou kvadrupedi  lepšími sprintery, ale nevydrží běžet dlouho, 

protože by se přehřáli. Člověk zase nedokáže vyvinout takovou maximální rychlost, ale 

naopak vydrží běžet déle. 

 Vyvstává zde tak jedna z teorií, že lidé byli kdysi vytrvalostnímu lovci. Tento 

styl lovu přetrvává stále u některých afrických kmenů. Spočívá v tom, že skupina běžců 

pronásleduje například antilopu, která před nimi utíká tryskem, ve kterém ale nemůže 

vydržet dlouho. Lovci se k ní stále přibližují a po několika hodinách antilopa zkolabuje. 

Zvíře je zde v nevýhodě, protože je nuceno přejít do klusu, při kterém má v porovnání s 

člověkem kratší krok. Když porovnáme klus koně a člověka, zjistíme, že člověk má 

delší krok než kopytník a je tedy rychlejší. Pokud by ho kůň chtěl předběhnout, bude 

muset přejít do cvalu. Např. pony už při rychlosti 4, 5 m/s přejde z klusu do cvalu, ve 

kterém nevydrží dlouho, ale trénovaný běžec je schopen v této rychlosti běžet i několik 

hodin (Bramble et al., 2004). 

2.1.2 Krokový cyklus běhu 

U běhu v porovnání s chůzí dochází k momentu, kdy ani jedna z končetin není v 

kontaktu s podložkou, tato fáze se nazývá letová. Pro chůzi je naopak charakteristická 

fáze dvojí opory, kterou nenajdeme u běhu (Nosek, Valter, 2010). V chůzi se střídá 

jedno oporová a dvou oporová fáze, při běhu jedno oporová a letová fáze (Dostál, 

Velebil 1992). Krokový cyklus začíná iniciálním kontaktem chodidla s podložkou a 

končí, když se souhlasná končetina znovu dostane do kontaktu se zemí. Tento cyklus je 

složen z fáze opory (stojné fáze), švihové a letové fáze (Novacheck, 1998). 

Fáze opory začíná iniciálním kontaktem chodidla se zemí a končí odrazem 

souhlasné nohy od podložky. Po odrazu následuje fáze švihová. V okamžiku, kdy 

odrazová dolní končetina ztrácí kontakt s podložkou a švihová dolní končetina se 

připravuje k došlapu, nastává fáze letová, kdy běžec není ani jednou dolní končetinou v 

kontaktu se zemí. Letová fáze je obsažena dvakrát v jednom krokovém cyklu. V 

porovnání s chůzí, kdy oporová fáze zabírá více než 50% krokového cyklu, je při běhu 

tato fáze kratší. Čím bude rychlost běhu vyšší, tím se bude zkracovat doba opory a 

letová fáze se bude prodlužovat. Např. u elitních sprinterů stojná fáze tvoří pouze 22% 
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celého cyklu, u běhu vytrvalostního to je kolem 39% (Novacheck, 1998). Poměr mezi 

jednotlivými fázemi krokového cyklu u chůze, běhu a sprintu můžeme pozorovat na 

obrázku v příloze (Příloha č. 6). 

 Fázi opory můžeme rozdělit na tři části a to na 1) došlap, 2) moment vertikály a 

3) odraz (viz Příloha č. 9). Došlap začíná kontaktem chodidla švihové dolní končetiny s 

podložkou, tělo běžce postupuje setrvačností vpřed. Moment vertikály nastává, když se 

těžiště těla nachází nad stojnou dolní končetinou. V této fázi je těžiště těla běžce v 

nejnižší poloze z celého cyklu. Druhá dolní končetina (švihová) je flektována v 

kolenním kloubu a bérec je složen pod stehno. Při odrazu jde odrazová dolní končetina 

do extenze, koleno švihové dolní končetiny se zvedá, dochází k flexi v kyčli a bérec se 

vykyvuje vpřed.  

Fáze letová navazuje na odraz, kdy odrazová dolní končetina ztrácí kontakt s 

podložkou. Odrazová noha se začíná flektovat v koleni, švihová dolní končetina 

dokončuje vykývnutí bérce a připravuje se k došlapu. Kontaktem švihové dolní 

končetiny nastává fáze opory (Nosek, Valter, 2010). 

Krokový cyklus běhu můžeme rozdělit také na fázi zrychlení a zpomalení, což je 

spojeno s generováním a absorbováním energie (viz Příloha č. 8). Během fáze absorpce 

těžiště ztrácí svou maximální výšku a klesá, děje se tak během iniciálního kontaktu 

chodidla až do momentu vertikály. Při odrazu dochází k propulzní fázi s generováním 

energie, těžiště se pohybuje dopředu a vzhůru. Končetina se dostává po odrazu do 

švihové fáze s generováním energie. Ke konci švihové fáze dochází k absorpci energie s 

poklesem těžiště a nastává fáze stojná (Novacheck, 1998). 

2.1.3 Aktivita svalů během krokového cyklu 

Na Obrázku 9 můžeme pozorovat aktivaci svalů při stojné a švihové fázi běhu, 

měřené pomocí elektromyografie [EMG]. Na ose y jsou označeny svalové skupiny 

vykonávající pohyb. Osa x zobrazuje procentuální část z krokového cyklu, kdy jsou tyto 

svaly aktivní. 
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Obrázek 9. Aktivace svalů při běhu (Novacheck, 1998) 

 

 

Na základě EMG Cavanagh (1990) popisuje zapojení jednotlivých svalových 

skupin při daných fázích krokového cyklu běhu takto: 

Gluteus maximus se zapojuje excentricky na konci letové fáze, na začátku 

stojné fáze se účastní na stabilizaci pánve a dolní končetiny a při extenzi kyčelního 

kloubu. Tensor fascia latae - anteromediální vlákna se zapojují při flexi kyčle na konci 

stojné fáze při odrazu a aktivita přetrvává do 1. třetiny letové fáze, posterolaterální 

vlákna se zapojovala na konci letové fáze a při iniciálním kontaktu chodidla s 

podložkou. Abduktory - tyto svaly jsou synergisty gluteu maximu a tensoru fascia latae, 

zapojují se na konci letové fáze a začátku stojné fáze, účastní se na přípravě dolní 

končetiny pro iniciální kontakt s podložkou a stabilizaci kyčle při stojné fázi. Adduktory 

- jsou aktivní po celou dobu krokového cyklu. Hamstringy - tyto dvou-kloubové svaly 

se účastní extenze kyčelního kloubu a flexe kolenního kloubu. Až do poloviny švihové 

fáze nebyla zaznamenána aktivita těchto svalů, vzhledem k tomu, že koleno je 

flektováno pasivně vlivem zrychlení vpřed při odrazu, během konce letové fáze brzdí 

flexi kyčelního kloubu, pak se koncentricky aktivují při extenzi kyčle před 

nadcházejícím kontaktem chodidla s podložkou. Názory na aktivaci hamstringů během 

stojné fáze se rozcházejí. Quadriceps femoris - jeho hlavní aktivita byla zaznamenána 

během druhé poloviny švihové fáze a první poloviny fáze stojné. Dále se také podílí při 

začátku švihové fáze aktivací m. rectus femoris na flexi kyčelního kloubu. Tibialis 

anterior - jeho největší aktivita byla zaznamenána při iniciálním kontaktu paty s 
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podložkou, kdy při přibližování chodidla k podložce docházelo k jeho excentrické 

kontrakci. Během letové fáze kontroluje plantární flexi a iniciuje dorzální flexi. Triceps 

surae - jeho aktivita byla zaznamenána na konci letové fáze až do 80% fáze stojné. Na 

konci švihové fáze se zapojuje excentricky při zpomalení pohybu holeně vpřed. Při 

stojné fázi je zapojen koncentricky a účastní se plantární flexe při odrazu. 

2.1.4 Pohyb těžiště 

Těžiště běžce vytváří prostorovou trajektorii podobající se ploché sinusoidě. 

Horizontální výkyvy těžiště vznikají při stojné fázi ke straně oporové dolní končetiny. 

Vertikální pohyb těžiště je dán jednotlivými fázemi krokového cyklu. Nejnižší poloha 

těžiště je při oporové fázi v momentě vertikály. Z hlediska ekonomiky běhu je cílem 

omezit vertikální a horizontální výchylky těžiště a jeho pohyb co nejvíce přiblížit 

pohybu přímočarému (Dostál, Velebil, 1992). 

 Vertikální pohyb těžiště je ovlivněn také technikou dopadu. Při došlapu na patu 

dochází k prodloužení délky kroku a tím k větším vertikálním oscilacím těžiště. Při 

dopadu na přední část chodidla bude kolenní kloub více flektován a bude potřeba větší 

energie k tomu, aby došlo k oscilaci těžiště ve vertikále (Bosch, 2000). Tohoto 

mechanismu si všiml již Aristoteles, který popsal, že flexe kolenního kloubu při došlapu 

minimalizuje vertikální výchylku těžiště (Cavanagh, 1990). 

2.1.5 Technika došlapu - pata versus špička 

Názory na techniku došlapu se velmi liší. K rychlému běhu je obvykle 

přiřazován styl s došlapem na přední část chodidla, k běhu vytrvalostnímu došlap na 

patu. Běh přes špičku je dále spojován se zkušenými či elitními běžci, naopak styl 

dopadu na patu je často přisuzován běžcům méně zkušeným či rekreačním.  

,,Běžec na dlouhých tratích došlapuje obvykle stylem pata-špička, zkušený 

maratonský běžec na přední část chodidla. Pokusy začátečníku běžet přes špičku končí 

často tibiálním syndromem či únavovými frakturami" (Broody, 1980). 

,,Běžecký krok sprintera a vytrvalce je odlišný. Sprinter běží více napřímený po 

špičkách a má obvykle větší rozsah pohybu horních končetin, zatímco vytrvalec běží 

spíše přes paty a uvolněněji" (Bernacíková et al., 2010). 

Se zvyšující se rychlostí běhu se také zvyšuje pravděpodobnost došlapu na 

přední část chodidla. Zhruba 80 % všech vytrvalců běhá přes patu (Novacheck, 1998). 
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,,Běh přes patu je nejčastější styl běhu na delší tratě, rozhodně ale nemá spočívat 

v tom, že dopad je těžký a pata zde slouží jako tlumič" (Stehny, Pramen, 2003). 

,,U běžců vytrvalců je nejčastější došlap na patu, a to v 80 % případů"(Sol, 

2011). 

Sprinteři obvykle došlapují na přední část chodidla, naopak 75-80% vytrvalců 

zvyklých běhat v klasické běžecké obuvi dopadá na patu (Lieberman et al., 2010). 

Na straně druhé, jiní autoři zastávají názor, že běh přes patu je neekonomický a 

uměle navozený používáním moderních běžeckých bot. Někteří dokonce dávají tento 

styl běhu do souvislosti se vznikem zranění u běžců. Jako přirozený běžecký styl vidí 

běh přes přední část chodidla vycházející z běhu naboso.  

,,Přes špičku běhají sprinteři a ostatní běžci, pokud běží naboso. Člověk přichází 

na svět bosý, a pokud chceme optimalizovat běžecký styl, měli bychom se orientovat na 

běh naboso" (Stehny, Pramen, 2003).  

 Názor zastávající přirozenost běhu přes přední část chodidla potvrzuje i 

harvardská studie, zkoumající techniku došlapu u 5 rozdílných skupin běžců při běhu 

naboso a v klasické běžecké obuvi s vyvýšenou a odtlumenou patou. 

Zkoumané skupiny: 

1) dospělí američtí běžci nosící celý život obuv 

2) dospělí keňští běžci v dětství nenosící obuv, nyní běhající v klasických 

běžeckých botách 

3) američtí běžci, kteří si osvojili běh naboso či v minimalistické obuvi  

4) keňští adolescenti, kteří nikdy nenosili obuv  

5) keňští adolescenti nosící od narození obuv 

 Vyšlo zde najevo, že běžci odmala nosící obuv (skupina 1 a 5) preferují došlap 

na patu v botách i bez bot. Naopak běžci, kteří vyrostli bosí a nyní běhají v botách 

(skupina 2) preferovali došlap na přední část chodidla, tento typ dopadu byl častější, 

když běželi bez bot, než když byli obutí. U skupiny běžců, kteří si později osvojili běh 

bez bot (skupina 3) převládal došlap na přední část, chodidla pokud běželi bosí. Běžci, 

kteří nikdy nenosili obuv (skupina 4) preferovali běh přes přední část chodidla. U všech 

skupin při běhu naboso vzrůstala plantární flexe a flexe kolenního kloubu při stojné fázi. 

Dle těchto výsledků lze tvrdit, že přirozeným běžeckým stylem je běh přes přední část 

chodidla a klasická běžecká bota tento styl běhu mění v běh přes patu (Lieberman et al., 
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2010). K podobným výsledkům došel i autor zkoumající rozdíly při běhu bez bot a v 

botách. Došel k závěru, že obutí běžci došlapovali s větší dorzální flexí oproti běžcům 

bosým. U obou skupin běžců se vzrůstající rychlostí vzrůstala flexe kolenního kloubu 

(Bishop, 2006). 

Při dopadu na patu je došlap prováděn před těžnici a na extendovaný kolenní 

kloub. Prodlužuje se tak stojná fáze a dochází k větším výchylkám těžiště ve vertikále. 

Z tohoto důvodu je běh přes špičku ekonomičtější, protože chodidlo dopadá v blízkosti 

těžnice. Při tomto způsobu došlapu bude koleno flektováno, což umožní efektivnější 

využití uložené kinetické energie při reaktivním odrazu. Dále zde bude docházet k 

menším vertikálním oscilacím těžiště (Bosch, 2000). 

S obdobným názorem na ekonomiku běhu se setkáme i u jiných autorů - 

,,Mnoho běžců má příliš dlouhý krok, což je neekonomické, spotřebují zbytečně mnoho 

síly, protože noha dopadá příliš daleko před těžiště těla a brzdí tak kinetickou energii 

vzniklou pohybem vpřed.  Při každém kroku je potřeba vydávat zbytečnou energii na 

odraz. Optimální délka kroku je taková, kdy noha dopadá lehce před osu těžiště" 

(Stehny, Pramen, 2003). 

Běžec by měl usilovat o co největší snížení brzdného působení při došlapu tím, 

že bude došlapovat co nejblíže ke svislé těžnici (Dostál, 1992). Toto pak podporuje 

Cavanagh (1990), který tvrdí, že běžci došlapující na špičku generují menší množství sil 

při dopadu, než běžci došlapující na patu. Tento názor potvrzuje také D. Lieberman 

(2010) ve své studii Foot srike patterns and collision forces in habitually barefoot versus 

shod runners. 

2.1.6 Síly působící při došlapu 

Reakční síla podložky - jde o sílu vyvolanou kontaktem chodidla běžce s 

podložkou při dopadu. Vychází ze třetího Newtonova zákonu akce a reakce. Jde o 

vektor, má tedy svoje působiště, velikost a směr. Reakční sílu podložky můžeme 

rozdělit na tři komponenty, a to na vertikální [Fz] (viz Příloha č. 10), anterio-posteriorní 

[Fx] a medio-laterální [Fy]. Fz je z těchto tří sil nejdůležitější, její hodnota se blíží 

výslednici všech těchto tří sil a dosahuje velikosti od 2 - 3 hmotnostem těla [BW] při 

dopadu. Hodnotu těchto sil měříme s pomocí silové plošiny, dle zrychlení těžiště. 

Působení reakční síly podložky začíná při oporové fázi iniciálním kontaktem chodidla s 

podložkou, hodnota reakční síly podložky je vyšší než nula. Stojná fáze končí odrazem 

chodidla, kdy se reakční síla podložky vrací zpět na nulovou hodnotu. Tato reakční síla 
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podložky je přenášena zpět do proximálních segmentů v podobě schock wave-rázových 

sil (Cavanagh 1990). 

Loading rate (zatížení) - tato veličina je udávána v N/s . Nejlépe ji graficky 

znázorníme na grafu, kde na ose Y budou nanášeny hodnoty v N a na ose X zobrazíme 

čas (viz Příloha č. 10). Tato veličina je závislá na rychlosti, tvrdosti boty, typu došlapu. 

Čím bude vyšší rychlost běhu, tím se zvýší i zatížení. Měkké boty vykazují větší 

maximální zatížení oproti botám tvrdším (Cavanagh, 1990). 

Impact peak - jde o peaky výše zmíněného zatížení. Například při dopadu na 

patu dochází k vysokému zatížení krátkého trvání (paeku), na rozdíl od dopadu na 

střední část chodidla, kdy není patrný žádný peak, ale loading rate se postupně zvyšuje, 

což je dáno absorpcí působících sil měkkými tkáněmi (Cavanagh, 1990). Při došlapu na 

patu má stojná fáze dva peaky (viz Příloha č. 10), u dopadu na přední část chodidla tyto 

peaky chybí a křivka vertikální síly rovnoměrně stoupá (Sol, 2001). K podobnému 

závěru došel ve své studii i Lieberman et al. (2010), který naměřil tyto peaky u běžců 

běžících přes patu. U běžců bosých s dopadem na přední část chodidla tyto peaky 

nebyly přítomny. U běhu bez bot s došlapem na patu byl peak vyšší než u běhu v obuvi 

s tímto typem došlapu, z čehož vyplývá, že běžecká bota tyto peaky částečně tlumí 

(Lieberman et al., 2010). Podobný názor mají i následující autor. Při došlapu na patu 

jsou pro stojnou fázi charakteristické dva peaky. První peak je charakterizován 

iniciálním kontaktem chodidla s podložkou, druhý peak je vyšší a označuje odraz 

chodidla. U došlapu na přední či střední část chodidla tyto peaky chybí a síla 

rovnoměrně stoupá (Sol, 2011). 

2.1.7 Tlumení sil při došlapu 

Při vytrvalostním běhu chodidlo běžce dopadne na zem více než 300 krát na 

každém uběhnutém kilometru. Tyto dopady jsou doprovázeny působením reakční síly 

podložky, která je disipována zpět do těla běžce v podobě takzvaných schock wave 

(rázových sil). Vertikálně postupující schock wave může být výrazně tlumena např. 

pronací v subtalární kloubu, flexí kolenního kloubu, dále pasivními strukturami jako je 

hyaliní chrupavka či meziobratlové disky, které mají schopnost absorpce energie. 

Nicméně tyto síly jsou dávány do souvislosti se vznikem zranění u vytrvalostních 

běžců. Porozumění působení těchto sil a jejich následná modifikace, může být cestou ke 

snížení možnosti vzniku běžeckých zranění (Cavangh, 1990). 
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2.1.7.1 Plantární flexe a flexe kolenního kloubu při došlapu 

Flexe kolene je považována následujícími autory za jeden z tlumících 

mechanismů spontánně využívaných při běhu. S flexí kolenního kloubu při došlapu je 

spjata i plantární flexe nohy, která umožňuje dopad na přední část chodidla. Důkazem 

potvrzující tento mechanismus je přirozené zvětšení flexe v kolenním kloubu a dopad na 

špičku při zvýšení tvrdosti povrchu či nárůstu rychlosti běhu. 

 ,,Flexe kolenního kloubu snižuje tuhost segmentu, čímž dochází k větší absorpci 

působících sil"( Cavanagh, 1990). 

Se vzrůstající rychlostí dopadá chodidlo na podložku s větším zrychlením, z 

tohoto důvodu se zvětšuje velikost reakční síly podložky. U běžce dochází před a během 

dopadu chodidla na podložku ke zvětšení flexe kolenního kloubu z důvodu snížení sil 

působících při došlapu (Cavanagh 1990; Sol, 2001). Toto potvrzuje také studie 

zkoumající techniku došlapu u obutých a bosých běžců. U běžců bez bot se zvyšovala 

flexe kolenního kloubu proti běžcům v obuvi. Bosí běžci preferovali převážně dopad na 

špičku či přední část chodidla (Lieberman et al., 2010). K podobnému závěru se došlo i 

v jiné studii zkoumající rozdíl došlapu u bosých a obutých běžců, u obou těchto skupin 

rostla flexe kolene se vzrůstající rychlostí běhu (Bishop, 2006). 

Neméně zajímavé jsou výsledky studie zkoumající vliv techniky běhu na 

zatížení kolenního kloubu při došlapu. Běžci, kteří přirozeně došlapovali na patu, byli 

zaškoleni v běžecké technice Pose running metod. Tato metoda ruského biomechanika a 

atletického trenéra doktora Romanova spočívá ve zkrácení délce kroku, zvýšení jeho 

frekvence. Došlap je pak prováděn na přední část chodidla s flektovaným kolenním 

kloubem. Bylo zjištěno, že zkoumaní běžci zacvičeni v této metodě při běhu méně 

zatěžovali kolenní kloub než při jejich původním stereotypu běhu (Sol, 2001). 

 Za povšimnutí jistě stojí zjištění, co se stane, pokud naopak délku kroku 

prodloužíme a frekvenci snížíme. Pomocí akcelerometrů umístěných na tibii bylo 

naměřeno, že s prodloužením kroku a snížením frekvence kroku při dané rychlosti se 

zvyšují síly působící při došlapu a vracející se zpět v podobě schock wave (Cavanagh, 

1990). 

S těmito výsledky korelují i výsledky studie zkoumající variabilitu došlapu u 

obutých a bosých běžců. Autor zde uvádí, že u obutých běžců byla nižší flexe kolenního 

kloubu, větší dorzální flexe nohy a nižší frekvence kroku než u bosých běžců. Takový to 

styl běhu limituje přirozené tlumení při došlapu (Altman, Davis, 2011). 
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2.1.7.2 Pronace - supinace 

Při běhu přes patu dochází k pronaci, která je na jednu stranu tlumícím 

mechanismem, na stranu druhou je excesivní pronace dávána do souvislosti se vznikem 

běžeckých zranění. Z tohoto důvodu se zavedlo používání běžeckých bot, které pronaci 

potlačují. 

 Při pronaci dochází k abdukci, everzi a dorzální flexi nohy, naopak supinace je 

spojena s inverzí, addukcí a plantární flexí. Cavanagh  udává jako optimální rozsahy 

těchto pohybů při běhu: 10° supinace při iniciálním kontaktu chodidla s podložkou, a 

dále postupnou pronaci do 10 ° mezi 30 - 50 ms stojné fáze. Excesivní pronátor je dle 

něj charakterizován everzí calcaneu již při iniciálním kontaktu. Ačkoli jde o 

fyziologický pohyb, který má za účel tlumit síly působící při došlapu, je nadměrná 

pronace dávána do souvislosti se vznikem běžeckých zranění (Cavangh, 1990). 

Pronace má za úkol tlumit působící síly, supinace naopak stabilizovat nohu. 

Vzhledem k tomu by stojná fáze měla probíhat následovně: Při iniciálním kontaktu 

chodidla by mělo docházet k supinaci, jež zvyšuje tuhost segmentu nohy a zaručuje tak 

vyšší stabilitu při došlapu. Pak dochází k pronaci, která by měla dosáhnout svého 

maxima během momentu vertikály. Pro svaly nohy je v tuto chvíli charakteristická 

excentrická kontrakce spojená s absorpcí energie. Everze by se měla pohybovat v 

hodnotách kolem 5 - 15°. Při odrazu by chodidlo mělo být znovu supinováno, aby 

docházelo k jeho stabilizaci, pro svaly nohy je typická koncentrická kontrakce. Pokud je 

časový sled těchto pohybů narušen, může docházet k nadměrnému zatěžování 

jednotlivých segmentů dolní končetiny. Jde o to, že pronace je vázána s vnitřní rotací 

tibie a extenzí kolenního kloubu, supinace naopak se zevní rotací tibie a flexí kolenního 

kloubu. Poruchy této koordinace mohou vést k femoropatelárnímu syndromu 

(McGinnis, 1999). 

 Mnozí běžci jsou přesvědčeni, že mají nadměrnou pronaci či supinaci a měli by 

ji korigovat speciálními běžeckými botami. Pokud se ale proběhnou naboso, obvykle u 

nich nejsou patrny žádné známky hyper - pronace ani supinace ( Lydiard, 2007). 

2.2 Zranění u vytrvalostních běžců 

2.2.1 Vymezení pojmu a vzniku zranění 

Běžecké zranění, v anglické literatuře označováno jako "overuse  injury" nebo 

"running related injury", by se dalo charakterizovat jako zranění vzniklé na podkladě 
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působení  repetitivního stresu o malé intenzitě. Obvykle zde tedy nejde o klasická 

traumatická poranění vznikající jednorázovým působením sil. Takováto zranění jsou 

spíše typická pro sporty, ve kterých dochází k náhlým dynamickým změnám působících 

sil na pohybový aparát sportovce. Příkladem by mohla být zranění vzniklá při 

rychlostním běhu - sprintu, kde se setkáváme častěji s nataženími a rupturami měkkých 

tkání či avulzními frakturami, oproti běhu vytrvalostnímu, kdy dochází spíše k 

dlouhodobějším zánětlivým a bolestivým stavům.  

Se vznikem zranění u vytrvalců jsou obvykle dávány do souvislosti síly působící 

při došlapu (při konvenční rychlosti pro vytrvalostní běh je to kolem 300 dopadů na 

jednu dolní končetinu za každý uběhnutý km), přenášejících se vertikálně v podobě 

takzvaných "shock waves" (Cavanagh, 1990). 

 Takovéto kumulativní trauma je popisováno jako poškození tkáně následkem 

opakovaného nefyziologického zatěžování.  Patofyziologie mechanismu vzniku je 

založena na myšlence, že tkáň se adaptuje na dlouhodobé působení stresu, jímž může 

být např. tah, komprese, impigment, vibrace či jiné mechanické vlivy působící na 

pojivovou, kostní, nervovou a svalovou tkáň. Výsledky tohoto působení jsou převážně 

závislé na vlastnostech daných struktur a míře jejich biomechanického zatížení. Nejprve 

dochází k pokusu o adaptaci tkáně, a pokud je neúspěšná a nejsou zde potřebné 

podmínky pro regeneraci, dochází ke zranění. Jednou z hypotéz je, že na vzniku zranění 

se podílejí také chemické mediátory. Svalová bolest může být způsobena trvalou 

aktivitou nízkoprahové motorické jednotky, což vede k utváření volných radikálů, které 

mohou poškozovat svalová vlákna (Laker et. al 2011). 

Jiná studie, zkoumající tkáň kuřat a krys, prokazuje zvýšené hodnoty 

prostaglandinu E2 v přetížených tkáních. Tento mediátor pak vedl ke změnám 

proliferace buněk - poklesu syntézy kolagenu a nárůst kolagenáz, což mělo za následek 

poškození zkoumané tkáně (Flick et al., 2006). 

  Další studie zabývající se obdobným tématem prezentuje změny na tkáňové 

úrovni vlivem přetížení. Například na pokusných krysách bylo zjištěno, že přetěžování 

šlach vede ke snížení proliferace nových šlachových buněk (Arnoczky et al., 2007). 

Jiný výzkum poukazuje na to, že v přetížené šlaše musculus supraspinatus 

pokusných krys, které byly podrobeny běhu ze šikmé plošiny po dobu 1 hodiny denně 

po 4 týdny, došlo ke změně exprese genů. Tyto změny zahrnovaly expresi genů pro 

chrupavku a down regulaci exprese genů pro šlachu. Tyto genetické transformace 

svědčí pro to, že přetížení může vést k přestavbám tkání (Jelinsky et al., 2007). 
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2.2.2 Četnost zranění 

Běh je v současnosti sportem, jehož oblíbenost stále stoupá, o čemž nás 

informuje např. stále se zvyšující účast běžců na městských maratonech.  K rozšíření 

vytrvalostního běhu mezi běžnou populaci došlo zhruba v 70. letech, kdy se začal také 

rozvíjet běh pro zdraví. Nemalou mírou se na tomto běžeckém boomu jistě podílel 

atletický trenér A. Lydiard, který propagoval jogging a založil jako první joggingový 

klub pro pacienty po infarktu myokardu. S rostoucí oblibou tohoto sportu, ale také 

začalo přibývat běžeckých zranění, o čemž nás informují mnohé vědecké studie 

(McDougall, 2011). 

Autoři se jednotně neshodují v míře rozšíření běžeckých zranění, ale je patrné, 

že tato prevalence je značně vysoká a mezi nejčastější místa poranění patří kolenní 

kloub. Např. Brody (1980) uvádí, že 60 % běžců je postiženo zraněním, které jim brání 

v dalším tréninku. Nejčastěji je zasaženo koleno 30%, Achillova šlacha 20%, 15% 

holeň, 15 % tvoří únavové fraktury a 10% plantární fasciitidy. Běžci volí odbornou 

léčbu až v poslední variantě, před tím běhají přes bolest a zkouší různé typy samoléčby.  

Review studií zabývajících se běžeckými zraněními v databázi PubMed-Medline 

ukazuje, že poranění dolní končetiny se pohybuje mezi běžci v rozmezí 19,4-79,3%. Z 

toho je nejčastěji zasaženo koleno. Největší pravděpodobnost vzniku zranění mají běžci 

již s předchozím zraněním v minulosti a běžci běhající týdně více než 65 km ( Gent et. 

al., 2007). 

 Stejně tak autoři Stehny a Pramann (2003) uvádí, že každoročně polovina všech 

běžců je nucena nedobrovolně přerušit tréninkový program kvůli zranění. Nejčastěji se 

jedná o oblast kolene dále Achillovy šlachy, nártu, kyčlí, paty, kotníku, holenní kosti a 

na posledním místě zad. 

Velmi zajímavé je, jak se rozšíření četnosti typů zranění vyvíjí. Např. od 70. let 

se snížil výskyt Achillotendinopatií, ale naopak narostla lokalizace výskytu zranění v 

oblasti tibie a došlo k nárůstu v počtu iliotibiálních a patelofemorálních syndromů 

(Noaks,2003).  Příčinou této změny může být používání odtlumených bot s kontrolou 

pronace (Cavanagh, 1990). Noaks (2003) vidí tuto změnu jako následek přeměny 

běžecké populace, ve smyslu nárůstu velkého množství rekreačních běžců, tíhnoucích k 

jiným typům zranění např. kolenního kloubu. 
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2.2.3 Typická zranění vytrvalostních běžců 

2.2.3.1 Patelofemorální syndrom 

Patelofemorální syndrom [PFPS] někdy označován také jako běžecké koleno, 

byl poprvé popsán doktorem Georgem Sheenanem v 70. letech 20. století. Jde o velmi 

specifický soubor příznaků, mezi které patří bolest lokalizovaná kolem pately, která 

přichází při běhu a není způsobena traumaticky. Bolest se dostavuje obvykle po 

uběhnutí určité vzdálenosti. Zhoršuje se při dlouhých bězích. Chůze po schodech, 

podřepy a dlouhé sezení způsobuje discomfort (Noaks, 2003). 

Diagnóza může být potvrzena testem, kdy pacient relaxuje m. quadriceps 

femoris, terapeut jednou rukou stlačí horní pól pately směrem kaudálním, druhá ruka 

palcem a ukazovákem zmáčkne dolní pól pately. Test je pozitivní, pokud pacient ucítí 

bolest jako při běhu (Noaks, 2003). 

Dochází zde k narušování chrupavky femoropatelárního skloubení a tím je 

subchondrální kost vystavena většímu zatížení. Faktory spouštějící tento mechanismus 

mohou být např. nadměrný Q úhel, oslabený m. quadriceps femoris a zevní rotátory 

kyčelního kloubu, zvýšená laxicita retinacula patelae či tuhost iliotibiálního traktu 

(Fredericson, Yoon, 2006). Dlouhodobý výzkum potvrdil vliv extensorů kolenního 

kloubu ve vztahu k PFPS. Posílení quadricepsu bylo shledáno jako důležitým 

předpokladem pro odstranění tohoto syndromu (Natri et. al. 1998). Jedním z názorů je, 

že příčinnou může být nadměrná pronace. Z tohoto důvodu byly běžcům doporučovány 

boty s torzním systémem (Noaks T. 2003). Tuto teorii potvrzuje studie poukazující na 

to, že u běžců s PFPS byla shledána vyšší pronace nad 10°( Duffey et al., 2000). Jako 

významný faktor ve vzniku PFPS shledává Noaks příliš měkké boty dovolující 

nadměrnou pronaci, proto jako nejúčinnější řešení tohoto problému vidí botu s její 

kontrolou ( Noaks, 2003). 

2.2.3.2  Iliotibiální syndrom 

Syndrom tractus iliotibialis, je popisován jako bolest v laterální oblasti kolene 

při 30° flexi kolenního kloubu. Bolest přichází jen při cvičení, v klidu není přítomna. 

Někdy se stává, že běžec není schopen běhu, ale dlouhá chůze či jiné doplňkové sporty 

jako cyklistika, tenis či squash jsou prováděny bez jakéhokoliv discomfortu. Bolest se 

při běhu dostaví náhle, obvykle při konkrétní vzdálenosti, která může být velmi malá 

např. již po 100 m běhu ale také až po delších vzdálenostech, jako po 10 a více km. 
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Běžec je vlivem bolesti nucen k přerušení běhu, ale po ukončení aktivity bolest zase 

hned odeznívá. Běh z kopce zhoršuje symptomy u většiny běžců. Výjimečně je bolest 

přítomna jen při sebězích a na rovině běžec nepociťuje obtíže ( Noaks, 2003). 

Příčinou je dráždění iliotibiální fascie o epikondylus lateralis femoris (Noaks, 

2003; Broody, 1980) Při extenzi leží tato fascie před epikondylem, při flexi kolenního 

kloubu zhruba při 30° může docházet ke kontaktu této fascie s epikodylem (posun fascie 

dorzálně) a způsobovat bolestivé tření, které může vést až k zánětu v této oblasti 

(Noaks, 2003). Běžci s tímto syndromem vykazují zvětšení bursy v této oblasti a 

ztluštění  iliotibiálního traktu. U některých běžců se toto zranění může rozvinout v místě 

úponu ilitibiálního traktu na tibii (Ekman et. al., 1994).   

Diagnózu lze potvrdit Noble testem, kdy je tlak aplikován do oblasti laterálního 

epikondylu, koleno je pomalu extendováno z 90° flexe, kolem 30° flexe přeskočí fascie 

epikondilus a pacient pocítí pod prstem vyšetřujícího bolest jako při běhu (Noaks, 

2003). 

Autoři dávají vznik tohoto syndromu do souvislosti s hyperpronací a supinací. 

Názory na tuto problematiku se ale rozcházejí. 

Běžci trpící tímto syndromem by měli používat měkké boty neomezující 

pronaci, protože většina těchto běžců inklinuje spíše k došlapu na vnější hranu chodidla 

(Noaks, 2003). Tento názor podporuje (Broody, 1980), který tvrdí, že tyto obtíže se 

často vyskytují u běžců došlapujících převážně na laterální hranu paty, proto je třeba 

použití vhodné obuvi s podporou pronace, ke snížení sil působících při takovéto 

technice běhu. 

 Proti těmto názorům stojí zkušenost Cavanagha (1990), který poukazuje na to, 

že běžci běhající v botách Nike LDV 1000 (tyto boty měly výraznou kontrolu supinace), 

si způsobili iliotibiální syndrom. Po seseknutí laterálního vyvýšení, se obtíže zmírnily.  

Dále bylo vypozorováno, že běžci s tímto zraněním mají oslabené abduktory 

kyčelního kloubu, v porovnání s nezraněnými, po šestitýdenním rehabilitačním 

programu zaměřeným na posílení těchto partií, byly obtíže odstraněny u 92 % běžců 

(Fredericson et al., 2000). 

Názory na léčbu tohoto stavu jsou povětšinou jednotné. Zahrnují zde 

antiflogistickou léčbu, ledování, protahování fascie a běh jen do pocitu ztuhlosti v dané 

oblasti (Noaks, 2003; Broody 1980; Fredericson et al., 2000). Další možností léčby je 

imobilizace kolenního kloubu v akutním stádiu (Springer et al., 2011). Jako účinná 
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metoda se také osvědčilo posilování abduktorů kyčelního kloubu (Fredericson et. al., 

2000; Springer et al., 2011). 

2.2.3.3 Syndrom musculus tibialis anterior 

Jde o zranění, které je typické pro vytrvalostní běžce (Rowdon, 2011). Naopak 

Broody (1980) tvrdí, že tyto obtíže se u běžců vyskytují velmi zřídka. 

 Během svalové práce svaly zvětšují svůj objem vlivem kumulování lymfy. 

Obvykle je zde určitý rezervní volný prostor, který zabraňuje vzniku vrůstajícímu tlaku 

při zvětšení objemu svalu. U běžců, u nichž dochází k rozvoji tohoto syndromu, je často 

velikost kompartmentu nedostatečná a následkem toho je ovlivněno cévní zásobení 

svalu. Dochází k nedostatečnému žilnímu návratu a sníženému přítoku okysličené krve. 

Vzrůstajícím tlakem mohou být postiženy i nervy, což se projevuje např. změnou čití či 

ovlivnění funkce svalu ve smyslu inkoordinace (Noaks, 2003). Podobně tento syndrom 

charakterizuje i Broody (1980), který ho popisuje jako segmentální spasmus tepny nebo 

ischemii svalů a nervů v oblasti přední holeně. 

Bolest se dostavuje po začátku tréninku např. do 10 minut běhu a postupně se 

zhoršuje, může po určité době odeznít nebo vést až k ukončení aktivity. U některých 

běžců bolest přichází až po cvičení. Je zde lokalizovatelný pocit bolesti a tuhosti svalu 

(Noaks, 2003). 

Běžci s těmito obtížemi si často osvojí styl běhu přes přední část chodidla, při 

kterém nedochází k tak silné aktivaci svalů přední části bérce (Noaks, 2003). Rozdílný 

názor na to má Broody (1980), podle kterého k tomuto syndromu dochází u běžců, kteří 

mění svůj styl běhu s dopadem na celé chodidlo na běh s dopadem na přední část 

chodidla.  

Řešením těchto obtíží je pokus o změnu techniky běhu, elevace končetiny s 

ledováním, krajním řešením může být i fasciotomie m. tibialis anterior (Rowdon, 2011). 

2.2.3.4 Plantární fasciitida 

Plantární fasciitida patří mezi nejčastější onemocnění v oblasti paty u běžců 

(Broody 1980; Noaks, 2003). Zaujímá 10% všech běžeckých zranění (Young, 2011). 

Projevuje se bolestí zespodu na patě. Poprvé bývá bolest zaznamenána na začátku běhu, 

ale po chvíli vymizí. Když je toto zranění v pokročilejším stádiu, bolest se dostavuje již 

ráno po probuzení. Při prvních krocích běžec kulhá při přenesení váhy na patu, dorzální 
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flexe nohy je bolestivá stejně jako odraz z palce při chůzi. Začátek fascie je palpačně 

bolestivý. 

Za mechanismus vzniku zranění je považována nadměrná pronace v subtalárním 

kloubu, která způsobuje napětí plantární fascie přirovnávané k napětí tětivy luku. K 

extrémnímu napětí dochází hlavně tehdy, když je při odrazu palce noha plně pronována. 

(Noaks, 2003). Tento názor potvrzují i autoři Stehny a Pramen (2003), kteří toto zranění 

spojují s dysbalancí svalů nohy - nadměrnou pronací a plochonožím.  

Podle fyzioterapeuta Dr. Hartmanna, který spolupracuje s dálkovými běžci 

světové špičky, např. s Paulou Radclifovou, dochází k přehnané pronaci hlavně tehdy, 

pokud běžec dopadá na patu a takovýto dopad, je možný pouze pokud běžec používá 

boty, které mu to dovolí, což jsou boty s odtlumenou patou (Mcdougal, 2011). 

Jako léčba je doporučováno excentrické cvičení svalů nohy a protahování plosky 

(Broody, 1980; Noaks, 2003). Jedním z přístupů je používání dlahy na noc, která nohu 

drží v dorzální flexi a má tak snižovat napětí fascie, úspěšnost léčby pacientů v této 

studii byla 91% (Batt et. al. 1996).  Dále jsou doporučovány speciální stélky do bot 

tlumící oblast pod patou a korekční boty (Broody, 1980). Proti tomu zde stojí i jiné 

názory - např. článek v časopise  Runner´s World z roku 2008, který se omlouvá 

čtenářům za doporučování korekční obuvi pro běžce s plantární fasciitidou, neboť 

výzkumy ukazují, že tato obuv symptomy nezlepšuje, ale naopak je může i zhoršovat   

(McDougall, 2011). 

2.2.3.5 Achillotendinitida 

Achillotendinitida postihuje zhruba 6 - 18% běžců (Gotschlich et al., 2011). 

V minulosti byla pokládána za zánětlivé onemocnění, ale nyní je pohled na toto zranění 

odlišný. Bylo zjištěno, že u většiny běžců s chronickými bolestmi Achillovy šlachy 

nejde o klasický zánět, ale byly u nich pozorovány spíše degenerativní změny, které 

spočívaly v disorganizaci kolagenových vláken a jejich přeměně ve vlákna fibrózní a 

zvýšení vaskularizace (Khan et. Al. 1999). U tendinitidy nebyl přítomen prostaglandin 

E jako mediátor zánětu, ale byly zde zjištěny velké koncentrace neuropeptidů jako je 

například substance P (Gotschlich et al., 2011). Tuto teorii potvrzuje i review studiií 

zabývající se Achyllodyniemi, dle kterého tendinitida nevykazuje známky klasického 

zánětlivého onemocnění. Nejsou zde typické hodnoty prostaglandinu E2  jako při 

zánětu, ale naopak jsou zde přítomny vysoké koncentrace neurotransmiterů např. 
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glutamátu a látek jako substance P či chondrotin sulfátu, které jsou zodpovědné za vznik 

bolesti při tomto onemocnění (Kader et. al., 2002). 

Noaks (2003) dělí symptomy tendinitidy Achillovy šlachy na čtyři stádia: 

1) ráno po probuzení při prvních krocích je pociťována ztuhlost, discomfort 

či bolest v oblasti šlachy při kontaktu chodidla s podložkou. 

2) bolest je přítomna při běhu, ale zásadně nesnižuje výkon 

3) bolest při běhu snižující výkon 

4) běh není možný, bolest je i při chůzi 

Potvrzení diagnózy může být provedeno palpačním testem, kdy zmáčkneme 

šlachu mezi palcem a ukazovákem, přičemž vyvoláme bolest. Dále můžeme využít 

zobrazovacích metod jako ultrazvuku [UZ] či magnetické rezonance [MRI] (Noaks, 

2003). 

 Názory na mechanismus vzniku tohoto zranění u běžců jsou nejednotné a 

doposud nejasné, je zde možná souvislost s technikou došlapu. Velmi často je totiž toto 

zranění spojováno s během přes špičku, při kterém má docházet k přetížení Achillovy 

šlachy (Broody, 1980). V rámci léčby jsou pak doporučovány boty s 

výrazně odtlumenou patou (Broody, 1980; Springer et al., 2011).  

Jako léčba je doporučován klid a protahování šlachy, dále ledování, které by 

mělo snížit rozvoj degenerativních změn, vhodná je léčba laserem a UZ případně 

rázovou vlnou (Khan et. Al. 1999; Noaks, 2003). 

2.2.3.6 Stresové fraktury tibie 

Stresové fraktury tibie patří mezi nejčastější lokalizaci únavových zlomenin u 

běžců (Milner et al. 2006).  

Jde o fraktury, které jsou způsobeny opakovaným přetížením - mikrotraumaty, 

někdy na podkladě předchozího úrazu či hormonální nerovnováhy. Přesný mechanismus 

vzniku ale není doposud objasněn. Diagnostika je obtížná v tom, že na RTG 

[rentgenovém] snímku jsou tyto fraktury často patrny až ve fázi hojení, kdy je viditelný 

svalek. 

Toto zranění vzniká v rozmezí týdnů až několika měsíců, bolest při běhu je 

velmi vysoká a činí ho tak nemožným. Naopak při chůzi či delším klidu může úplně 

vymizet nebo být jen mírná, po zatížení se bolest ale ihned dostaví. Tohoto efektu 
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využívá hop test, kdy pacient skáče na postižené noze, což vyvolává okamžitou bolest 

(Noaks, 2003). 

 Je zde genderová predispozice ke vzniku tohoto zranění u žen (Milner et al., 

2006, Springers et al., 2011; Steffny , Pramen, 2003). 

Mezi další faktory ovlivňující vznik únavových zlomenin je výživa a 

menstruační cyklus. Tyto zlomeniny se vyskytovaly častěji u sportovkyň držících diety 

či omezujících se v jídle a u sportovkyň s oligomenorrheou (Springers et al., 2011). 

Podobný pohled na tuto problematiku mají i autoři Steffny,  Pramann (2003), 

kteří tvrdí, že vlivem intenzivního vytrvalostního tréninku v těle dochází ke snižování 

množství tukové tkáně, což má za následek i pokles hladiny estrogenů. Tento pokles 

může snižovat pravděpodobnost vzniku karcinomu prsu. Na druhou stranu, tím může 

být způsobena ale také osteoporóza, která v určitých případech vede k patologickým 

frakturám. Naopak u kondičních běžkyň bez menstruačních poruch byla zjištěna 

zvýšená kostní denzita. 

Jiná studie zkoumala kinematiku a dynamiku běhu u skupiny běžců, u kterých se 

v minulosti vyskytlo toto zranění. Běžci vykazovali vyšší průměrné i okamžité působení 

reakční síly podložky při došlapu, v porovnání se skupinou běžců, kteří nikdy v 

minulosti neměli stresovou frakturu tibie (Milner et al., 2006). 

Léčba spočívá v klidu po dobu 6-18 týdnů. Vzhledem k tomu, že tyto zlomeniny 

nemají tendenci stávat se nestabilními, není bezpodmínečně nutné imobilizovat je 

v sádrovém obvazu (Noaks T. 2003). 

2.2.3.7 Stresové fraktury metatarsů 

Toto zranění bylo poprvé popsáno vojenským lékařem  Breithauptem roku 1855. 

Všiml si, že k němu nejčastěji dochází u nových vojenských rekrutů, během začátku 

výcviku zahrnujícího dlouhé pochody (od toho tedy název pochodová zlomenina, 

používající se dodnes) (Noaks, 2003). Obvykle se jedná o frakturu druhého či třetího 

metatarsu. Příčinou je to, že je na ně přenášena větší váha a jsou pevněji skloubeny 

v tarsometatarsálním kloubu než první, čtvrtý a pátý metatarsus. Dalším faktorem 

zvyšujícím pravděpodobnost vzniku tohoto zranění je plochonozí (Perron et al., 2011). 

Tento typ zlomeniny je někdy spojován s technikou běhu po přední části chodidla a 

 nadměrnou kilometráží (Broody, 1980). Mechanismus vzniku je obdobný jako u 

stresových fraktur tibie. Léčba spočívá v sádrové fixaci (Noaks, 2003). 
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2.3 Běžecká bota 

2.3.1 Funkce obuvi 

Je potřeba položit si otázku, k čemu je vlastně bota potřeba? Botu používáme k 

tomu, aby chránila chodidlo před zraněním, např. ostrými předměty, poskytuje nám 

tepelnou izolaci. Nošení bot je ale také silně zakořeněným společenským zvykem. Pro 

naprostou většinu lidí by byla chůze či běh bez bot společensky nepřijatelná (Zipfel et 

al., 2007). 

,,Obuv je nejdůležitější součástí z vybavení běžce. Musí nohu vést a podporovat, 

zabránit jejímu zvrtnutí, stabilizovat a kontrolovat pohyb, utlumit rázové zatížení 

"(Steffny, Pramen, 2003). 

Pohybový aparát běžce je vystaven působení sil vznikajících při došlapu. 

Obvykle je zastáván názor, že tyto síly mají určitou souvislost se vznikem běžeckých 

zranění. S cílem minimalizovat působení těchto sil a snížit tak možnost vzniku zranění, 

se začaly vyrábět speciální běžecké boty. Běžecká obuv se tak stala žádaným artiklem 

na trhu se sportovními potřebami. 

Zhruba od 80. let běžci běžně používají boty typu Pronation control, Elevated 

Cushioned Heel [PECH]. Jde o boty s tlumením v oblasti paty a torzním systémem 

zabraňujícím nadměrné pronaci či supinaci (Richards, 2008). 

Výrobci běžeckých bot přicházejí stále s novými technologiemi a doslova 

zaplavují trh nepřeberným množstvím produktů, které mají údajně zajišťovat ochranu 

před zraněním skrze rozličné systémy tlumení, pružení a podpory nohy. Tyto produkty 

mají dále poskytovat vyšší komfort při pohybu a zlepšovat výkon sportovce. Některé 

typy bot jsou dle reklam dokonce konstruovány tak, aby napomáhaly v tvarování 

určitých svalových skupin. I přes všechny tyto reklamy a výzkumy prováděnými často 

sportovními firmami, je otázka běžecké boty a jejího vlivu na vznik zranění dosti 

nejasná. 

Doposud nebyla provedena studie, která by dle kritérií Evidence Based Medcine 

potvrdila, že nějaký typ běžecké obuvi snižuje riziko vzniku zranění u běžců (Richards, 

2008). 

I přes masový prodej obuvi, která má snižovat riziko zranění, se bohužel počet 

postižených běžců výrazně nemění. V reakci na tuto situaci spolu s odporem proti stále 

vzrůstající komerci vznikající kolem běhu, se začala rozvíjet myšlenka bare-foot 

runningu  (běhu bez bot) a minimalismu (běhu v botách s minimálním tlumením). Jde 
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vlastně o jakýsi návrat k naší přirozenosti. Inspirace pro bare-foot running byla také 

výrazně podpořena proslulými africkými vytrvalci běhajícími naboso, jako byl 

například maratonec Abebe Bikila. První myšlenky novodobého barefoot-runningu 

pocházejí z Ameriky. Paralelně se s tímto směrem rozvíjejí i jiné běžecké koncepty, 

založené na podobných principech. Jde např. o metodu Pose-running založenou ruským 

biomechanikem a atletickým trenérem Dr. Romanovem nebo Chi-running, který 

vychází z Tai-chi. 

Zakladatelem mezinárodního společenství bosých běžců ses stal Ken Bob 

Saxton, který se barefoot-runningu věnuje již od roku 1987. Roku 1997 založil webové 

stránky pro toto sdružení a byl uspořádán první oficiální závod pro bosé běžce 

(Mcdougall, 2012). 

V současnosti si barefoot-running získává příznivce z celého světa a vznikají 

stále nové skupiny sdružující tyto běžce.  Začínají se pořádat speciální závody pro 

barefoot-runnery. Např. v Bostonu 14.-15.4.2012 bude uspořádán 1. Barefoot-running 

festival, jehož součástí bude i vědecké symposium. 

Trend vysoce odtlumených masivních bot se vzduchovými nebo jinými polštáři 

pomalu ale jistě ustupuje a stále více se prosazuje návrat k přirozenosti, a to k běhu 

naboso (Mostecká, 2011). 

2.3.2 Anatomie běžecké boty 

Mezipodešev - posuzujeme u ní měkkost a tvrdost, úkolem je tlumit síly 

působící při došlapu, redukovat supinaci/pronaci, chránit patu při došlapu. Dříve byla 

vyráběna z pryže, nyní je nejčastěji používán materiál ethylen vinil acetát [EVA] méně 

často gel a ojediněle plyn - např. freon. Tlumící vlastnosti materiálu EVA jsou dány 

díky přítomnosti vzduchových bublin. Nevýhodou je, že po čase se bublinky vyloučí a 

tlumící vlastnosti materiálu se tak snižují. Pokud boty nosíme každý den, je třeba je 

měnit nejméně po půl roce či po 500 naběhaných km. Další potíží je, že k tomuto 

opotřebení dochází nerovnoměrně a tak může dojít k pokroucení mezipodešve, 

nerovnoměrnému tlumení a teoreticky ke zranění. Aby bota co nejlépe tlumila, musí být 

měkká, pak ale nebude zase cele splňovat funkci  motion kontrol (torzní systém-

kontrola pronace či supinace) a naopak. Kontrola pohybu - motion control je zajištěna 

pomocí board lastingu. 

 Board Lasting je vložení materiálu mezi nylonovou vrstvu a mezipodešev, to 

pak poskytuje stabilitu, ale bota není již flexibilní. Z tohoto důvodu se často dělá 
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kompromis mezi těmito dvěma vlastnostmi a to tak, že v zadní části boty se použije 

board lasting a v přední části boty slip lasting.  

Slip Lasting je u boty, u které je vršek mezipodešve kryt jen nylonovou vrstvou, 

na níž naléhá rovnou chodidlo. Pokud si budeme chtít otestovat, zda má bota slip nebo 

board lasting, botu jednoduše zkroutíme. U boty s board lastingem zkroucení nebude 

možné.  

Heel counter (pevná opatěnka zezadu na patě) - má za úkol redukovat pronaci, 

vyrábí se z termoplastu.  

Heel flare - rozšíření mezipodešve v oblasti paty, pokud je toto rozšíření na 

vnější straně, jde o kontrolu supinace - bude podporovat pronaci - došlapování na vniřní 

hranu. Příkladem by mohla být bota LDV 1000 vyrobena firmou Nike, která je 

charakteristická extrémním laterárním heel flarem. U mnoha běžců používajících tuto 

botu se ale rozvinul iliotibiální syndrom. Pokud bude rozšíření na vnitřní straně 

(vyvýšení na mediální ploše), bude to bota s kontrolou pronace - bude podporovat 

supinaci - došlap na vnější část chodidla (Noaks, 2003). 

2.3.3 Typy běžeckých bot 

Na trhu se setkáme s velikým množstvím druhů běžeckých bot, které lze dělit dle 

odlišných kritérií: Např. podle typu došlapu (neutral, support), podle typu povrchu (boty 

silniční, krosové), dle charakteru použití (závodní a tréninková bota). Pro upřesnění je 

zde uvedeno několik základních skupin běžecké obuvi tak, jak jsou autory 

charakterizovány v odborné literatuře. 

2.3.3.1 Klasická běžecká bota  

Jde o botu, ve které běhá většina běžců (viz Příloha č. 1, 2). Je pro ni typický 

rozdíl ve výšce mezi patou a špičkou, který je až dvojnásobný. Zadní část boty je 

rozšířena. Díky tomu je umožněn pohodlný a stabilní došlap na patu.  Bota může být 

doplněna prvky, které modifikují došlap tzv. motion kontrol či torzní systém 

(Lieberman, 2010). 

Zhruba od 80. let běžci běžně používají boty typu PECH. Jde o boty s tlumením 

v oblasti paty a torzním systémem zabraňujícím nadměrné pronaci či supinaci. Použití 

tlumení je postaveno na 3 následujících předpokladech:  

1) síly působící při dopadu jsou příčinnou zranění 
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2) tlumení boty dokáže tyto síly eliminovat a tím snížit možnost vzniku 

zranění 

3) možnost, že samo tlumení by mohlo být příčinou zranění, je minimální.  

Žádné z těchto tvrzení týkající se tlumení v oblasti paty, ale doposud nebylo 

podloženo kontrolovanou klinickou studií. Zvýšená pata má také teoreticky snižovat 

zatížení Achillovy šlachy a tím bránit jejímu zranění. Funkce torzního systému by měla 

spočívat ve zvýšení stability subtalárního kloubu a tím by mělo být zabráněno excesivní 

pronaci či supinaci. Ani pro tyto teorie však není zatím kontrolovaná studie potvrzující 

tento přístup jako evidence based (Richards, 2008). 

Dle Lydiarda (2007) mohou naopak tyto boty hyperpronaci či supinaci 

způsobovat. Mnozí běžci jsou přesvědčeni, že mají nadměrnou pronaci nebo supinaci a 

měli by ji korigovat specielními běžeckými botami. Pokud se ale proběhnou naboso, 

obvykle u nich nejsou patrny žádné známky hyperpronace či supinace. 

2.3.3.2 Minimalistická obuv  

,,Principem minimalistické obuvi (viz Příloha č. 3), je návrat k tomu, jak 

vypadala běžecká bota v 70. letech minulého století. Tyto boty jsou velice lehké. Téměř 

nemají tlumení. Pata není oproti špičce zvýšena. Prstová část je širší a poskytuje tak 

volnost pohybu prstům. Obuv je mimořádně ohebná a zcela chybí prvky pro kontrolu 

pohybu nebo oporu klenby" (Narovec, 2011). 

Běh v minimalistické obuvi vede k posílení svalstva nohy, zabraňuje propadu 

klenby, snižuje nadměrnou pronaci (Lieberman, 2010). 

2.3.3.3 Five-fingers - pětiprsťáky  

  Původní Vibram  Five fingers jsou vlastně jen prstové návleky na chodidlo. 

Byly původně navrženy jako palubní obuv pro závodníky na jachtách. Sloužily k 

získání stability na kluzké palubě, ale měly zachovávat citlivost v chodidlech 

(McDougall, 2011). 

 Užíváním klasických Five-fingers (viz Příloha č. 4) se dostáváme na pomyslnou 

hranici mezi během v minimalistické obuvi a bare-foot runningem. Cílem těchto 

návleků je ochránit nohu před ostrými předměty, ale zároveň uchovat pocit běhu bez 

bot. V současnosti už toto ale nemusí být úplně pravdou. Původní Five–fingers je 

možné zakoupit v různých  modifikacích pro libovolné aktivity jako je turistika, chůze 
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či terénní běh. Těmito úpravami se začínají přibližovat minimalistické obuvi (viz 

Příloha č. 5). Pozitivní přínos Five-fingers spočívá ve zvyšování exteroceptivní 

aferentace plosky nohy v porovnání s běžnou běžeckou obuví, která naopak vede 

k senzorické deprivaci chodidla.  

,,Chodidla bývají zpravidla ochuzena od zevních vzruchů obuví a současně i 

pohybově omezena, proto jsou zde funkční poruchy neobyčejně časté (Lewit, 2003) 

Chůze naboso je pro člověka přirozená a zajišťuje dostatečnou stimulaci 

chodidla. Stimulace receptorů plosky zvyšuje její senzitivitu a tím se zlepšuje 

komunikace nohy s CNS, což ve svém důsledku vede k lepší aktivitě nejen drobných 

svalů nohy, ale i svalů celého těla (Mostecká, 2011). 

Značný význam opory nohy ve vztahu k postuře uvádí i Kolář ve svém konceptu 

dynamické neuromuskulární stabilizace [DNS]. ,,Opora je místem, které tvoří punctum 

fixum celé stabilizační souhry. Z opěrných míst vychází vzpřímení a cílený pohyb. Při 

chybné opoře nelze zajistit napřímení páteře a fyziologickou svalovou souhru. Zvlášť 

významné je to u nohy, která tvoří základní oporu vzpřímeného držení těla (Kolář et al., 

2009)". 

2.3.4 Běžecká bota a její možný vliv na vznik zranění 

Obvykle je zastáván názor, že je potřeba tlumit síly působící při došlapu a pohyb 

nohy usměrňovat, aby nedocházelo k nadměrné pronaci, která je často dávána do 

souvislosti s běžeckými zraněními.  

,,Obuv je nejdůležitější součástí z vybavení běžce. Musí nohu vést a podporovat, 

zabránit jejímu zvrtnutí, stabilizovat a kontrolovat pohyb, utlumit rázové zatížení." 

(Steffny, Pramen, 2003). Tomu ale protiřečí studie zkoumající typy došlapu u bosých a 

obutých běžců, dle které je právě rázové zatížení generováno při došlapu na patu, který 

je vyvoláván těmito botami (Lieberman et al., 2010). Zajímavé je, že neexistuje 

kontrolovaná klinická studie, která by potvrzovala např. snížení rizika vzniku zranění s 

používáním bot typu PECH (boty s torzním systémem a vyvýšenou odtlumenou patou). 

Doporučování těchto bot běžcům není potvrzeno evidence based (Richards, 2008). 

Dále tu jsou i takové teorie, které poukazují na to, že tlumení nárazů a omezení 

přirozeného pohybu chodidla nesnižuje možnost vzniku zranění a možná ho může 

naopak způsobovat. Tvrdí, že běžná moderní běžecká bota mění přirozený styl běhu a 

tím tedy ovlivňuje přirozenou schopnost tlumení při došlapu, dále snižuje sensorickou 
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stimulaci plosky, dochází tak k ochabování svalů nohy a poklesu klenby, která se pak 

nedostatečně podílí na tlumení nárazů.  

Předpokládá se, že hlavním faktorem ve vzniku zranění u vytrvalců jsou 

působící síly při dopadu (Cavanagh, 1990; Broody, 1980; Steffny, Pramen, 2003; 

Noaks, 2003;  Liebrman et al., 2010). Jde o reakční sílu podložky, která je následně 

přenášena tělem vzhůru v podobě rázových vln. Tyto síly se liší pro jednotlivé typy 

došlapu. Většího peaku reakční síly podložky dosahují běžci s dopadem na patu v 

porovnání s běžci běhajícími přes střední či přední část chodidla (Bartlett, 1999; 

Cavanagh, 1990; Liebrman et al., 2010). 

 U dopadu na patu je první peak  charakterizován vysokofrekvenční silou s 

frekvencí nad 30 Hz s rychlým nástupem do 20 ms, tato síla nemůže být aktivně 

tlumena vzhledem ke svalové latenci, proto se u jejího tlumení uplatňují převážně 

pasivní mechanismy (elastické vlastnosti tkání). Druhý peak je následkem aktivní 

svalové práce při odrazu, tato síla má frekvenci pod 30 Hz a k jejímu působení dochází 

zhruba po 100 ms po iniciálním kontaktu chodidla. Je tlumena aktivními mechanismy-

po dopadu na laterální hranu paty v supinované poloze, přechází noha do pronace, to je 

doprovázeno dorzální flexí chodidla a flexí kolenního kloubu (Bartlett, 1999). 

Určité studie tvrdí, že materiály používané k tlumení běžeckých bot mohou 

redukovat možnost zranění, přesto většina běžců dává v závodech přednost botě 

netlumené. Důvodem je, že nadměrné tlumení zpomaluje, snižuje stabilitu a snižuje 

feedback běžce. Tvrdost boty má vliv na techniku běhu běžce. Např. pravděpodobnost 

dopadu na patu klesá se vzrůstající silou při dopadu, toho můžeme docílit snížením 

compliance povrchu nebo zvýšením rychlosti běhu. Dalším zajímavým poznatkem je, že 

pokud je bota příliš měkká, indukuje vyšší působení sil při dopadu (Bartlett, 1999). 

Toto tvrzení pak podporuje studie zabývající se souvislostí mezi měkkostí boty a 

vertikální silou působící při dopadu. Vychází z hypotézy, že kompresivní materiály 

používané k tlumení sil vznikajících při dopadech sportovců na podložku, netlumí tyto 

síly, ale naopak indukují u sportovce tvrdší došlap. Tyto povrchy vyvolávají nestabilitu, 

která je kompenzována tvrdším došlapem, kterého je dosaženo snížením flexe 

kolenního a kyčelního kloubu při dopadu. Zvýšením vertikální síly při dopadu se měkká 

podložka stane stabilnější, protože dojde k její kompresi. Tato hypotéza byla potvrzena 

pokusem, při kterém se měřila tlaková síla při došlapu a titubace na površích, které se 

standardně používají k tlumení v běžeckých botách. Bylo naměřeno, že síla působící na 

podložku je nepřímo úměrná tvrdosti podložky (čím bude podložka tužší, tím bude 
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působící síla menší). Byly zde získány parametry pro design boty, která by svou 

měkkostí nevyvolávala u běžce snížení flexe a tím tedy nárůst vertikální síly při 

došlapu. Závěrem tedy autor tvrdí, že rovnováha a tlak při došlapu jsou velmi úzce 

spjaty a silný došlap na měkký povrch je adaptací ke zlepšení stability. Dále zastává 

názor, že současné sportovní boty a žíněnky jsou příliš tlusté a měkké k tomu, aby 

ochraňovaly před zraněním (Robbins et al., 1997). 

Tuto myšlenku potvrzuje i vojenská studie, která zkoumala vliv specielně 

tlumené boty na rozvoj zranění mezi vojáky. Zkoumané osoby běhaly rok ve své obuvi, 

po té jim byla přidělena obuv značky Bates se systémem tlumení Dura-Schock. Ukázalo 

se, že používání těchto speciálních bot nesnížilo počet zranění mezi běžci (Grier et al., 

2009). 

Dále je důležité nahlédnout na botu z hlediska jejího opotřebení a tím snížení její 

schopnosti absorbce působících sil při dopadu. Obecně je zastáván názor, že bota tyto 

vlastnosti ztrácí zhruba po 500-600 km a pak by měla být vyměněna.  

Pokud boty nosíme každý den, je třeba je měnit nejméně po půl roce či 500 km, 

protože mezipodešev vyrobena z EVA, ztrácí své vlastnosti, jako je tlumení a kontrola 

stability (Noaks, 2003). 

Byla prováděna studie měřící reakční sílu podložky působící na chodidlo při 

chůzi v běžeckých botách. Byly porovnávány hodnoty naměřené ve staré obuvi a pak 

hodnoty v botách nových, které testované osoby měly za úkol nosit intenzivně po dobu 

3 týdnů. Síly působící na chodidlo při došlapu byly větší u nových bot v porovnání s 

botami obnošenými (Rethnam et al., 2011). 

Tímto tématem se zabývala také studie, která porovnávala působení sil při 

dopadu v nových běžeckých botách a v těchto botách po naběhání vzdálenosti 200 mil. 

Cílem bylo zjistit, jak se změní tlumící vlastnosti bot, s rozdílnými tlumícími materiály, 

vkládanými do standardního EVA (vzduch, gel, pružiny) Závěrem této studie bylo, že 

působení tlakových sil při dopadu bylo konstantní pro novou a oběhanou obuv, ale 

došlo ke změně v kinematice běhu. Při běhu ve starých botách se při došlapu zvyšovala 

plantární flexe a prodlužovala se stojná fáze. Znamená to tedy, že tím, jak se degraduje 

tlumení boty, se běžec adaptuje na tyto změny rozdílnou technikou došlapu a tím 

zachovává konstantní působení sil při dopadu.  Dále tato studie dokazuje, že zde není 

rozdíl v absorpčních schopnostech testovaných materiálů (Kong et al., 2009). 
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Je tedy otázkou, zda nové a drahé boty, které jsou odtlumené, opravdu poskytují 

ochranu proti zranění, tak jak je to udáváno mnohými firmami, vyrábějící běžeckou 

obuv. Tato otázka je řešena v následujících studiích. 

Byly porovnávány 3 značky běžeckých bot, od každé značky byly zkoumány 3 

páry bot v rozdílné cenové relaci 40 – 60 - 70 liber označených jako nízká, střední a 

vysoká cenová relace. Byl měřen tlak působící na plosku při chůzi v těchto botách a 

subjektivní pocit komfortu. Testované osoby nevěděly, jak drahé mají boty a tyto boty 

jim byli přiděleny dle randomizovaného výběru. Bylo zjištěno, že u bot ze střední a 

nízké cenové relace, byly hodnoty naměřeného tlaku nižší, než u bot z nejdražší 

kategorie. Pocit komfortu byl shledán jako subjektivní vjem, u kterého nebyla nalezena 

žádná korelace s naměřeným tlakem či cenovou relací boty. Tato studie tedy dokazuje, 

že dražší boty neposkytují lepší tlumení a pocit komfortu oproti botám levnějším 

(Clinghan et.al,  2007). 

Ve studii "Hazard of deceptive advertising of athletic footwear" byla potvrzena 

testovaná hypotéza, že klamná reklama vytváří falešný pocit bezpečí u uživatelů 

drahých běžeckých bot, a tím způsobuje potlačení přirozených mechanismů 

používaných k tlumení sil při došlapu, což vede k nárůstu působení dopadových sil a tak 

ke zvýšení možnosti potenciálního zranění. Testované osoby měly došlapovat na 

silovou desku pokrytou materiálem standardně používaným k tlumení v běžeckých 

botách. Byly zde umístěny 4 podložky pokryté identickým materiálem, o kterých bylo 

ale řečeno, že jsou pokryty: 1 - materiálem používaným v těch nejdražších běžeckých 

botách dostupných na trhu, 2 - materiálem ze starých bot, který neposkytuje dostatečné 

tlumení, 3 - jde o nový materiál, u kterého zatím nejsou známy absorpční schopnosti,  

4 - podložka nepokrytá tlumícím materiálem. Vyšlo najevo, že zatížení podložky při 

došlapu bylo nejvyšší u povrchu označeného jako používaného v nejlepších botách a 

nejnižší síly působení byly naměřeny u holé podložky a pak u povrchu, jež byl popsán 

jako nedostatečně tlumící (Robbins et al., 1997). 

 Výsledky této studie korelují s výsledky dotazníku prováděným v rámci 16 km 

dlouhého běhu Run - The May 1984 Berne "Grand Prix" (odpovědělo 5000 běžců), kdy 

bylo zjištěno, že běžci používající obuv v nejvyšší cenové relaci mají signifikantně 

vyšší riziko zranění než běžci běhající v levné obuvi. Obuv byla rozdělena do 4 

cenových kategorií A - boty do 40 dolarů, B - 40 - 60 dolarů, C – 60 - 95 dolarů,  

D - boty nad 95 dolarů. Jen 9% běžců běhajících v botách kategorie A bylo rok před 

závodem zraněno, oproti 33% běžců používajících nejdražší boty. Z toho tedy plyne, že 
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drahé boty neposkytují ochranu před zraněním v porovnání s botami nižších cenových 

relacích, ba naopak. Dále běžci nepreferující určitou značku běžecké obuvi měli nižší 

možnost vzniku zranění, než běžci tíhnoucí k určité značce (Marti, 1988). 

Jiná studie se zabývala tím, že moderní běžecká bota vede k podhodnocování 

vnímání tlakového zatížení plosky při došlapu. Testované osoby byly vsedě, s flexí v 

kolenních kloubech 90° vystaveny tlakovému působení směrem kolmo dolů do 

podložky. Byly použity 3 varianty zatížení plosky: 

1) bosé chodidlo na štěrkovém povrchu  

2) bosé chodidlo na rigidním plastovém povrchu  

3) noha obutá v běžecké botě.  

Bylo zjištěno, že při zatížení na štěrku byla hodnota zatížení nadhodnocována 

oproti skutečnosti, při zatížení ve zbylých variantách docházelo k podhodnocování 

skutečného zatížení. Autor zde došel k závěru, že bota vede ke snížení exterocepce z 

chodidla a to má za následek snížení vnímání tlakového zatížení při běhu, což pak 

snižuje možnost využití vlastních protektivních mechanismů snižujících působení sil při 

dopadu (Robbins et al., 1988). 

V následující studii autor zkoumal vliv provozování bosých aktivit na mediální 

klenbu nohy. Při kontaktu s podložkou, která má nepravidelný povrch, dochází vlivem 

senzorického feedbacku k aktivaci vnitřních svalů nohy a tím ke zvednutí mediální 

klenby nohy. Dojde tak ke snížení kontaktu nohy s podložkou, který např. vyvolává 

nocicepci (např. při došlapu na štěrku). Takto indukované vymodelování klenby se pak 

lépe podílí na absorpci sil působících při došlapu chodidla. Tato reakce se při běhu stále 

opakuje a dochází tedy k opakovaným kontrakcím svalstva nohy. Pokud bude ale tento 

senzorický feedback tlumen např. botou s tlustou podrážkou, bude docházet k 

ochabování svalstva nohy a tím i poklesu klenby. To pak může vést k přetěžování 

plantární aponeurózy a jejímu zánětu. V pokusu měli testovaní běžci provozovat denně 

bosé aktivity a jejich trvání postupně zvyšovat, chůze a běh naboso byly vítány. Tento 

experiment trval 4 měsíce a během něho byly pořizovány RTG snímky, na nichž byla 

měřena vzdálenost od mediálního tuber calcaneii k hlavičce prvního metatarsu. Za 

pozitivní změnu bylo považování zkrácení mediální klenby o 1mm. Z 18 testovaných se 

13 změnilo pozitivně (největší zkrácení o 4,7 mm), 3 testované osoby byly beze změn, a 

u 2 byly pozorovány negativní změny. U kontrolní skupiny, která byla nabádána k 

tomu, aby významně neměnila své návyky jako změna obuvi či množství naběhaných 

km, se 1 osoba změnila pozitivně a 10 negativně (největší změna o 4,9 mm). Tento 



39 

experiment tedy dokazuje, že svaly nohy zvyklé na nošení obuvi jsou schopny 

rehabilitace (Robbins et al., 1987). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíl 

Cílem této dotazníkové studie (viz Příloha č. 6) bylo zjistit, zda existuje 

souvislost mezi používanou běžeckou obuví a vznikem zranění u vytrvalostních běžců. 

Dále poukázat na teoretickou možnost, uváděnou zahraničními autory, že právě klasická 

sportovní obuv, může být jedním z rizikových faktorů podílejících se na vzniku 

běžeckých zranění tím, že u běžce vyvolává nefyziologický běžecký styl a zvyšuje síly 

působící při dopadu. 

Jedná se o tyto cíle: 

1) Zjistit, jaký styl běhu je u vytrvalostních běžců nejčastěji preferován. 

2) Zjistit, zda běžci používající určitý typ obuvi inklinují k určitému stylu 

běhu - tedy jestli konkrétní typy běžeckých bot ovlivňují styl běhu. 

3) Zjistit, zda běžci preferující určitý typ obuvi, mají vyšší riziko vzniku 

zranění než běžci používající rozdílnou obuv. 

4) Zjistit, zda běžci preferující určitý běžecký styl, jsou častěji zranění, než 

běžci s rozdílným stylem běhu. 

5) Zjistit, jestli běžci mění svůj styl běhu a pokud ano, tak jakým způsobem. 

6) Zjistit četnost zranění u vytrvalostních běžců a porovnat ji s autory 

zabývajícími se touto problematikou. 

7) Zmapovat, které části těla běžců jsou nejčastěji zasaženy zraněním. 

8) Zjistit, jak běžci řeší tato zranění. 

3.2 Hypotézy 

Pro tuto pilotní studii prováděnou formou dotazníku, byly určeny následující 

hypotézy:  

Hypotéza 1 (H1) Většina běžců používá klasické běžecké boty s odtlumenou 

patou. 

Hypotéza 2 (H2) Běžci preferují styl došlapu přes patu před během přes přední 

a střední část chodidla. 
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Hypotéza 3 (H3) Běžci používající klasické běžecké boty a boty s kontrolou 

pronace či supinace (motion kontrol) budou inklinovat k běhu přes patu v porovnání s 

běžci, kteří trénují v botách s tenčí podrážkou, minimalistické obuvi a five-fingers. 

Hypotéza 4 (H4) Běžci běhající přes patu budou mít vyšší pravděpodobnost 

vzniku zranění, než běžci běhající přes střední a přední část chodidla.  

Hypotéza 5 (H5) Nejčastější změnou stylu běhu je přechod z běhu přes patu na 

běh přes přední část chodidla. 

Hypotéza 6 (H6) Běžci kupující si častěji nové boty budou mít vyšší 

pravděpodobnost vzniku zranění než ti, co běhají ve starších botách. 

Hypoteza 7 (H7) Běžci předpokládají, že čím je bota více odtlumena (měkčí), 

tím je bude lépe chránit před silami působícími při dopadu. 

Hypotéza 8 (H8) Běžci běhající přes patu při dlouhém běhu budou mít častěji 

bolesti kolen po tomto běhu v porovnání s běžci, kteří došlapují na přední či střední část 

chodidla. 

3.3 Charakteristika souboru 

 Této dotazníkové studie se zúčastnilo celkem 383 vytrvalostních běžců, z toho 

128 žen a 255 mužů. Výběr běžců nebyl nijak věkově ani výkonnostně ohraničen. Jako 

kritérium pro zařazení do tohoto výzkumu byl zvolen pravidelný běh vytrvalostního 

charakteru minimálně dvakrát týdně.  

3.4 Metodika 

3.4.1 Strategie výzkumu 

Výzkum byl prováděn anonymní dotazníkovou formou (viz Příloha č. 6). Data 

byla sbírána od 4.12.2011 do 18.2.2012. Část dotazníků byla rozdána a vyplněna v 

papírové podobě během dvou krosových závodů (Zbraslavský běh - 4.12.2011 a Běh 

hostivařského kamzíka - 10.12.2011). Zbývající dotazníky byly vytvořeny elektronicky, 

pomocí on-line webové cloudové služby Google Docs synchronizované pro více 

přístupů najednou. Formuláře byly rozeslány členům atletických klubů, kteří byli 

požádáni, aby dotazník rozšířili mezi další vytrvalostní běžce. Dotazník byl dále 

umístěn na webových stránkách Prague International Marathon a Trailpoint 

� http://www.facebook.com/#!/PragueInternationalMarathon 

� http://www.facebook.com/#!/pages/Trailpoint/123142494424478  
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Na většinu otázek běžci odpovídali zvolením jedné vyhovující odpovědi z 

nabídky. Na otázky týkající se lokalizace zranění, změny stylu běhu a uvedení 

konkrétního údaje, kdy běžec běhá naboso, odpovídali stručným vyplněním textového 

pole. 

3.4.2 Zpracování výsledků 

Agregace výsledků byla provedena automaticky pomocí služby Google Docs, 

kde byl dotazník vytvořen. Ověřování hypotéz je provedeno pomocí statistické indukce. 

Jsou použité statistické parametrické testy: test nezávislosti a test o relativní četnosti. 

Ostatní hypotézy jsou verifikovány relativní četností jako odhad skutečné 

pravděpodobnosti.  

Test nezávislosti 

Nechť je dána matice ijn , kterou nazýváme kontigenční tabulka. Hodnoty in • ni a 

jn•  nazýváme marginální četnosti (součet v řádcích a ve sloupcích). Testovací 
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kde p je odhad relativní četnosti a n je velikost náhodného výběru. 
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Graf 7. Graf znázor

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.7 Názor běžců na vliv m

Běžci byli dotázáni

bude lépe tlumit odrazy a chránit pohybový aparát p

260) s tímto tvrzením nesouhlasí, 32% dotázaných 

 

 

11%

17%

Nejčast

48 

. Graf znázorňující nejčastější změny v technice došlapu

Zdroj: vlastní zpracování  

ě ů na vliv měkkosti boty na jejím tlumení 

žci byli dotázáni, zda souhlasí s tím, že čím měkčí bude bě

bude lépe tlumit odrazy a chránit pohybový aparát před zraněním. 68% b

260) s tímto tvrzením nesouhlasí, 32% dotázaných (počet 123) odpově ě

 

23%

45%

4%

Nejčastější zm ěny v technice došlapu

Nevyplně

Pata př
chodidla

Pata stř
chodidla

Jiné

Přechod na patu

ny v technice došlapu 

 

čí bude běžecká bota, tím 

ěním. 68% běžců (počet 

et 123) odpovědělo kladně. 

Nevyplnění

Pata přední část 
chodidla

Pata střední část 
chodidla

řechod na patu



Graf 8.  Graf zobrazující názor na m

došlapu 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.8 Četnost nakupování nové b

Běžci byli dotázáni, jak 

dotázaných (počet 149) zvolila odpov

nové boty jednou za rok a delší dobu, 19% (po

roka a jen 7 % běžců (poč

0

50

100

150

200

250

300

P
o
č

et
 b
ě

žc
ů

Názor na závislost m

49 

.  Graf zobrazující názor na měkkost boty a její schopnost tlumit p

Zdroj: vlastní zpracování  

etnost nakupování nové běžecké obuvi 

žci byli dotázáni, jak často si kupují novou běžeckou obuv. V

čet 149) zvolila odpověď jednou ročně, 36% běžců (poč

nové boty jednou za rok a delší dobu, 19% (počet 71) si pořídí nové boty dvakrát do 

ě ů (počet 25) si kupuje boty častěji než dvakrát roč ě

Ano Ne

Názor na závislost m ěkkosti boty a jejího tlumení

ejí schopnost tlumit při 

 

v. Většina a to 39% 

ě ů (počet 137) si kupuje 

řídí nové boty dvakrát do 

ež dvakrát ročně. 

kkosti boty a jejího tlumení



Graf 9. Graf znázor

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.9 Obuv pořízena na základ

24% (počet 92) všech dotázaných b

boty na základě videozáznamu b

takovéto boty s nimi bylo spokojeno, 10% b

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1x za 2 roky

P
o
č

et
 b
ě

žc
ů

 

50 

. Graf znázorňující po jaké době si běžci kupují novou obuv

Zdroj: vlastní zpracování  

řízena na základě videozáznamu běhu či plantog

92) všech dotázaných běžců potvrdilo, že si někdy v

ě videozáznamu běhu či plantografu. 90 % běžců (

takovéto boty s nimi bylo spokojeno, 10% běžců (počet 10) tyto boty hodnotí negativn

1x za 2 roky 1x za rok 2x za rok č

Četnost

Nákup nových bot

žci kupují novou obuv 

 

či plantografu 

ěkdy v životě pořídili 

ě ů (počet 81) vlastnící 

et 10) tyto boty hodnotí negativně. 

častějí



Graf 10. Graf znázorňující spokojenost s botami 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.11 Spojitost mezi cenou a kvalitou b
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Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.12 Bolest kolen po souvislém b
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: vlastní zpracování
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3.5.15 Lokalizace zraně
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Lokalizace zranění 
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dotázaných (10%), lýtko a kotník uvedlo 7 běžců (6%), zranění v oblasti zad a ky

 (4%), patu a třísla uvedli 3 běžci (5 %). 

 - Graf znázorňující nejčastější lokalizaci zraně
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Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.17 Běh bez bot 
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pravidelně bez bot běhá jen necelá polovina 48% a to v po
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3.5.19 Hypotéza H2 

(H2) Běžci preferují styl došlapu p

chodidla. 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 19. Graf znázorňující techniku došlapu 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Z grafu vidíme, že styl došlapu na patu je preferován o něco více (v 39 %) před 

došlapem na střední část chodidla (37%). Nejméně dotazovaných (24 %) má styl 

došlapu přes přední část chodidla. Hypotéza 2 byla potvrzena. 

3.5.20 Hypotéza H3   

(H3) Běžci používající klasické běžecké boty a boty s kontrolou pronace či 

supinace (motion kontrol), budou inklinovat k běhu přes patu v porovnání s běžci, 

trénujícími v botách s tenčí podrážkou, minimalistické obuvi a five-fingers. 

Tabulka 1. Typ došlapu v závislosti na obuvi 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Nejdříve ověříme, zda náhodné veličiny X (druh boty: klasické, s motion 

control) a Y (typ došlapu: pata, jiná část) jsou nezávislé. Pomocí testu nezávislosti 

nezamítáme hypotézu, že X a Y jsou nezávislé, platí nerovnost 

2
0.05,10,064 3,84χ χ< =�  

Stejně jsme postupovali u druhé skupiny bot 

2
0.05,23,640 5,99χ χ< =�

 

 

Tabulka 2. Typ došlapu v závislosti na obuvi 

X/Y Five-fingers Minimalistické Tenčí podrážka 

Pata 0 % (0) 14 % (3) 23 % (16) 

Jiná část 100 % (11) 86 % (19) 77 % (55) 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Poté můžeme agregovat obě skupiny bot a porovnat mezi sebou také s použitím 

testu nezávislost 

 

X/Y Klasické boty Boty s motion control 

Pata 46 % (96) 48 % (34) 

Jiná část 54 % (112) 52 % (37) 
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Tabulka 3. Sdružená obuv 

  Klasické boty, motion control five fingers,minim., tenčí podrážka 

Došlap-pata 130 (46,5%) 19 (18%) 

Jina část 149 (53,5%) 85 (82%) 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Hypotézu o nezávislosti zamítáme, hodnota testovacího kritéria spadá do kritické 

oblasti a platí tato nerovnost: 
2
0.05,125,574 3,84χ χ> =�  

Technika došlapu je závislá na dané obuvi. Z tabulky lze vyčíst, že u druhé 

skupiny bot je několikanásobně menší poměř došlapu na patu. Hypotéza H3 byla 

potvrzena. 

3.5.21 Hypotéza H4  

(H4) Běžci běhající přes patu budou mít vyšší pravděpodobnost vzniku zranění, 

než běžci běhající přes střední a přední část chodidla. 

 

Graf 20. Graf znázorňující závislost počtu zranění na počet běžců 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Tabulka 4.  Zranění v závislosti na typu došlapu 

Zranění Pata Přední Střední 

0 53,02% 34,78% 49,30% 

1 až více 46,98% 65,22% 50,70% 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Z tabulky je patrné, že tato hypotéza byla vyvrácena. 53, 02% běžců s dopadem 

na patu nebylo za poslední 2 roky zraněno, což je vyšší hodnota než 34,78% a 49,30% u 

běžců s dopadem na přední a střední část chodidla. 

3.5.22 Hypotéza H5 

(H5) Nejčastější změnou stylu běhu je přechod z běhu přes patu na běh přes 

přední část chodidla 

 

Tabulka 5. Tabulka zobrazující změnu stylu běhu 

Změna stylu Počet Relativní četnost (%) 

Z Paty na přední část chodidla 56 45,53% 

Z paty na střední část 13 10,57% 

Přechod na patu 5 4,07% 

Jiné 21 17,07% 

Nevyplněno 28 22,76% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z celkového počtu 123 respondentů potvrzujících změnu stylu běhu, se většina 

běžců 45,53 % vyjádřila pro přechod z paty na přední část chodidla. Hypotéza H5 tak 

byla potvrzena. 

3.5.23 Hypotéza H6 

(H6) Běžci kupující si častěji nové boty, budou mít vyšší pravděpodobnost 

vzniku zranění než ti, co běhají ve starších botách. 
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Tabulka 6. Počet zranění v závislosti na frekvenci nákupu bot 

 

1 X za 2 roky 

a více 
1X za rok 2x za rok častěji 

0 zranění 70 68 33 10 

1 zranění 32 36 19 8 

2 zranění 18 28 12 4 

3 zranění 8 10 5 1 

více než 3  9 8 2 2 

Zdroj: vlastní zpracování  

Tabulka 7 -  Hypotéza H6 

 1 X za 2 roky 

a více 
1X za rok 2x za rok častěji 

0 zranění 51,09% 45,33% 46,48% 40,00% 

1 a více 48,91% 54,67% 53,52% 60,00% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Jako odhad pravděpodobnosti jsme použili relativní četnost v druhé tabulce, kde 

nejmenší procentuální podíl zranění mají běžci, kteří si kupují obuv v nejnižší frekvenci 

a to jednou za 2 roky a více. Hypotéza H6 tak byla potvrzena. 

3.5.24 Hypotéza H7 

(H7) Běžci předpokládají, že čím je bota více odtlumena (měkčí), tím je bude 

lépe chránit před silami působícími při dopadu. 
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Graf 21. Graf znázorňující názor na tlumení boty 

Zdroj: vlastní zpracování  

grafu vidíme, že převládají více jak dvojnásobně negativní odpov
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Sílu této závislosti můžeme vidět z relativních četností uvedených v následující 

tabulce.  

 

Tabulka 9. Relativní četnost bolesti kolen 

X/Y Došlap na patu Došlap není na patu 

ano 12,39% 9,55% 

občas 44,25% 31,85% 

ne 43,36% 58,60% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z hodnot v tabulce je zřejmé, že běžci preferující typ došlapu na patu vykazují 

častější bolestivost kolen po dlouhém běhu. Z relativně velké velikosti náhodného 

výběru lze usoudit, že tyto rozdíly jsou signifikantní, argumentujeme-li pomocí 

centrálního limitního teorému, že s rostoucím počtem náhodného výběru se limitně blíží 

hodnota k teoretické. Hypotéza H8 byla potvrzena. 

3.6 Závěr  

Dotazníku se zúčastnilo celkem 383 běžců, z toho 33 % žen a 67 % mužů. 

Téměř polovina všech respondentů (48 %) bylo ve věkovém rozmezí 21-30 let. Z 59 % 

všech dotázaných šlo o běžce rekreační, jen 8 % běžců bylo vrcholových. Většina 

respondentů (45%) týdně naběhala přes 30 km. 

Z výsledků vyplývá, že nejčastějším typem došlapu a to u 39 % běžců, byl dopad 

na patu (hypotéza H2 potvrzena). Za povšimnutí ale stojí, že pokud běžci měnili 

techniku svého došlapu, šlo nejčastěji o změnu běhu z paty na běh přes přední část 

chodidla (u 45 % případů). (Hypotéza H5 potvrzena). 

U 50% dotázaných byl dlouhý souvislý běh spojen s bolestí kolen. 39% běžců 

tuto bolest udává jako občasnou, u 11 % běžců je bolest přítomna vždy po takovémto 

běhu. 59% všech respondentů při tomto běhu volí techniku došlapu přes patu. Tito běžci 

udávají častěji bolestivost kolenních kloubů, než běžci s jiným typem došlapu (hypotéza 

H8 potvrzena).  Přesto, že běh s dopadem na patu je tedy spojen s častější bolestí 

kolenních kloubů, nebylo u něj potvrzeno vyšší riziko vzniku zranění. Běžci došlapující 

na patu nevykazují vyšší pravděpodobnost vzniku zranění v porovnání s ostatními běžci. 

(hypotéza H4 nebyla potvrzena).  
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52 % běžců udává v průběhu 2 let alespoň jedno zranění. 5 % běžců bylo za tuto 

dobu zraněno častěji než třikrát. Nejčastější lokalizací zranění byl kolenní kloub (32%), 

dále Achillova šlacha (14%) a na třetím místě oblast chodidla (13%). Běžci obvykle 

nevyhledávají odbornou pomoc a tyto obtíže řeší klidem (45% respondentů). 24 % 

dotázaných vyhledává pomoc fyzioterapeuta a 21 % vyhledalo pomoc u ortopeda. 

Názor, že čím bude běžecká bota měkčí, tím bude snižovat možnost vzniku zranění 

pohybového aparátu, zastává pouze 32 % respondentů (hypotéza H 7 vyvrácena). 

Většina dotázaných (53%) používá klasickou běžeckou obuv s odtlumenou 

patou (hypotéza H1 potvrzena). Čtvrtina všech běžců si někdy pořídila boty na základě 

videozáznamu běhu a ve většině případů (v 90%) s nimi byla spokojena. Nejčastější 

frekvence nákupu nových běžeckých bot je jednou ročně, a to u 39 % běžců. Zajímavé 

je, že relativní četnost zranění u běžců kupujících si častěji nové boty je vyšší, než u 

těch, kteří běhají v botách starších (hypotéza H6 potvrzena). 80 % respondentů 

nesouhlasí s tvrzením, že dražší bota bude kvalitnější. 

24 % běžců uvedlo, že někdy běhá bez bot. Necelá polovina z nich (48 %) takto 

běhá pravidelně. Nejčastější příležitostí, kdy tito běžci běhají bez bot, jsou rozklusy a 

výklusy po trávě. 

Předpoklad, že běžci běhající v klasických běžeckých botách a botách s 

kontrolou pronace či supinace, budou preferovat dopad na patu, byl potvrzen. Naopak 

běžci v minimalistických botách, botách s tenčí podrážkou a five-fingers tento došlap 

nepreferují. Ukázalo se, že technika došlapu je závislá na typu běžecké obuvi. Hypotéza 

H4 tak byla potvrzena. 
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4 KAZUISTIKA 

4.1 Anamnéza 

Pacientka, ročník 1987 

RA:  babička od 40 let těžká osteoporóza, otec má hypertenzi a 

hypercholesterolémii 

OA:  v dětství časté zápaly plic, jinak běžná dětská onemocnění (i přes vakcinaci 

prodělala rubeolu až v dubnu 2010), ve 4 letech pád z houpačky s oboustrannou 

frakturou claviculy, v 16 letech distorze pravého hlezna 

SA: pracuje jako fyzioterapeutka, ve volném čase sportuje 

Sportovní anamnéza: od 5 do 10 let balet, plavání, sjezdové lyžování, od 12 let 

atletika se specializací na střední tratě od 14 let (tréninky 5 krát týdně-pacientka 

přiznává lehké přetrénování), ve 20 letech změna trenéra-tréninky spíše vytrvalostního 

typu, ve 24 letech změna trenéra - tréninky subjektivně hodnotí jako optimální, 

převládají zde spíše kvalitní tempové úseky na dráze oproti předchozím výrazně 

vytrvalostním tréninkům 

Doplňkové sporty: plavání - 1 týdně, kolo, běžky - o víkendech, sportovní lezení 

- příležitostně 

NO: v 16 letech prudký náraz do levého kolene (zakopla), po té bolest vždy 

zhruba jednou do roka v extrémních podmínkách - mrazech, po dobu 8 let 

2010 - bolest levého kolene skoro vždy po delších bězích než 1:10 h, lokalizace 

bolesti v laterokaudálně kolem pately, z toho důvodu nákup nových bot typ Mizuno s 

kontrolou pronace, velmi odpružené, při dlouhých bězích bolest obou kolen, začala 

proto preferovat boty staré už 3 roky, bez kontroly pronace, tempové-méně odpružené 

typ New Balance 7958 

2011 - léto - pacientka zvýšila svou obvyklou týdenní kilometráž zhruba na 60 

km/týdně 

25.9.2011 silniční závod Běchovice 10 km - na 7. km přišla akutní bolest levého 

kolene. Obtíže přetrvávaly 2 týdny i při chůzi, po té návštěva ortopeda - nález 

diagnostikován jako chodromalacie - femoropatelární syndrom 

Podzim 2011- bolest přichází už po 35 min souvislého běhu, někdy i při 6 km 

rozklusu 
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4.2 Kineziologický rozbor 

� Váha: 53,5 kg 

� Výška: 158,5 cm 

� Anatomická délka dolní končetiny [DK]: PDK 80 cm, LDK 80 cm 

� Délka bérce: pravý [P]-32,5 cm, levý [L]-32,5 cm 

� Obvod lýtka: P-37,5 cm, L-38,5 cm 

� Obvod stehna: P-53 cm, L-52 cm 

 

Vyšetření kolenního kloubu: 

 ROM - v normě, hybnost pately v normě, Fair Bank test - pozitivní na P+LDK- 

přítomné drásoty v horní části pately a mírná bolestivost, není zde ballotment pately, 

kolenní štěrbiny na dotek nebolestivé, test přední a zadní zásuvky negativní, Steimann I  

- negativní, Apleyův test - negativní 

 

Dynamické vyšetření: 

� Schoberova zkouška: negativní - prodloužení o 5,5 cm 

� Stiborova zkouška: negativní - prodloužení o 9 cm 

� Čepojova zkouška: negativní - prodloužení o 3 cm 

� Ottova inklinační vzdálenost: negativní - prodloužení o 4,5 cm 

� Ottova reklinační vzdálenost: negativní - zkrácení o 1,5 cm 

� Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře: 6 

� Thomayerova zkouška: -3 cm 

� Lateroflexe: P-21,5 cm, L-22,5 cm 

� Trendelenburg - negativní 

� Adamsův test - negativní 

� Dechová amplituda: max inspirium 77,5 cm, max expirium 70 cm 

 

Vyšetření stoje:  
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Zepředu - reliéf krku a ramen - hlava osové postavení bez lateroflexe, asymetrie 

výšky ramen - P pravé výše, artic. Sternoclavicularis dexter mírně prominuje, clavicula 

sinister v laterální části výraznější kontura, žebra bez prominence a asymetrie, 

konfigurace HK v normě, SIAS - mírná asymetrie - levá níž, DK - quadriceps femoris 

vastus lateralis - svalová hypertrofie (sportovní), patelly ve stejné výšce, osy DK 

končetin správná 

Zboku - hlava mírně v předklonu, krční páteř - zvýšená lordosa, jinak 

fyziologické zakřivení, břicho neprominuje, zvýrazněné hamstringy a quadriceps 

femoris 

Zezadu - angulus superior scapulae mírně prominuje, marga medialis scapulae 

rovnoběžná, thoracobrachiální trojúhelník rovnoměrný, Michaelova routa symetrická, 

subgluteální rýhy symetrické, konfigurace kotníků v normě, mírně rozšířen úpon P 

Achillovy šlachy 

Terapie: Pacientka se bude snažit změnit svůj běžecký styl tak, aby změnila 

svou techniku došlapu z paty na přední část chodidla, případná změna běžeckých bot.  

4.3 Monitoring trénink ů 

Jsou zde zaznamenány jednotlivé tréninkové jednotky. Vzhledem k tomu, že 

tréninkové jednotky se v průběhu 1 měsíce nijak výrazně neliší, je zde vždy ukázka 

týdenního tréninkového plánu pro každý měsíc. Rozdíly tréninkových měsíčních cyklů 

jsou v tom, že čím více se blížíme k závodní sezoně, převládají zde kvalitní a rychlejší 

tréninky nad objemovými vytrvalostními tréninkovými metodami užívanými v 

přípravném období. 

4.3.1 Ukázka týdenního tréninkového cyklu listopad 

Pondělí:  Rozcvičení - běžecká abeceda + 4 rovinky (100m), úseky 3 x 1000 m -

200 m - 100 m v tempu 1 km / 4 min, pauzy: 400 m  mezichůze, 100 m mezichůze, 

mezi sériemi 2,5 minuty pauza, odrazy:  2 x 10 žabáků, 2 x 50 m odpichů, výklus 2 km 

Úterý:  6 km tempový rozklus, protažení do 12 min, 4 x schody + 2 rovinky, 

pauza 3 minuty, běžecká abeceda 6 x 30 m - bokem a pozpátku, výklus 2 km, protažení 

10 minut, stabilizace 2 x 4 cviky 30 s, odhody medicinbalem 200 x (3kg), švihadlo  

Středa: Posilovna + jóga 

Čtvrtek:  Rozklus 2 km, 6 x rovinka 100 m, 2 x přechody překážek, kopce 3 x 

(150 m - 200 m - 150 m - 200 m - 60 m, s meziklusem), pauza 4 minuty, výklus 2 km   
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Pátek: Rozklus 2 km, 5 x rovinky 100 m, běžecká abeceda (6 x 30 m), úseky 

tempové 2 x (300-200-300-200-300, meziklus 200 m a mezichůze 100 m, tempo: 200 m 

= 42-3 s, 300 m = 1:06 min) pauza 5 minut, výklus 2 km 

Sobota: 55 minut volný klus 

Neděle: Volno  

4.3.2 Ukázka týdenního tréninkového cyklu prosinec 

Pondělí:  Rozklus 2 km, rovinky, 2 x přechody překážek, 2 rovinky 100 m, 4 x 

200 m / 38 s, meziklus 200 m – pauza 5 min, 3 x 500 m / 1:36 - 40 min, pauza 2 min – 6 

min, 4 x 200 m / 38 s, meziklus 200 m, 4 x běžecká abeceda pozpátku, výklus 1 km + 

protažení 

Úterý:  6 km lehce stupňovaně, skočnost: 5 x 20 výskoků na španělskou bednu, 3 

x rovinka s meziklusem 100 m na dráze, 3 x 800 m / 100 m 24 s, pauza 3 minuty, 

výklus 2 km, 150 x odhody  medicimbalem (60 ruce, 30 břicho, 30 záda, 30 nohy-

zakopávání) 

Středa: Volno 

Čtvrtek:  Trénink rychlosti v hale, rozklus 6 min, rovinky, abeceda, 3 x 60 m 

z kopečka stupňovaně, 60-120-150-120-150-60, pauza 4-6-5-4 minut, 3 x 200 m za 36-4 

s pauza 2-1 minut 

Pátek: Rozklus 2 km, rovinky, abeceda, kopce: 3 x (150-200-150-200-150, 

meziklus) pauza 5 minut, 3 x 60 m běh pozpátku, výklus 2 km 

Sobota: 10 km volný klus 

Neděle: Rozcvičení, 8 x technické rovinky 

4.3.3 Ukázka týdenního tréninkového cyklu leden 

Pondělí:  Rozcvičení, 2 x (1200-800,400, p 3´a 90 s) p 5´, výklus 1,5 km v tempu 

24 s/ 100 m, posilování s vlastní vahou 

Úterý:  Rozklus 2 km, rovinky, 3 x (60-90-60-90-60-60, meziklus) p 6´, 4 x 50 m 

odpichů na pilince, výklus 18 min, medicimbaly: 120 x odhod  

Středa: Rozcvičení, přechody překážek 

Čtvrtek:  Rozcvičení, 4 x 800 m (2:52 minut) s p 3´ - p 8´ – 150-250-150-120-60 

rychle pauza 2 minuty 

Pátek: Volno 

Sobota: Skialpový závod 3 hodiny 
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Neděle: Volno 

 

4.3.4 Ukázka týdenního tréninkového cyklu únor 

Pondělí:  Rozklus 3 km, rozcvičení -  4 x 800 m s p 3 min (3:12, ne rychleji!) – 

p 4 min - 4 rovinky, výklus 2 km, posilování s vlastní vahou 

Úterý:  Rozcvičení, v tretrách 200-200-300-300-200, meziklus 200 m) – p 6 min 

– (400-300-400, p 90 s) – p 6 min – (300-200-200-300), tempo 19 s /100 m, 3 x 20 

snožmo kotníčků, výklus 1,5 km 

Středa: Regenerační klus 7 km 

Čtvrtek:  Kopce - 3 x (150-90-60-150-90-60, meziklus) p 5´, 5 x 40 m odpichů 

do kopce, 3 rovinky na vyběhání a techniku běhu, výklus 1,5 km 

Pátek: Minutovky - 4 km svižnější rozklus (ca 19,5 min) – protažení – 3 x (2 

min svižný běh - 3 min volný běh - 2 min svižný běh - 3 min volný běh) vše v kuse bez 

pauzy, výklus 2 km + protažení 

Sobota: Běžky 

Neděle: Běžky 

4.3.5 Ukázka týdenního tréninkového cyklu březen 

Pondělí: 40 minut klus 

Úterý:  Volno 

Středa: 2 hodiny klus 

Čtvrtek:  Klus 6 km + běžky 

Pátek: Klus 1 hodina + běžky 

Sobota: Posilovna + 40 minut klus 

Neděle: Volno 

4.4 Monitoring obtíží 

Je zde zaznamenán vývoj obtíží v závislosti na absolvovaných trénincích, 

používané obuvi a technice běhu. Záznamy jsou členěny po jednotlivých týdnech. Tento 

monitoring probíhal od 17.10.2011 - 11.3.2012.  

17. - 23.10. - pacientka začíná se změnou techniky běhu při delších bězích, což 

je pro ni nepřirozené a nepříjemné, není schopna odběhnout např. celý souvislý běh přes 

střední část chodidla, má přetížený m. triceps surae 
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24. - 30.10. - pacientka zvládá 6 km dlouhé rozklusy přes střední část chodidla, 

bolest kolene se nedostavuje 

31.10. - 6.11. - pacientka absolvovala 10 km závod terénní kros, běžela přes 

střední část chodidla, bolest kolene se nedostavila 

7. - 13.11. - pacientka absolvovala kros Velká kunratická - šlo o krátkou 

vzdálenost 1300 m, při těchto krátkých tratí nemá obtíže 

14. - 20.11. - v úterý bolest kolene při 6 km rozklusu po asfaltu, druhý den 

koleno bolí i v posilovně při extenzích (např. při veslování), o víkendu pacientka 

absolvovala kros 3800 m po rovině, koleno nebolelo 

21. - 27.11. - v pondělí lehká bolest při výklusu, v úterý bolest při 6 km 

rozklusu, středa bolest při  meziklusech z kopce (úseky do 200m), v sobotu bolest při 

dlouhém klusu - po 35 minutách musela pacientka přerušit běh, v neděli fartlek 42 

minut - bolest menší než předchozí den, pacientka se snažila běžet více přes špičku 

28.11. - 4.12. - v pondělí bolest při 6 km rozklusu na asfaltu, pnutí při výskocích 

na bednu - bolest ve flexi, v úterý bolest při posilování břicha při veslování, když jde 

kolenní kloub do extenze, v neděli závod na 800 m při kterém pacientka pociťovala 

pnutí v koleni 

5. - 12.12. - úterý bolest při rozklusu 6 km po asfaltu, v pátek při 6 km dlouhém 

klusu pacientka v závěru běhu pociťuje bolest, v sobotu běžkyně absolvovala 3,6 km 

dlouhý kros bez obtíží 

13. – 19.12. - úterý bolest při rozklusu na asfaltu 6 km dlouhém, v sobotu 

běžkyně při hodinovém klusu začala po 35 minutách pociťovat bolest 

20. - 25.12. - v pondělí po dvou stovkových úsecích v tempu na 800 m pociťuje 

zatuhlost, v úterý po osmistovkách v tempu 24 s / 100 m cítí ztuhlost kolenního kloubu, 

v neděli hodinový klus bez bolesti 

26.12. - 1.1. - v pondělí klus 25 minut dvakrát v kombinaci s běžkami bez 

bolesti, v úterý dvakrát půlhodinový klus v kombinaci s běžkami opět bez bolesti, ve 

středu 30 minut klus v kombinaci s běžkami, pacientka cítí pnutí prý následkem zimy, 

ve čtvrtek bolest kolene při čtyřicetiminutovém klusu po asfaltu, neděle trénink na 

asfaltu s klusem 4 km, bolest byla přítomna 

2. - 8.1. - v pátek bolest kolene při odrazech - žabácích 

9. - 15.1. - v úterý bolest kolene při rozklusu 2 km a kopcích odběhaných po 

asfaltu, ve středu pacientka pociťuje pnutí při výstupech na bednu 
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23. - 29.1. - v úterý pocit pnutí při kopcích na asfaltu, v sobotu při 8 km dlouhém 

klusu má pocit pnutí po 7 km běhu 

30.1. - 5.2. - ve čtvrtek kopce na asfaltu s pocitem pnutí v koleni, v pátek 

minutovky po asfaltu, běžkyně udává v závěru obrovskou bolest kolene 

6. - 12.2. - běžkyně udává v pondělí bolest kolene po 2 km dlouhém rozklusu a 

odrazech, v úterý běžkyně absolvuje jen trénink v posilovně, kolene je citlivé i při 

chůzi, ve středu si běžkyně dává volno kvůli bolesti kolene, ve čtvrtek pacientka 

absolvuje trénink rychlosti tretrách bez bolesti, kolene ale udává jako citlivé 

13. - 19.2. - tréninky bez výrazných bolestí, kombinované s běžkami 

20. - 26.2. - převážně tréninky na běžkách a běžkařské závody, koleno je bez 

bolestí 

27.2. - 4.3. - běžkyně vzhledem ke střevní viróze celý týden vynechává tréninky, 

koleno je tak bez bolestí 

5. - 11.3. - v pondělí po 40 minutovém klusu pacientka udává bolest, v úterý si 

dává volno, ve středu běžkyně absolvuje dvouhodinový klus bez bolesti, pociťuje jen 

ztuhlost m. quadriceps femoris, ve čtvrtek 6 km dlouhý klus v kombinaci s běžkami bez 

bolesti, v pátek běžkyně absolvuje hodinový klus v kombinaci s běžkami také bez 

bolesti, v sobotu běžkyně udává 40 minut klusu bez bolesti kolene. 

4.5 Závěr  

Dle monitoringu obtíží v závislosti na absolvovaných trénincích vychází najevo, 

že běžkyně má bolesti kolene nejčastěji po dlouhých bězích a trénincích na asfaltu, 

symptomy jsou zhoršovány zimou. Bolest se také někdy dostavuje při cvicích v 

posilovně a to v extenzi (při veslování) i flexi (výskoky na bednu). Zajímavé ale je, že 

bolesti při těchto cvicích se obvykle dostavovaly den po předchozím bolestivém 

rozklusu na asfaltu. Situace se zlepšuje, pokud běžkyně zkouší při dlouhém běhu 

došlapovat přes špičku a když atletické tréninky kombinuje s jízdou na běžkách.  

Dle subjektivního hodnocení atletky je bolest přítomna při dlouhém běhu, 

nejvíce na asfaltu. Při běhu po dráze, kde běhá přes špičku, bolest obvykle nepociťuje, 

až na občasné výjimky v hale, při běhu v klopených zatáčkách. Od té doby, co běžkyně 

začala klusy absolvovat přes špičku, se bolest při těchto dlouhých bězích zmenšila. 

Jízdu na běžkách hodnotí jako faktor, který zlepšuje její obtíže. Pacientka po tomto 

téměř půlročním testu udává pocit celkového zlepšení jejích obtíží, což se odráží 
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například v tom, že v březnu byla schopna absolvovat několik dlouhých běhů bez 

bolesti. 
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5 DISKUZE 

Na úvod této kapitoly bych ráda zdůraznila, že problematika zranění 

vytrvalostních běžců je značně závažné téma, neboť tyto obtíže postihují téměř polovinu 

běžců. Broody (1980) uvádí, že je zraněno 60 % běžců, autoři Stehny a Praman (2003) 

tvrdí, že ke zranění dojde ročně u 50 % běžců. Dle studie Gent et al. (2007) se výskyt 

zranění u vytrvalců pohybuje v rozmezí 19,4-79, 3 %. V našem dotazníku potvrdilo 

zranění během posledních dvou let 52 % respondentů. 24 % běžců bylo za toto období 

zraněno jen jednou, 27 % z celkového počtu dotázaných bylo zraněno vícekrát než 

jednou v tomto období. 

 Broody (1980) uvádí, že většina běžců se vyhýbá léčbě těchto obtíží s pomocí 

zdravotních odborníků. Lékařská pomoc je vyhledávána až v krajních případech. S 

podobnými výsledky se setkáme i v našem dotazníku, kde 45 % běžců své obtíže léčí 

klidem. Pokud se rozhodnou vyhledat odborné řešení, nejčastěji volí pomoc 

fyzioterapeuta (24 %) a ortopeda (21 %). 

 Autoři se jednotně shodují, že mezi nejčastější lokalizaci zranění patří kolenní 

kloub (Broody, 1980; Stehny, Praman, 2003; Gent et al., 2007). Toto zjištění bylo 

potvrzeno i v naší studii, kdy zranění kolenního kloubu udalo 32 % běžců. Tato hodnota 

velmi úzce koreluje s výsledky Broodyho (1980), který uvádí 30 %.  Druhé nejčastější 

místo výskytu zranění je oblast Achillovy šlachy (Stehny, Praman, 2003; Broody, 

1980). I toto zjištění se potvrdilo v našem dotazníku, kde toto zranění udává 14 % 

běžců. Noaks (2003) informuje, že od 70. let se zvýšil počet femoropatelárních 

syndromů a naopak pokleslo množství výskytu Achilotendinopatií. Je zde možná 

souvislost s používáním běžeckých bot s odtlumenou patou, které se právě začaly v 70. 

a 80. letech běžně používat. Používání těchto bot totiž facilituje dopad na patu. Běžci 

používající obuv s odtlumenou patou došlapují obvykle na patu v porovnání s běžci, 

používající jiný typ obuvi. Tyto výsledky byly potvrzeny naším dotazníkem. S 

obdobnými poznatky přišel ve své studii i Lieberman et al. (2010). Dle našeho 

dotazníku je tento typ došlapu spojen s bolestí kolen v porovnání s jiným typem 

došlapu. Bolest kolenních kloubů při běhu ve výrazně odtlumených botách s kontrolou 

pronace byla uváděna i v kazuistice běžkyně, která je součástí této práce. K této teorii se 

přiklání i Cavanagh (1990), který dává zvýšení výskytu patelofemorálního syndromu do 

souvislosti s používáním bot s odtlumenou patou a kontrolou pronace. Názory autorů na 

vznik Achilotendinopatií se také značně rozchází. Např. Broody (1980) 
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Achilotendinitidu spojuje s během přes přední část chodidla. Jsou zde ale i rozdílné 

názory, např. fyzioterapeutka Mgr. Dagmar Mostecká, která se specializuje na léčbu 

běžců, tvrdí, že velká většina běžců s Achilodiniemi došlapuje při běhu právě na patu a i 

při chůzi, je u nich tento došlap velmi výrazný. Dále M. Škorpil, odborník v oblasti 

tréninku běžců, také shledává přímou souvislost mezi během přes patu a obtížemi s 

Achillovou šlachou. Dopad na kostěnou patu je tlumen pouze pasivně a síly jsou 

přenášeny z paty rovnou do Achillovy šlachy. Při takovém to dopadu dochází k 

působení rázových sil. M. triceps surae je excentricky kontrahován a právě při tomto 

typu kontrakce nejčastěji dochází k rupturám Achillovy šlachy. 

Autoři se jednotně shodují, že došlap na patu je nejčastějším stylem dopadu mezi 

vytrvalostními běžci (Broody, 1980; Stehny, Praman, 2003; Bernacíková et al., 2010; 

Novacheck, 1998; Lieberman et al., 2010; Sol, 2011). Tato tvrzení korelují i s výsledky 

našeho dotazníku, kde došlap na patu uvedla většina - 39 % běžců. Tato hodnota je ale 

značně nižší, v porovnání s jinými autory. Např. Novacheck (1998) uvádí došlap na patu 

u 80 % vytrvalců, Lieberman et al. (2010) uvádí  75-80 %, dle Sol (2011) je to 80 %. 

Tato divergence mohla být způsobena nejednotností v terminologii. Někteří autoři totiž 

došlap dělí na tři typy: 1) přední část chodidla, 2) střední část chodidla, 3) pata. Jiní 

autoři uvádí pouze dva typy došlapu a to na přední část chodidla a patu. Běžci v našem 

dotazníku měli možnost výběru z tří typů došlapu, kde dopad na střední část chodidla 

uvedlo 37 % běžců. Kdybychom dělení došlapu měli dle druhé varianty (pouze dva typy 

došlapu), dosáhli bychom obdobných výsledků, jak výše zmínění autoři, a to 76 %. 

Přesto, že došlap na patu je mezi běžci nejvíce zastoupen, tak pokud dochází ke změně 

technice běhu, je opouštěno právě od tohoto stylu. 45 % běžců uvádí přechod z běhu 

přes patu na přední část chodidla, 11 % dotázaných přechází ze střední části na přední 

část chodidla. Jen 4 % běžců změnilo svůj styl na běh přes patu. Z výsledků je patrné, že 

je zde tendence k přesunu běhu po přední části chodidla. Nejčastějšími důvody k těmto 

změnám bylo odstranění zdravotních problémů a zvýšení ekonomiky běhu. Vyvstávají 

zde tak tři zajímavé hypotézy vysvětlující tyto tendence běžců, opouštět od běhu přes 

patu: 

� Běh přes patu je nepřirozený a umožněný moderní běžeckou obuví. Dle 

Liebermanovy studie (2010) bylo zjištěno, že běžci zvyklí běhat bosí, preferují 

běh přes přední část chodidla. Běžci zvyklí na klasickou běžeckou obuv 

naopak preferují běh přes patu. Pokud tito běžci vyzují obuv a poběží bosí, 

začnou směřovat došlap více k běhu přes střední a přední část chodidla. I jiní 
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autoři tvrdí, že při běhu bez bot bude došlap orientován na přední část 

chodidla (Lydiard, 2007; Bishop, 2006; Sol, 2011; Stehny, Praman, 2003). 

Toto bylo potvrzeno i naším dotazníkem, kde běžci používající klasickou 

běžeckou obuv s odtlumenou patou preferovali došlap na patu. Běžci běhající 

v minimalistické obuvi nebo Five-fingers (tato obuv má jen minimální nebo 

žádné tlumení v oblasti paty a má simulovat běh na boso) naopak volili běh 

přes přední část chodidla. Tyto výsledky podporují myšlenku, že běh přes patu 

je nepřirozený a umožněn pouze díky moderním běžeckým botám. 

� Běh přes patu může být spojen s vyšším rizikem vzniku zranění. Autoři se 

shodují, že častou příčinou běžeckých zranění jsou síly působící při došlapu 

chodidla běžce ((Lydiard, 2007; Bishop, 2006; Sol, 2011; Stehny, Praman, 

2003; Lieberman et al. 2010; Cavanagh,1990; Broody 1980). Bylo zjištěno, že 

při dopadu na patu jsou generovány peaky těchto sil, v porovnání s jiným 

typem došlapu, kdy je průběh křivky působící síly pozvolně narůstající. Peaky 

těchto sil mohou zvyšovat riziko vzniku zranění (Lieberman et al., 2010; 

Cavangh, 1990; Sol, 2011). Výsledky našeho dotazníku ukazují vyšší 

bolestivost kolenních kloubů u běžců s dopadem na patu, v porovnání s jiným 

typem došlapu. Zajímavé ale je, že běžci došlapující na patu nevykazují vyšší 

incidenci zranění. 53,02 % běžců došlapujících na patu nebylo za poslední 2 

roky zraněno. Tato hodnota byla kupodivu nižší u běžců s dopadem na přední 

a střední část chodidla. Např. jen 34, 78 % běžců s došlapem na přední část 

chodidla nebyla za tuto dobu zraněna. Příčinnou těchto výsledků může být 

relativně dlouhá doba (2 roky) ve které se ptáme na historii zranění. Je totiž 

možné, že běžci potvrzující zranění byli zraněni v době, kdy běhali přes patu. 

Pak u nich mohlo dojít ke změně techniky běhu. Vzhledem k tomu, že se vše 

mohlo odehrát v době dvou let, mohl být běžec zařazen do kategorie běžce se 

zraněním a stylem dopadu na přední část chodidla, i když zranění se stalo v 

době, kdy běhal přes patu. Dále Noaks (2003) tvrdí, že běžci trpící syndromem 

m. tibialis anterior běhají právě přes patu. V reakci na tyto obtíže mění styl 

běhu a osvojují si běh přes přední část chodidla. Došlap na patu je totiž spojen 

s aktivací m. tibialis anterior a může být jedním z rizikových faktorů vzniku 

tohoto zranění. Opačný názor má Broody (1980), který tvrdí, že tento syndrom 

se vyskytuje u běžců měnící styl běhu na běh přes přední část chodidla. 
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Noaksova teorie by mohla být potvrzena autory, kteří došlap na patu spojují s 

dorzální flexí chodidla (tedy s aktivitou m. tibialis (Lieberman et al., 2010; 

Altman, Davis, 2011; Bishop, 2006). 

� Běh s došlapem na patu je neekonomický. Většina autorů se shoduje v tom, 

že aby byl běh ekonomický, je potřeba minimalizovat oscilace těžiště ve 

vertikále. Tohoto efektu bude dosaženo, pokud běžec bude došlapovat v 

blízkosti svislé těžnice a ne daleko od ní (Dostál, velebil 1992; Bosch, 2000; 

Cavanagh, 1990; Stehny, Praman, 2003). Takového stylu běhu je ale právě 

dosaženo, pokud bude běžec došlapovat na přední část chodidla. Pokud běžec 

poběží přes patu, bude dopadat na extendovaný kolenní kloub a došlapovat 

daleko od těžnice. Jeho krok bude tedy delší, než u běžce, který došlapuje na 

přední část chodidla. Bylo zjištěno, že pokud běžec poběží bos, bude docházet 

ke změnám v kinematice běhu. Bude se zvětšovat flexe kolenního kloubu, a 

plantární flexe. Zmenší se délka kroku a zvýší se jeho frekvence (Lieberman et 

al. 2010; Bishop, 2006). Z těchto výsledků vyplývá, že z hlediska ekonomiky 

běhu, je výhodnější běh přes přední část chodidla v porovnání s během přes 

patu. 

Hojně diskutovaným tématem je také bota a její schopnost tlumení sil při 

dopadu. Reklama tvrdí, že je třeba kupovat si co nejvíce odtlumené boty a snížit tak 

možnost vzniku zranění. Vědecké studie, ale přinášejí odlišné výsledky. Někteří autoři 

tvrdí, že příliš měkká bota naopak indukuje vyšší působení sil při došlapu (Bartlett, 

1999; Robbins et al., 1997; Rethnam et al. 2011). Grier et al. (2009) neshledal 

signifikatní pokles zranění u běžců, kteří rok běhali ve své obuvi a rok v obuvi se 

speciálním systémem tlumení. Dále Richards (2008) informuje o tom, že neexistuje 

jediná studie splňující kritéria evidence based medcine, která by potvrdila snížení 

vzniku zranění používáním těchto bot. I výsledky našeho dotazníku ukazují, že většina 

běžců neshledává souvislost mezi měkkostí boty a schopností snížit vznik zranění. 68 % 

dotázaných nesouhlasilo s tvrzením: ,,Čím měkčí bude běžecká bota, tím bude lépe 

tlumit a chránit pohybový aparát před zraněním." Dle těchto výsledků se zdá, že tlumení 

boty nemá zásadní význam v prevenci vzniku zranění. 

Dalším často diskutovaným faktorem ve vzniku zranění je stáří boty. Dle 

některých autorů, má být běžecká bota vyměněna zhruba po 500 km, vzhledem k tomu, 

že klesají její tlumící vlastnosti a stává se tak potencionálně pro svého uživatele 
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nebezpečnou (Noaks, 2003; Stehny, Praman, 2003). Proti tomu stojí výsledky Kongovy 

et al. studie (2009), které neprokazují rozdílné hodnoty v silách působících při došlapu u 

nových a starých bot. Byly zde ale zaznamenány změny v kinematice běhu, které 

potvrzují, že běžec sám si reguluje působení dopadových sil, pomocí nastavení 

jednotlivých segmentů těla. Rethnam et al. (2011) ve své studii uvádí, že síly působící 

při došlapu v nové obuvi, byly naopak vyšší, než v obuvi staré. Zdá se, že tyto výsledky 

podporují studii Robinsse et al. (1997), kde příliš měkká obuv vede k nárůstu sil, 

působících při došlapu. Je možné, že nové boty jsou právě moc měkké, a proto dochází 

k tomuto fenoménu.  Výsledky našeho dotazníku ukazují, že čím častěji si běžci kupují 

nové boty, tím klesá procento běžců, kteří za dobu dvou let nebyli zraněni. Tento 

výsledek ale lze také interpretovat tak, že běžci, kteří mají nějaké obtíže, si preventivně 

kupují častěji novou obuv, ve víře, že jim pomůže od již vzniklých zranění. Tyto 

výsledky tedy nemusí znamenat, že častý nákup nových bot vede ke vzniku zranění. 

Jiným posuzovaným kritériem byla cena boty a její schopnost ochránit svého 

uživatele od zranění. Dle výsledků Martiho (1988) dotazníku bylo potvrzeno, že běžci 

kupující si obuv v nejvyšší cenové relaci, prokazují několikrát vyšší incidenci zranění v 

porovnání s běžci, kteří běhají v levnější běžecké obuvi. Tato zjištění ale můžeme také 

interpretovat tak, že běžci mající zranění, budou investovat více peněz do bot, ve víře že 

jim poskytnou vyšší ochranu. Druhým vysvětlením může být to, že drahé boty obvykle 

disponují nadměrným tlumením, které dle výše zmíněných studií vede nárůstu sil 

působících při došlapu. K podobnému závěru přišel i Clinghan et al. (2007), který při 

svém pokusu zjistil, že drahé boty vykazují vyšší působení sil při došlapu než boty 

levnější. Výsledky našeho dotazníku ukazují, že většina běžců (80 %) nezastává názor, 

že čím je bota dražší, tím bude kvalitnější. 

Minimalistická obuv a five-fingers nejsou zatím mezi běžnou populací běžců 

příliš rozšířeny, i když počet běžců vzývající tento styl stále stoupá, na což velmi rychle 

zareagovaly i firmy obchodující se sportovní obuví. Výsledky našeho dotazníku ukazují, 

že minimalistickou obuv užívá 6 % a five-fingers pouze 3% dotázaných běžců. 19 % 

běžců preferuje botu s tenčí podrážkou. Otázkou zůstává, v čem je přínos 

minimalistické obuvi oproti klasické běžné obuvi s odtlumenou patou či systémem 

motion kontrol? Jak již bylo výše zmíněno, uživatelé těchto bot, obvykle běhají s 

došlapem na přední část chodidla. Tento styl pak zajišťuje vyšší ekonomiku běhu a 

postupné působení reakční síly podložky bez přítomnosti peaků, oproti běhu s došlapem 

na patu. Díky absenci tlumících materiálů, je umožněna kvalitní exteroceptivní a 
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proprioceptivní aferentace z plosky. Díky dostatečné aferentaci dochází ke zlepšení 

stability, pozitivnímu ovlivnění klenby nohy a zlepšení celkového nastavení postury 

(Mostecká, 2011; Kolář et al., 2009; Lewit, 2003). Se všemi těmito třemi body pracuje 

také např. metoda sensomotorické stimulace (Kolář et al., 2009). Dalo by se tedy říct, že 

tyto boty mohou sloužit jako rehabilitační pomůcka.  Dále vadná funkce svalů nohy, 

související s její nedostatečnou exteroceptivní stimulací, je shledávána některými autory 

jako příčina či rizikový faktor ve vzniku běžeckých zranění (Broody, 1980; Stehny, 

Praman ,2003; Noaks, 2003; Perron et al. 2011). Nošením minimalistické obuvi si běžec 

spontánně stimuluje plosku, což přináší výše zmíněné pozitivní účinky. Vzhledem k 

tomu, že běžci trénují obvykle několikrát týdně, dochází tak k opakovanému 

dlouhodobému cvičení. Toto cvičení by se teoreticky mohlo odrazit na celkovém držení 

těla a hrát tak roli v prevenci civilizačních chorob pohybového aparátu. I přes všechny 

tyto pozitivní aspekty bychom neměli zapomenout, že ne pro každého je takováto obuv 

vhodná. Běžci jsou zvyklí běhat v tlumené obuvi, která nohu fixuje a napomáhá tak 

zároveň k ochabování jejího svalstva. Minimalistická bota nic takového neposkytuje a 

navíc vede běžce k došlapu na přední část chodidla, při kterém se budou aktivovat jiné 

svaly, než při došlapu na patu. Vzhledem k těmto důvodům, by běžci přechod na 

minimalistickou obuv neměli rozhodně uspěchat a začít s jejím používáním velmi 

opatrně. V prevenci před vznikem zbytečného zranění by bylo vhodné navštívit 

fyzioterapeuta a poradit se s ním ohledně vhodnosti této obuvi. 



79 

ZÁVĚR 

Zranění u vytrvalostních běžců jsou závažnou problematikou, vzhledem k tomu, 

že každoročně postihují až polovinu běžecké populace. Problematika etiopatogeneze 

zranění je multifaktoriální a bohužel doposud zůstává ne zcela vyřešena. Běžecká bota 

může být jedním z faktorů ovlivňující vznik zranění, vzhledem k tomu, že je schopna 

modifikovat styl běhu a tím zasahovat do jeho dynamiky a kinematiky. Bylo zjištěno, že 

klasická běžecká obuv s odtlumenou patou facilituje došlap na patu. Běžci, používající 

tyto boty, tak preferují tento styl běhu, přestože je nepřirozený a z biomechanického 

hlediska neekonomický. Z výsledků našeho dotazníku vyplývá, že tento styl běhu je 

spojen s bolestivostí kolenních kloubů, oproti jinému stylu došlapu. Jiné studie přinášejí 

výsledky poukazující na to, že nadměrné tlumení běžecké boty, způsobuje nárůst 

reakční síly podložky během dopadu. Tato síla je ale obvykle považována za příčinu 

zranění. Paradoxně přesto většina běžců používá tuto klasickou obuv a preferuje styl 

došlapu na patu. K tomu, aby byla potvrzena či vyvrácena prospěšnost těchto bot, je 

potřeba dalších dlouhodobých výzkumů.  

Snahou této práce bylo vnést odlišný pohled na funkci běžecké boty v 

problematice běžeckých zranění a vést tak k zamyšlení nad tím, že právě nadměrné 

tlumení a stabilizace nohy běžce nemusí být řešením obtíží, ale naopak jejich příčinnou.  
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Přílohy 

Příloha č.  1: Klasická běžecká bota 1 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.jp-sport.cz/sportovni-boty/adidas-running/bezecke-boty-

adidas-adizero-tempo.html retrieved 19. 3. 2012 

 

Příloha č.  2: Klasická běžecká bota 2 (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.onemec.cz/zbozi/3478/ASICS-GEL-KAYANO-15-W-barva-

0193.htm retrieved 19. 3. 2012 

 

Příloha č. 3: Minimalistická obuv (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.newbalance.cz/2011-podzim-running-damska-obuv-womens-

minimus-wt10or retrieved 19. 3. 2012 



88 

Příloha č.  4: Five-fingers (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.livecool.cz/prstove-boty-fivefingers/classic-

smartwool/5295/prstove-boty-fivefingers-classic-smartwool-sampanske-61175.htm 

retrieved 19. 3. 2012 

 

Příloha č.  5: Five-fingers modifikace (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.livecool.cz/prstove-boty-fivefingers/speed/5305/prstove-boty-

fivefingers-speed-fialove-64864.htm retrieved 19. 3. 2012 

 

Příloha č.  6: Dotazník - běžecká zranění (dotazník) 

1. Váš věk je..?  

o do 20 let 

o 21- 30 let 

o nad 30 let 
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2. Jste..?  

o žena / muž 

3. Označili byste se jako běžec… 

o rekreační (párkrát do roka vyrazíte i na závody, ale ty nejsou 

prioritou)  

o výkonnostní (máte závodní ambice)  

o vrcholový (umisťování na mčr - účast na mezinárodních 

soutěžích) 

4. Souhlasíte s tvrzením..? Čím měkčí si koupím boty, tím lépe budou tlumit 

odrazy a běh pak bude pro můj pohybový aparát šetrnější.  

o ANO/NE 

5. Většinu svých km naběháte (technika dopadu) přes… - přední část chodidla / 

patu / střední část chodidla /  

6. Kolik km týdně zhruba naběháte?  

o do 10 km 

o 11-20 km 

o 21- 30 km  

o přes 30 km 

7. Změnili jste za svou běžeckou éru techniku došlapu?  

o ANO / NE 

8. Pokud ano, tak v jakém smyslu a proč k tomu došlo? 

9.  Jak často si kupujete nové běžecké boty? 

o 1 x za 2 roky a více  

o 1 x za rok  

o 2 x za rok  

o častěji 

10. Pořídili jste si někdy boty na základě videozáznamu běhu či plantogramu? 
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o ANO / NE 

11. Pokud ano, byli jste s nimi spokojeni?  

o ANO / NE 

12. Jaké běžecké boty preferujete v tréninku…?  

o klasické s vyvýšenou a odtlumenou patou  

o s tenčí podrážkou (nejsou extrémně odpružené, blíží se k závodní 

botě) 

o s kontrolou pronace či supinace  

o minimalistické (velmi tenká a ohebná podrážka) 

o five-fingers 

13. Souhlasíte s tvrzením, že čím dražší boty, tím budou kvalitnější?  

o ANO/NE 

14. Bolí vás po dlouhých klusech kolena?  

o ANO / NE / OBČAS 

15. Pokud půjdete takový klus/běh, poběžíte převážně přes patu?  

o ANO/NE 

16. Za poslední 2 roky jsem byl vyřazen z tréninku minimálně na 2 týdny vlivem 

bolestí v oblasti dolních končetin či bederní páteře (jde o problémy způsobené 

během a ne jinými příčinami): 

o ani jednou 

o jednou 

o dvakrát 

o třikrát  

o vícekrát 

17. O jakou diagnózu se jednalo, v jaké oblasti jste měli bolesti? 

18. Pokud jste byli za tuto dobu (2 roky) zraněni vícekrát než jednou, šlo o stejný 

problém?  
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o ANO / NE  

19. Pokud jste měli takové obtíže, jak jste je řešili? 

o klid  

o fyzioterapeut 

o ortoped 

o chirurg  

o jinak 

20. Běháte někdy bez bot?  

o ANO / NE 

21. Pokud ano, kdy? 

 

  



Příloha č.  7: Krokové cykly (obrázek)

 

Zdroj: 

transtibial-prosthesis 
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Krokové cykly (obrázek) 

Zdroj: http://www.grin.com/en/doc/242908/control

prosthesis retrieved 11. 4. 2012 

 

 
http://www.grin.com/en/doc/242908/control-of-a-robotic-
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Příloha č. 8: Fáze běhu z hlediska energie (obrázek) 

 

 

Příloha č.  9: Stojná fáze (obrázek) 

 

 

Zdroj: http://purposefulmovement.wordpress.com/ retrieved 11. 4. 2012 
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Příloha č.  10: Reakční síla podložky (obrázek) 

 

Zdroj: Reakční síla podložky (Novacheck, 1998)  


