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Abstrakt 

Práce je zaměřena na analýzu funkčního chování nohy při běžecké zátěži při dvou 

základních technikách nášlapu - přes patu a přes špičku. Cílem je porovnat rozložení 

tlaku během oporové fáze a vztah k svalové aktivitě svalů dolní končetiny. K analýze 

svalové aktivity využijeme techniku povrchové elektromyografie (EMG) a k měření 

tlaku při došlapu vložek Pedar - X od firmy Novel. Výstupem práce je zmapování 

zatížení jednotlivých částí dolní končetiny a návrhy pro eliminaci přetěžování při 

zachování stejné intenzity a objemu pohybové aktivity. 

 

Abstract 

This thesis is focused on the function of the foot during the running activity. There 

are two basic running techniques taken in account – the rearfoot strike and the forefoot 

strike. The aim is to compare the distribution of the strain during the stance phase of 

running cycle and its relation to the muscle activity of the lower limb. To analyze the 

muscle activity we use the technique of electromyography (EMG). To measure the 

pressure during the stance phase we used Pedar – X insoles from the Novel company. 

As a conclusion we aim to map the distribution of the strain of all particular parts of the 

lower limb. At the same time we are bringing the proposals for eliminating the 

overexertion while keeping the same training intensity and volumes. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BF m. biceps femoris 

BW  body weight 

DK  dolní končetina 

EMG  elektromyografie 

FFS  fore foot strike 

GL m. gastrocnemius lateralis 

GM m. gasrtocnemius medialis 

GRF  ground reaction force 

L  označení levé dolní končetiny 

m  musculus 

MFS  midle foot strike 

mm  musculi 

Norm. normalizovaná 

P   označení pravé dolní končetiny 

RF m. rectus femoris 

RFS  rear foot strike 

SEM m. semitendinosus 

spon. spontánní rychlost běhu 

TA m. tibialis anterior 

UZ ultrazvuk 

VLO  m. vastus lateralis oblique 

VMO  m. vastus medialis oblique 
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ÚVOD 

Běh je v současné době jednou z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších rekreačních 

sportovních aktivit. Jedná se o jeden z nejpřirozenějších pohybů, který zvládne i úplný 

začátečník. Důvodem rostoucí popularity může být zájem o zdravý životní styl a 

zlepšení tělesné kondice. Díky své časové a finanční nenáročnosti jej vyhledává stále 

širší spektrum lidí. Jako každá sportovní aktivita s sebou přináší nejen pozitiva, ale také 

určitá zdravotní rizika, kterým je třeba předcházet. Volba běžeckého stylu může být 

zásadní pro vznik některých zranění. A z tohoto důvodu jsme si položili základní 

otázku, jaká technika běhu je nejvhodnější pro rekreační účely.  

Rozhodli jsme se porovnávat dvě základní techniky běhu, a to běh s došlapem 

přes špičku a přes patu. Předmětem našeho zájmu byly tlakové změny na plosce nohy a 

svalová aktivita dolní končetiny v průběhu krokového cyklu. Tyto dvě techniky běhu 

jsou v literatuře nejdiskutovanější a názory na ně se v publikacích velmi liší, proto se 

v této práci budeme snažit získat faktická data k dané problematice.  

Vzhledem k tomu, že je rekreační běh velmi často volen jako součást pohybové 

terapie u velké skupiny pacientů, je pro fyzioterapeuta důležité znát alespoň základní 

faktické poznatky o daných technikách. Na základě těchto znalostí může fyzioterapeut 

určit, co je pro pacienta vhodné, a minimalizovat riziko chyby, která může mít za 

následek zhoršení stavu pacienta.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Obecná definice běhu 

Běh je jednou ze základních lokomočních dovedností zdravého jedince. Jedná se o 

modifikovanou chůzi, při které zůstávají pohyby v kloubech stejné, ale mění se jejich 

rozsah. Oproti chůzi se v běhu objevuje letová fáze neboli stav, kdy běžec není 

v kontaktu s podložkou. Běh není pouze základní atletickou disciplínou, ale také 

základem většiny sportovních disciplín. (Bernaciková et. al, 2010)  

Jako vytrvalostní pohybová aktivita s sebou běh přináší řadu pozitivních dopadů 

na lidský organizmus. Je prevencí civilizačních onemocnění a prostředkem jednoduché 

pohybové aktivity nenáročné na vybavení a čas. Hlavní pozitivní dopad je shledáván 

v adaptačních mechanismech na zátěž, které mají pozitivní vliv na kardiovaskulární 

systém, respirační systém či např. na metabolismus tuků a cukrů. Nemalou úlohu hraje i 

v posílení imunitního systému či snížení inzulinové rezistence (Máček et al., 2011). 

Běh ale nemá pouze pozitiva. Jako většina pohybových aktivit, může mít 

negativní dopad na pohybový aparát, čemuž se budeme v této práci dále věnovat. 

1.2 Krokový cyklus 

Jeden krokový cyklus při běhu je charakterizován jako dvojkrok. Začíná 

iniciálním kontaktem jedné končetiny s podložkou a končí dalším iniciálním kontaktem 

té samé končetiny. Je charakteristický dvěma fázemi, a to fází opory a fází letu. 

V každém cyklu se nachází dvě fáze opory a dvě fáze letu. Při běhu oproti chůzi 

nedochází během cyklu k fázi dvojí opory. Se stoupající rychlostí běhu dochází 

k relativnímu zkracování oporové fáze vůči fázi letu (Novacheck, 1998). 
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1.2.1 Letová fáze 

Letová fáze začíná po odlepení chodidla od podložky po odvinutí palce.  Švihová 

dolní končetina se v této fázi běžeckého cyklu připravuje na oporovou fázi 

tzv. „vykývnutím“ bérce vpřed (Nosek, Valter, 2010). Další fáze těsně před došlapem se 

u švihové dolní končetiny liší dle typu došlapu. Při došlapu přes patu se před iniciálním 

kontaktem aktivuje m. tibialis anterior, který provede dorzální flexi v kotníku. 

Rozdílnou aktivaci vidíme při došlapu přes špičku, kdy těsně před došlapem dojde k 

aktivaci lýtkových svalů a tím k plantární flexi umožňující dopad na přední část 

chodidla (Tvrzník, Gerych 2014). Uprostřed letové fáze je těžiště běžce nejvýše 

(Jeřábek, 2008).   

1.2.2 Oporová fáze  

 Oporová fáze začíná prvním a končí posledním kontaktem dolní končetiny 

s podložkou. Lze ji dále dělit na dílčí části: 

a) Dokrok - jedná se o iniciální kontakt dolní končetiny s podložkou, během 

kterého dochází ke snížení těžiště a zpomalení jeho dopředného pohybu 

(Jeřábek, 2008). Rozlišujeme dva základní typy dokroku, na přední část chodidla 

a na patu. Alternativní možností je došlap na střední část chodidla (tzv. midfoot). 

U dokroku na přední část chodidla dochází k mnohem většímu zapojení 

lýtkových svalů oproti dokroku přes patu, kde hlavní brzdný efekt 

zprostředkovává m. quadriceps femoris. Švihová dolní končetina v této části 

oporové fáze provádí flexi v kyčelním a kolenním kloubu, kdy se bérec dostává 

pod stehenní kost (Tvrzník, Gerych, 2014). 

b) Moment vertikály – v momentu vertikály se nachází těžiště běžce nad 

oporovou dolní končetinou. Jedná se o část krokového cyklu, při které se mění 

rychlost pohybu těžiště těla. Končí fáze amortizační, při které se pohyb těžiště 
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vpřed zpomaluje a začíná fáze akcelerační, při které se naopak pohyb těžiště 

zrychluje (Nosek, Valter, 2010; Jeřábek, 2008).  

c) Odraz – jedná se o finální část oporové fáze, při které dochází ke zrychlení 

pohybu těžiště dopředu a mírně vzhůru. Oporová dolní končetina se extenduje 

v kyčelním a kolenním kloubu a zároveň dochází k plantární flexi v hlezenním 

kloubu. Švihová dolní končetina se pokračující flexí v kyčelním kloubu dostává 

před tělo běžce. Poslední kontaktní plochou je palec, kterým oporová dolní 

končetina dokončuje odraz a započíná letovou fázi (Tvrzník, Gerych, 2014; 

Nosek, Valter 2010). 

1.3 Svalová aktivita dolní končetiny v průběhu krokového cyklu 

Obecně platí, že svalová aktivita dolní končetiny dosahuje vrcholu těsně před 

iniciálním kontaktem a krátce po něm (Novacheck, 1998). V této části jsme se zaměřili 

na klíčové svaly dolní končetiny a jejich funkci v průběhu běžeckého cyklu. 

Musculus quadriceps femoris se nejvíce aktivuje během fáze opory, kdy díky 

excentrické svalové práci absorbuje reakční síly působící na dolní končetinu. Další jeho 

aktivita je patrná při švihové fázi, kdy jedna jeho část, m. rectus femoris, napomáhá 

flexi v kyčelním kloubu. Hlavním flexorem kyčelního kloubu v průběhu švihové fáze je 

musculus iliopsoas (Bernaciková et al., 2010). 

Ischiokrurální svaly vykazují největší aktivitu společně s extenzory kyčelního 

kloubu v druhé polovině švihové fáze a v první polovině fáze oporové (Novachech, 

1998). Jako hlavní funkci ischiokrurálních svalů autoři uvádějí flexi kolenního kloubu 

v druhé polovině švihové fáze, kdy dochází k přípravě iniciálního kontaktu s podložkou 

tzv. „zahrábnutím pod sebe“ (Tvrzník, Gerych 2014).     

Musculus tibialis anterior provádí při technice běhu přes patu v průběhu švihové 

fáze dorzální flexi v hlezenním kloubu (koncetricky) a působí excentricky v koaktivaci 
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s musculus triceps surae ve fázi opory (Bernaciková et al, 2010; Tvrzník, Gerych 

2014). Naopak při technice běhu přes špičku provádí m. tibialis anterior excentrickou 

práci již v průběhu švihové fáze a koncetricky zde působí m. triceps surae, který se 

posléze zapojuje do amortizační funkce DK v průběhu fáze opory (Tvrzník, Gerych 

2014). 

1.4 Formy běhu 

Formy běhu představují jakousi pyramidu náročnosti od nejjednodušších technik k 

složitějším. V této části rozebereme podrobněji jednotlivé formy běhu.   

1.4.1 Jogging 

Jogging je jednou ze základních a nejvíce využívaných forem běhu u začínajících 

rekreačních běžců. Tvoří úplný základ forem běžecké pyramidy. Je charakteristický 

pomalejším tempem a vzdáleností nepřesahující 20 kilometrů za týden. Doporučené 

dávky pro začínajícího běžce jsou 30 až 40 minut 3x týdně (Válek, 2008). Někteří autoři 

označují jogging jako občasné střídání běhu s chůzí, neboli tzv. „indiánský běh“. Hlavní 

myšlenku joggingu prezentoval jako první atletický trenér Arthur Lydiard, který ji 

popsal jako techniku běhu pro zlepšení fyzické zdatnosti, zdraví a radost z pohybu. 

(Tvrzník, Gerych, 2014).      

1.4.2 Kondiční běh  

Jedná se již o náročnější běžeckou formu. V běžecké pyramidě ho řadíme nad 

jogging. Tato forma už se podobá klasickému běžeckému tréninku za účelem zlepšení 

výkonu a naběhání vyššího počtu kilometrů (Tvrzník, Gerych, 2014). Společně 

s joggingem je řadíme mezi rekreační tělovýchovné aktivity, které jsou charakteristické 

tělesnou a psychickou regenerací formou aktivního odpočinku (Máček et al., 2011).  
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1.4.3 Výkonnostní běh   

Jedná se o formu běhu, při které je kladen hlavní důraz na zvyšování běžecké 

výkonnosti. Motivací bývá nejčastěji příprava na závod či posouvání hranic jedince. Je 

velmi časově náročný a často je doplňován o tréninky speciální vytrvalosti, které 

můžeme chápat jako intervalový trénink ve vyšších intenzitách (Tvrzník, Gerych, 

2014). Jako příklad intervalového tréninku si můžeme představit opakované běhání na 

400 m ve vysoké až střední intenzitě proložené mezichůzí či meziklusem (dle zdatnosti 

jedince) na 300 m. Ze známých sportovců byl jedním z prvních příznivců intervalového 

tréninku Emil Zátopek (Škorpil, 2006).  Máček (2011) tento typ sportovních disciplín 

označil jako „organizované činnosti se specifickým zaměřením na různé úrovni“. 

1.4.4  Vrcholový běh 

Vrcholový běh představuje nejvyšší patro běžecké pyramidy. Jedná se o 

nejnáročnější běžeckou formu. Zahrnuje téměř každodenní trénink, který by měli 

provozovat jen zcela zdraví jedinci. Při vrcholovém běhu je na prvním místě kladen 

důraz na dosažený výkon a umístění v národních či mezinárodních soutěžích (Tvrzník, 

Gerych, 2014). 

1.4.5 Běh s holemi 

 Běh s holemi (z angl. „nordic-running“) je poměrně novou běžeckou formou, 

která kombinuje tzv. „severskou chůzi“, běh na lyžích a klasický běh. V České 

republice je hlavním protagonistou této formy běhu Milan Kůtek. Jako hlavní výhody 

běhání s holemi autor uvádí zlepšení techniky běhu, zpestření běžeckého tréninku, 

snížení zátěže kloubů dolní končetiny a páteře, zvýšení intenzity tréninku a větší 

stabilitu a bezpečnost (Kůtek, 2013).     
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1.4.6 Běh se zátěží 

Běh se zátěží je poměrně hojně využívanou formou běhu pro zlepšení silových 

parametrů. U rekreačních běžců se s tímto způsobem tréninku příliš často nesetkáváme. 

Nejčastěji využívanou zátěží je běh do kopce či schodů. Další alternativou zátěže je běh 

s různými pomůckami jako například zátěžové pytlíky na končetiny či vesty s možností 

úpravy hmotnosti přidáním nebo odebráním olověných závaží. U tohoto typu tréninku je 

třeba dbát zvýšené opatrnosti při dávkování zátěže. Hlavním benefitem tohoto tréninku 

je již výše zmíněné zlepšení silových parametrů, které se projevuje jak nárůstem síly 

dolních končetin, tak zlepšením stabilizačních funkcí trupového svalstva.   

1.5 Možnosti došlapu   

 Jednou ze základních a hodně diskutovaných otázek je, jakou techniku nášlapu 

by měl běžec zvolit, aby předcházel případným zraněním a zároveň pro něj byla 

energeticky výhodná. Jako jednu z hlavních příčin zranění totiž autoři uvádějí reakční 

síly podložky, které s došlapem neodmyslitelně souvisí (Landreneau et al. 2014). Mezi 

základní techniky došlapu patří došlap přes patu, špičku a střední část chodidla. Většina 

vytrvalostních běžců (80 %) dle Novacheck et al. (1998) provádí iniciální kontakt 

s podložkou přes patu. Běh přes špičku je dle něj charakteristický pro sprinterské 

disciplíny, které vyžadují kratší kontakt s podložkou. Zbývajících 20 % vytrvalostních 

běžců dle něj došlapuje přes střední část chodidla. Toto tvrzení podporuje částečně 

Daoud et al. (2012) který ve své studii uvádí, že 69 % běžců využívá techniku nášlapu 

přes patu, oproti 31 % běžců preferujících nášlap přes špičku. Bernaciková et al. (2010), 

z biomechanického hlediska charakterizuje běh přes patu jako techniku běhu pro 

vytrvalostní běžce, která je uvolněnější a tím ekonomičtější oproti napřímené běžecké 

technice nášlapu přes špičku charakteristické pro sprintery. Zajímavé poznatky přinesla 
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studie Breine et al. (2012) ve které je popsáno, že u 45 % běžců běhajících přes patu se 

při zvyšující rychlosti posouvá iniciální kontakt do přední části chodidla a u 52 % se 

iniciální kontakt nemění. Zbývající 3 % běžců vykazovala odlišný typ změny pohybu 

centra tlaku nezávisle na rychlosti běhu. Studie se zúčastnilo 55 běžců a probíhala 

v rychlostech 3.2, 4.1, 5.1 a 6.2 m.s
-1

. Preferovanou technikou došlapu byla u běžců 

z 80 % technika přes patu, což odpovídá poznatkům Novacheck et al. (1998) viz výše.  

1.5.1 Technika došlapu přes patu 

 Technika došlapu přes patu je charakteristická iniciálním kontaktem s podložkou 

na vnější hraně paty. Následuje přechod přes vnější okraj chodidla a posléze přes 

příčnou klenbu k palci. Zde dochází k odvíjení palce a následnému odrazu (Tvrzník, 

Gerych 2014). Během dokroku se nachází dolní končetina před tělem běžce s relativně 

extendovaným kolenem a dorzální flexí v kotníku (Daoud et al., 2012). Dle Tvrzník a 

Gerych (2014) je zásadní chybou při technice běhu přes patu právě dopad na 

extendované koleno před trupem. Dnešní moderní běžecká obuv je speciálně upravena 

pro tento typ běhu tak, aby co možná nejvíce předcházela zraněním při této technice. 

Nejčastěji jsou používány elastické materiály s velkou schopností absorbovat nárazy 

v oblasti paty (Lieberman et al., 2010).  

1.5.2 Technika došlapu přes špičku 

Technika došlapu přes špičku je charakteristická iniciálním kontaktem v přední 

části chodidla v oblasti hlavičky 4. a 5. metatarsu (Daoud et al, 2012).  Následuje 

částečný přesun centra tlaku do střední oblasti chodidla a znovu návrat do přední části, 

kde se dokončuje odraz (Tvrzník, Gerych 2014).  Při této technice došlapu je oproti 

došlapu přes patu koleno ve větší flexi a kotník v menší dorzální flexi (Daoud et al, 

2012). Tento poznatek částečně potvrdila Landreneau et al. (2014), když při svém 
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výzkumu zjistila signifikantní rozdíl ve změnách úhlu při technice běhu přes patu a 

špičku v oblasti kotníku. Její studie ale nepotvrdila rozdíl ve změně úhlu v kolenním 

kloubu.  

K tomuto typu běhu nejčastěji přistupují vytrvalostní běžci využívající 

tzv. minimalistickou obuv, která umožňuje volnější pohyb akrální oblasti oproti běžné 

běžecké obuvi, ale naopak nemá takové absorpční schopnosti (Johnson, 2010). Do roku 

1970 byl tento typ obuvi pro běhání zcela běžný (Daoud et al, 2012). 

1.5.3 Technika došlapu přes střední část chodidla 

 Technika běhu přes střední část chodidla je jakýmsi kompromisem mezi oběma 

předešlými technikami. Setkáváme se s ní ve dvou formách. První je charakteristická 

iniciálním kontaktem ve střední oblasti chodidla na vnější hraně 5. metatarsu a 

pokračuje přes střed do přední části chodidla, kde je zakončena odrazem. S druhou 

formou se nejčastěji setkáváme u méně zdatných jedinců, kdy iniciální kontakt je 

nekontrolovaný a tudíž i málo pružný. Nedochází ke správné aktivaci krátkých svalů 

nohy, což má za následek propad podélné a příčné nožní klenby. Ze zdravotního 

hlediska je tato forma shledávána nejméně vhodnou (Tvrzník, Gerych 2014). Dle 

zahraniční literatury je technika běhu přes střední část chodidla velmi podobná technice 

běhu přes patu a proto je můžeme jen velmi těžce rozlišit (Daoud et al, 2012). Mercer et 

al. (2015) při své studii testovali změny velikosti síly vznikající při nárazu chodidla na 

podložku (tzv. impact force) u různých technik došlapu. Z jejich měření vyplývá, že 

nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v síle nárazu u techniky běhu přes patu a střední 

část chodidla. Dále zkoumali délku oporové fáze a maximální hodnoty sil působících na 

podložku. Signifikantní rozdíl byl zaznamenán pouze u délky oporové fáze, která byla 

oproti technice běhu přes patu u techniky běhu přes střední část chodidla kratší.   
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1.5.4 Chi-runnning jako alternativní metoda došlapu 

 Jedná se o běžecký styl vycházející z myšlenky cvičení Tai-Chi, který má 

pomoci běžci správně procítit každý pohyb a ulehčit zátěž nosným kloubům, a tím 

předcházet zranění. Oproti běžným běžeckým technikám je při této technice trup běžce 

více nakloněn dopředu, díky čemuž je zprostředkován dopředný pohyb pomocí 

gravitace (Obrázek 1). Hovoříme o neustálém kontrolovaném pádu. Hlavní myšlenkou 

je běh bez úsilí, kdy se běžec snaží minimalizovat vertikální pohyb těžiště. Toho může 

dosáhnout pomocí došlapu přes střední oblast chodidla pod kolenem (Dreyer, 2009). 

Goss et al. (2012) ve své studii porovnával běžecké techniky s technikou Chi-running a 

z jeho výsledků vyplynulo, že průměrné vertikální reakční síly a maximální brzdné síly 

bránící pohyb běžce vpřed jsou nižší než u běžných technik. Tyto dva atributy shledal 

jako klíčové k prevenci zranění způsobených vytrvalostním během.   

 

Obrázek 1 – Vlevo na obrázku postavení běžce při napřímené technice běhu, vpravo technika běhu  

Chi-running (převzato z www.eChifitness.com) 

 

1.6 Nejčastější běžecká zranění 

  Se stoupajícím zájmem o běh, který se od roku 2002 stal jednou z 

nejoblíbenějších pohybových aktivit, přišel i nárůst počtu zranění spojených s touto 

pohybovou aktivitou. Dle studie Gent et al. (2007) shromažďující online data do roku 

2006 vyplývá široké rozpětí incidence zranění dolní končetiny od 19,4 % do 79,3 %. Při 

http://www.echifitness.com/
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porovnávání dat zohledňující i zranění mimo dolní končetiny se rozpětí zvýšilo na 

19,4 % až 92,4 %. Jako nejčastější zranění uvádí autor zranění kolene.  

Anketa z roku 2011 webu www.runnersworld.com, které se zúčastnilo 4500 

běžců, zkoumala četnost zranění za poslední rok. Z jejich výsledků vyplývá, že 

nejčastějším zraněním byl syndrom iliotibiálního traktu (14 % respondentů). 

Následovalo zranění kolene (13 % respondentů), plantární fascitida (10 %), shin splints 

neboli medial tibial stress syndrom (10 %), bolesti v oblasti hamstringů (7 %) a 

únavové zlomeniny (6 %).  

Daoud et al. (2012) uvádí, že 74 % běžců prodělá každý rok středně těžké až těžké 

zranění. Z toho dvakrát častěji utrpí opakující se únavová zranění běžci preferující 

techniku běhu přes patu ve srovnání s technikou běhu přes špičku. Hlavní příčinu autor 

vidí v rychlém nástupu vertikálních reakčních sil podložky při dopadu u techniky běhu 

přes patu, který je charakteristický rychlým a prudkým nástupem, oproti technikám 

došlapu přes špičku a střední část chodidla (Graf 1).  Závislost technik došlapu na vznik 

traumatických poškození nebyla prokázána.  

 

Graf 1 – Vztah reakčních sil podložky v závislosti na technice běhu,RFS = běh s došlapem přes patu, MFS = běh s 
došlapem na střední část chodidla, FFS = běh s došlapem na přední část chodidla, GRF = reakční síly 
podložky, (převzato z www.running.competitor.com) 
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V České literatuře jsou popisována jako nejčastější zranění doprovázející 

vytrvalostní běžecké disciplíny záněty tkání v oblasti šlach. Ty jsou typické pro oblast 

Achillovy šlachy a m. tibialis anterior. Hlavní příčinou těchto problémů může být obuv, 

chladné prostředí či tvrdý povrch, na kterém sportovci trénují. Za zmínku stojí i 

únavové zlomeniny popisované u maratonských běžců způsobené místním přetížením, 

nejčastěji 2. a 3. metatarsu (Korbelář, 1997). 

 

Maarten et al. (2015) ve své studii označil příčiny běžeckých zranění za 

multifaktoriální. Mezi rizikové faktory dle autora patří:  

1)  Osobní faktory (věk, pohlaví, genetické predispozice…) 

2) Běžecké faktory (obuv, četnost tréninkových dávek, počet naběhaných 

kilometrů, běžecká technika…) 

3) Faktory zdraví a životního stylu (kouření, BMI, předešlá zranění, nedostatek 

spánku a regenerace…)        

Z výsledků studie vyplývá, že muži ze statistického hlediska nesou větší riziko ke 

vzniku zranění oproti ženám. Z většiny studií nebyl prokázán signifikantní rozdíl 

v prevalenci zranění v závislosti na věku či BMI. Pouze Wen et. al (1998) zaznamenal, 

že  muži s nižším BMI inklinují ke zranění dolních končetin a ženy s vyšším BMI 

naopak k bolestem zad způsobeným běžeckou aktivitou. Většina studií potvrdila 

souvislost zranění s počtem tréninkových dávek, množstvím naběhaných kilometrů a 

předešlými zraněními pohybového aparátu. V dosavadních studiích nebyla dostatečně 

prokázána souvislost zranění s použitým typem běžecké obuvi.  

V souhrnu se většina autorů shoduje v tom, že technika došlapu na přední část 

chodidla eliminuje u běžce rychlý prudký nástup vertikálních reakčních sil označovaný 

jako „impact peak“, který by mohl být příčinou zranění kolenního kloubu. Na druhou 

stranu se ale shodují, že běh přes přední část chodidla s sebou nese zvýšený nárok na 
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svalovou práci plantárních flexorů, což by mohlo vést k jejich přetížení (Goss et al. 

2012, Daoud et al. 2012).    

1.6.1 Syndrom iliotibiálního traktu 

 Iliotibiální syndrom představuje až 12 % všech únavových zranění. Jedná se o 

zranění typické svou bolestí na laterální straně kolene (Fredericson, 2005). 

Tractus iliotibialis je z anatomického hlediska aponeurotický zesílený pruh stehenní 

fascie do které se upínají m. tensor fascie latae a m. gluteus maximus. Začíná v oblasti 

předního okraje crista iliaca a upíná se v oblasti drsnatiny zevního kondylu tibie 

(Čihák, 2011). Bolesti typické pro tento syndrom dle zkušeností běžců převážně odezní 

krátce po doběhu. Zvyšují se při běhu z kopce či při dlouhém sezení s flektovaným 

kolenem (Fredericson, 2005). Jako hlavní příčina tohoto zranění je uváděna ve studiích 

svalová nerovnováha mezi abduktory a adduktory kyčelního kloubu, která způsobuje 

zvýšené tření tractu o epicondylus lateralis femoris (Birnbaum et al., 2004).  

Ve své studii Noehren et al. (2014) pozoroval větší vnitřní rotaci v kyčelním 

kloubu a větší addukci kolenního kloubu u běžců s iliotibiálním syndromem oproti 

kontrolní skupině. Snížená svalová síla zevních rotátorů kyčelního kloubu oproti 

kontrolní skupině nebyla prokázána v dostatečné míře, aby se jednalo o statisticky 

významný rozdíl. 

V akutní fázi tohoto zranění se léčba zaměřuje na snížení zánětlivé reakce 

v oblasti laterálního epicondylu femuru pomocí antiflogistik, kryoterapie či 

např. iontoforézy. V subakutní fázi se terapie u pacienta zaměřuje na protahování 

abduktorů kyčelního kloubu. V poslední fázi se klade důraz na postupné posílení 

oslabených svalových skupin v důsledku zranění a postupný návrat k běžným 

sportovním aktivitám (Fredericson, 2005). 
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1.6.2 Patelofemorální syndrom 

 Bolesti spojené s patelofemorálním syndromem označujeme jako nejčastější 

běžecké zranění. Incidence tohoto zranění je mezi všemi běžeckými zraněními dle studií 

od 21,3 % do 41,7 %.  Hlavními faktory ovlivňující toto zranění mohou být oslabení 

m. quadriceps femoris, zkrácení ischiokrurálních svalů, přílišné tréninkové dávky, 

běžecká technika, nekvalitní a opotřebená běžecká obuv či přílišná pronace nohy při 

dokroku (Messier, 1991). Dle studie Knobloch et al. (2008) se 46,4 % elitních běžců 

setkalo s tímto typem zranění. 

U patelofemorálního syndromu dochází k poškození kloubní chrupavky, a tím 

k poškození samotného skloubení. Bolesti jsou charakteristické kolem celé pately a 

zvyšují se při stlačení pately k femuru. Další charakteristické testy jsou např. test 

posunlivosti pately, palpační test laterální porce retinacula patelae, či test zkrácenosti 

hamstringů a m. quadriceps femoris, který dle mnohých studií prokázal značné 

souvislosti se vznikem patelofemorálního syndromu (Fredericson, Yoon, 2006). 

Léčba tohoto zranění vyžaduje v akutní fázi klidový režim doplněný o 

antiflogistickou terapii. V pozdější fázi doplňujeme léčbu protahováním m. quadriceps 

femoris a úpravou tréninkových dávek (Matava, 2008). Tento typ zranění se vyskytuje 

častěji u běžců preferujících techniku běhu přes patu (Daoud et al., 2012).  

1.6.3 Achillotendinitida 

 Achillova šlacha je z anatomického hlediska společným úponem svalů m. soleus 

a m. gastrocnemius lateralis a medialis v oblasti tuber calcanei. Jedná se o nejsilnější a 

nejdelší šlachu v lidském těle (Čihák, 2011). Mezi zranění Achillovy šlachy řadíme 

tzv. tendinopatie a úplné ruptury. Pro vytrvalostní běžecká zranění nejsou úplné ruptury 

Achillovy šlachy zcela běžné, charakterističtější jsou spíše pro skokanské disciplíny či 

sporty s rychlými změnami směru pohybu (Jarvinen et al., 2005).  



23 
 

 Tendinopatie Achillovy šlachy nebo-li Achillotendinitida, představuje dle studie 

webu runnersworld.com (2011) 11 % všech běžeckých zranění. Její nejčastější projev je 

bolest v oblasti úponu a charakteristický otok. Faktory, které mohou nejčastěji zapříčinit 

Achillotendinitidu jsou: hyperpronace a snížený rozsah pohybu v oblasti kotníku, 

valgozita či varozita přednoží nebo zánoží, pes planus nebo cavus, a v neposlední řadě 

svalové dysbalance (Jarvinen et al., 2005). Daoud et al. (2012) shledává častější výskyt 

tohoto zranění u běžců preferujících techniku běhu přes špičku, což lze pokládat za 

jeden z rizikových faktorů. Vliv chladových klimatických podmínek při výkonu na toto 

zranění není zcela objasněn.   

 Léčbou Achillotendinitidy je v časné fázi klidový režim, kryoterapie, 

antiflogistika, protahování m. triceps surae a snížení provokujících faktorů na 

minimum. Další možností je využití fyzikální terapie, nejčastěji terapie pulzní rázovou 

vlnou, UZ či laserem. Při selhání tohoto postupu je možné přistoupit k operačnímu 

řešení, při kterém se odstraní makroskopické adheze a intratendinózní léze, které byly 

předoperačně zjištěny z ultrazvukového vyšetření. O efektu operační léčby jsou zatím 

vedeny diskuze (Paavola et al, 2002).  

1.6.4 Únavový syndrom holenní okostice (Medial tibial stress syndrome) 

 Únavový syndrom holenní okostice v anglické literatuře známý jako 

„shin splints“ je syndromem nespecifické bolesti v oblasti od tuberositas tibie až ke 

kotníku. Běžně se s tímto syndromem setká až 37,5 % elitních běžců (Landreneau et al., 

2014). Dle webové stránky www.runnersworld.com představuje „shin splints“ 15 % 

všech běžeckých zranění. Hlavními příčinami vzniku bolesti popisovanými v mnoha 

článcích, které ve své studii shrnula Landreneau et al. (2014), by mohly být 

kompartment syndrom, únavové přetížení s následnými mikrotraumaty v oblasti holenní 

kosti, biomechanické variace jedinců či svalová únava. Charakteristickým znakem je 
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rychlý nástup bolesti při zahájení pohybové aktivity a její postupné zhoršení. Vymizení 

bolesti se dostaví nejčastěji krátce po dokončení pohybové aktivity. Diagnostika tohoto 

syndromu se opírá o anamnestická data a lokalizaci bolesti.  

Důležitá je u tohoto syndromu prevence, kdy se běžcům doporučuje využívat 

kvalitní běžeckou obuv, běhat v měkčím terénu a vyvarovat se rychlému běhání z 

prudkých kopců. Ženy mají obecně vyšší riziko vzniku tohoto zranění 

(Nordqvist, 2014). Jako léčba tohoto zranění je doporučována kryoterapie, klidový 

režim, protahování m. tibialis anterior či kineziotaping (Matava, 2008).  

Daoud et al. (2012) ve své studií zaznamenal vyšší prevalenci tohoto zranění u 

běžců preferujících techniku běhu přes patu. Tento poznatek doplnila Landreanu et al. 

(2014), která jako možnou příčinu vzniku tohoto zranění uvedla vyšší průměrnou 

aktivitu m. tibialis anterior u běhu přes patu. Tato zvýšená svalová aktivita může vést k 

únavě, která může být příčinnou vzniku diskutovaného zranění.   

1.6.5 Plantární fasciitida 

   Jedná se o onemocnění plantární aponeurózy dříve označované jako zánětlivé. 

V dnešní době se spíše přistupuje k označení plantární fasciopatie, která lépe 

charakterizuje multifaktoriální příčinu daného zranění (Nedělka et al. 2009). Je to jedno 

z nejčastějších běžeckých zranění s prevalencí u elitních běžců 12,7 % (Landreanu et 

al., 2014). Dle www.runnersworld.com představuje 15 % všech běžeckých zranění. Je 

typické bolestí v oblasti mediální strany tuberositas calcanei a podél mediální části 

podélné klenby. Velmi často je zranění doprovázeno otokem v oblasti planty a 

přilehlých měkkých tkání. Bolest se stupňuje se zvyšující se zátěží. Hlavní příčinou 

vzniku tohoto zranění je everze patní kosti, přetrénování, nevhodná obuv, pes planus, 

pes cavus a v neposlední řadě zkrácení Achillovy šlachy (Warren, 1990). Toto zranění 

je typičtější u běžců preferujících techniku běhu přes patu (Daoud et al. 2012). Terapie 
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plantární fasciitidy se shoduje s většinou terapií ostatních běžeckých zranění (Matava, 

2009). Velmi často je k léčbě navíc využívána terapie rázovou vlnou. (Nedělka et al. 

2009). 

1.6.6 Únavové zlomeniny  

Únavové zlomeniny vznikají opakovaným mechanickým přetížením určité oblasti. 

Incidence tohoto zranění u vytrvalostních běžců je od 4,9 % do 21,1 % za rok. U 

únavových zlomenin rozlišujeme 2 skupiny. První skupinu tvoří zlomeniny postihující 

dlouhé kosti dolní končetiny (femur, tibie, fibula) a druhou zlomeniny postihující krátké 

kosti nohy (tarzy, metatarzy). U běžců preferujících techniku běhu přes patu je 

charakterističtější vznik únavových zlomenin dlouhých kostí oproti běžcům 

preferujících techniku běhu přes špičku, kde je mnohem větší výskyt zlomenin krátkých 

kostí. Jako prevenci únavových zlomenin shledáváme eliminaci faktorů způsobujících 

zvýšené zatížení kostí a podporu faktorů, které zvyšují schopnost kostí odolávat zátěži. 

Mezi tyto faktory řadíme například správnou životosprávu s dostatečným přísunem 

vitamínu D a vápníku, vhodnou běžeckou obuv a adekvátní tréninkové dávky (Warden 

et al., 2014). Dle Landreneau et al. (2014) není vhodné v souvislosti s únavovými 

zlomeninami preferovat pouze jednu techniku běhu.  

Léčba únavových zlomenin je soustředěna na klidový režim doplněný o fyzikální 

terapii (nejčastěji magnetoterapii). Dle rozsahu zranění se po 4-6 týdnech postupně 

vracíme k běžným pohybovým aktivitám (Matava, 2008). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Cíle práce 

Cílem práce je zmapování reakčních sil a aktivace svalů dolní končetiny při běhu 

na běhátku technikou přes patu a přes špičku, které mohou být klíčové při vzniku 

některých běžeckých zranění.  

2.2 Hypotézy 

Předmětem této části práce bude potvrzení či vyvrácení následujících hypotéz: 

 H1: Při změně techniky došlapu dojde ke změně velikosti vertikálních 

reakčních sil vznikajících při kontaktu chodidla s podložkou. 

 H2: U techniky běhu přes špičku je větší velikost tlaku v oblasti laterálního a 

mediálního předonoží (Lateral a Medial forefoot) oproti běhu přes patu. 

 H3: Při změně techniky došlapu dochází ke změně průměrné svalové 

aktivity m. gastrocnemius lateralis, m. gastrocnemius medialis a 

m. quadriceps femoris v průběhu oporové fáze dolní končetiny. 

 H4: Při změně techniky došlapu dochází ke změně průměrné svalové 

aktivity m. tibialis anterior v průběhu švihové fáze dolní končetiny.  

2.3 Metodika 

2.3.1 Zkoumaný soubor 

Měření se zúčastnilo 8 probandů, 4 muži a 4 ženy, ve věku od 20 do 28 let 

(Tabulka 1). Jednalo se vždy o rekreační běžce bez sportovní minulosti vrcholové 

úrovně, která by se mohla projevit v jejich technice běhu. Bylo požadováno, aby každý 

proband běhal s frekvencí alespoň jednou týdně. Z anamnestických údajů nebyla patrna 

žádná významná traumata na pohybovém aparátu. Den před měřením bylo všem 
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probandům doporučeno vynechat jakoukoliv náročnou pohybovou aktivitu. Měření se 

všichni probandi zúčastnili dobrovolně a byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními. 

 

Jméno Věk Pohlaví 
Výška 

(cm) 

Hmotnost 

(kg) 
BMI 

Frekvence 

běhu v 

týdnu 

Spontánní 

rychlost 

běhu 

J. J. 21 Ž 164 60 22,3 1-2krát 8,3 km/h 

K. L. 26 Ž 163 82 30,8 2 krát 10,1 km/h 

L. K. 20 M 191 73 20,1 2 krát 12,0 km/h 

M. K. 23 Ž 181 66 20,2 1 krát 10,6 km/h 

M. Š. 22 M 177 72 23 1 krát 10,0 km/h 

N. M. 23 Ž 164 57 21,2 2 krát 9,8 km/h 

O. R. 27 M 174 74 24,4 4 krát 10,0 km/h 

T. B. 23 M 171 80 27,3 2-3 krát 10,6 km/h 

Průměr 

±SD 
23,1±2,1 - 173,2±9,1 70,7±8,3 23,7±3,5 - 10,2±0,9 

 
Tabulka 1 – přehled probandů 

 

2.3.2 Technické vybavení 

2.3.2.1 Běžecký pás 

Pro běh byl využit motorový běžecký pás Marquette T2000 o rozměrech 

150x45,5 cm. 

2.3.2.2 Pedar X – Novel  

K měření distribuce tlaku a velikosti sil působících na chodidlo jsme využili 

systém Pedar – X. Jedná se o systém německé firmy Novel zabývající se problematikou 

distribuce tlaku na chodidle během dynamických aktivit jako je běh, chůze, cyklistika či 

například lyžování. K měření se využívá speciálních tlakoměrných stélek (Obrázek 2), 
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které jsou rozděleny na 99 samostatných senzorických ploch, které odesílají data o 

průběhu tlakových změn v dané oblasti. Celé chodidlo je systémem rozděleno na 

několik částí, kterým přísluší definovaný počet senzorů. Jedná se o oblasti definované 

jako palec (Big Toe), ostatní prsty (Toes), mediální část předonoží (Medial forefoot), 

laterální část předonoží (Lateral forefoot), střední část chodidla (Midfoot), laterální 

oblast paty (Lateral heel) a mediální oblast paty (Medial heel). Každá ze stélek je 

kabelem připojena ke sběrnému zařízení, které je umístěno na elastickém pásu 

(Obrázek 2). K propojení a odesílání dat ze sběrného zařízení je využívána technologie 

Bluetooth, což v reálném čase umožňuje hrubou analýzu a kontrolu správnosti měření. 

Hlavní výhodou bezdrátového propojení je však mobilita měřeného jedince. Další 

možností je ukládání dat na FLASH disk či paměťovou kartu s následným uložením do 

počítače. Velkou výhodou je možnost TTL synchronizace s dalšími systémy, jako je 

EMG či video analýza. 

 Pedar  X software umožňuje následně ze získaných dat vyhodnotit: 

 2D a 3D projekce maximálního tlaku 

 2D a 3D projekce distribuce tlaku online v reálném čase 

 Isobarické zobrazení tlaku 

 Analýzu jednotlivých kroků běžeckého cyklu 

 Pohyb centra tlaku v oporové fázi 

 Velikost kontaktní plochy 

 Časové údaje jednotlivých fází běhu 

 Zobrazení maximálního tlaku, síly a kontaktní plochy v závislosti na čase 

(Informace převzaty od výrobce, dostupné na www.Novel.de) 

http://www.novel.de/
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Obrázek 2 – Vlevo na obrázku tlakoměrné stélky se snímacím zařízením, vpravo připevnění zařízení k elastickému 

pásu (převzato z www.Novel.de) 

2.3.2.3 Povrchová elektromyografie (EMG)   

K měření povrchové elektromyografie jsme použili přístroj MyoSystem 1400A 

s 16 kanály od americké firmy NORAXON. Svalová aktivita byla snímána na 

vybraných svalech dolní končetiny bilaterálně. Místo pro elektrody bylo řádně očištěno, 

ošetřeno abrazivním gelem a vytřeno do sucha buničinou. Gelové Ag/AgCl elektrody 

byly přilepeny na oblast svalového bříška, spojnice dvojice elektrod se středy 

vzdálenými 2,5 cm procházela paralelně s průběhem svalových vláken. Referenční 

elektrody byly umístěny na caput fibulae. K eliminaci artefaktů byly kabely dostatečně 

fixovány kineziotapem s nulovým protažením tak, aby fixace co nejméně bránila 

v pohybu probandů. Příprava, kontrola a umístění elektrod proběhlo v souladu 

s doporučením SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment 

of Muscles).    

Seznam měřených svalů: 

 M. tibialis anterior (TA) 
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 M. gastrocnemius lateralis (GL) 

 M. gastrocnemius medialis (GM) 

 M. vastus lateralis (VLO) 

 M. vastus medialis (VMO) 

 M. rectus femoris (RF) 

 M. biceps femoris (BF) 

 M. semitendinosus (SEM) 

2.3.2.4 EKG  

12 svodový EKG záznam v modifikaci Mason-Likar pomocí přístroje BTL 08-SD 

byl kontinuálně online monitorován a ukládán pro offline vyhodnocení tepové 

frekvence. 

2.3.3 Průběh měření  

Měření proběhla v zátěžové laboratoři Fakultní Nemocnice Motol na Klinice 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Při 

příchodu byl každý proband seznámen s průběhem měření, následně byly získány 

anamnestické údaje, změřeny délky a obvody dolních končetin pro zjištění případných 

patologii a připevněny elektrody na vybrané svaly. Následovalo zapůjčení neutrálního 

typu běžecké obuvi značky Asics, rozcvičení, seznámení se zásadami běhu na běžeckém 

pásu, rozběhání, vyzkoušení obou technik běhu (s došlapem přes patu a přes špičku) a 

naměření spontánní rychlosti běhu na pásu, čili takové rychlosti, kterou by proband 

zvolil pro běžný trénink o trvání 45 minut. Po celou dobu zácviku, rozcvičení i měření 

byl pás vodorovně (sklon 0 %). Poté byly připojeny elektrody pomocí kabelů k EMG 

přístroji. K fixaci kabelů byl použit kineziotape s nulovým pnutím pro svou dobrou 

přilnavost a minimálnímu omezení pohybových funkcí probanda oproti běžné fixační 
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pásce. Pro každý sval byla provedena orientační izometrická zkouška pro ověření 

správnosti přiřazení a kvality vysílaného signálu. V dalším kroku byly do bot probanda 

umístěny tlakoměrné stélky Pedar X a na tělo připevněn pás s vysílacím aparátem, který 

je synchronizovaný pomocí Bluetooth s programem instalovaným v přenosném počítači. 

Následovala kalibrace a orientační změření klidového stoje každého probanda 

k vyloučení výrazných asymetrií. Samotné měření probíhalo ve třech rychlostech po 

jedné minutě každou technikou a to v pořadí 8 km/h, 10 km/h a spontánní rychlost. 

Technika došlapu, kterou proband začínal, byla určena náhodně, poté se techniky 

pravidelně střídaly. V průběhu testu a zotavení byla monitorována EKG křivka.  

2.3.4 Analýza dat a statistické zpracování výsledků 

Hlavní zkoumanou oblastí povrchové EMG byla spontánní rychlost. K analýze dat 

byl využit software MyoResearch XP 1.08 Master Edition. Získaný EMG signál byl 

nejprve filtrován Butterwort 20 Hz Highpass a následně prošel rektifikací k převedení 

záporných hodnot na kladné hodnoty o stejné velikosti. V posledním kroku byl signál 

vyhlazen pomocí Butterworth 10 Hz Lowpass. K analýze byla využita funkce Bilateral 

Gait Report, která umožňuje rozdělení fází krokového cyklu dolní končetiny na 

oporovou a švihovou. Za začátek oporové fáze byl zvolen iniciální kontakt definovaný 

jako zvýšení síly měřené systémem Pedar jako součet z celého chodidla nad prahovou 

úroveň 70 N. Konec oporové fáze byl zaznamenán při poklesu síly pod prahovou 

úroveň. Krokový cyklus byl časově normalizován, časové parametry jsou uvedeny v % 

cyklu. Výsledkem byla průměrná aktivita jednotlivých svalů v jednotlivých podfázích 

krokového cyklu a maximální hodnota aktivace jednotlivých svalů v průběhu oporové a 

švihové fáze kroku.   

K analýze dat získaných z tlakoměrných stélek byl využit software Pedar - 

X Standard. Definovali jsme 100 kroků každého cyklu měření (50 kroků pravou a 50 
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kroků levou), kdy jeden cyklus začínal iniciálním kontaktem s podložkou jedné 

končetiny a končil dalším iniciálním kontaktem s podložkou té samé končetiny. 

Výsledkem byla komplexní analýza dat získaných z jednotlivých senzorů. Naším 

hlavním zájmem byly změny distribuce tlaku a velikosti vertikálních sil působících na 

chodidlo.   

 Získaná data ze systémů Pedar – X a MyoResearch XP byla převedena do 

tabulky MS Excel. Průměrná svalová aktivita byla normalizována k maximální 

naměřené hodnotě aktivity daného svalu při technice běhu přes patu spontánní rychlostí. 

Výsledky vertikálních sil byly normalizovány k hmotnosti probanda. Výsledky 

tlakových sil byly porovnány jako procentuální změna oproti technice běhu přes patu 

v dané oblasti chodidla (100%). K určení statistické významnosti výsledků byl využit 

párový t-test s hladinou významnosti 0,05. 

2.4 Výsledky 

2.4.1 Ověření hypotézy H1  

H1 ve znění „Při změně techniky došlapu dojde ke změně velikosti vertikálních 

reakčních sil vznikajících při kontaktu chodidla s podložkou“ nebyla potvrzena. 

V žádné měřené rychlosti nebyla zaznamenána statisticky významná změna velikosti 

vertikálních reakčních sil působících na podložku při porovnání techniky běhu přes patu 

s technikou běhu přes špičku (Tabulka 2). 

 

LDK - norm. vertikální síly (N/BW) PDK - norm. vertikální síly (N/BW) 

 
Běh přes 

patu 
Běh přes 

špičku 
P value 

Běh přes 
patu 

Běh přes 
špičku 

P value 

8 
km/h 

2,00±0,15 2,09±0,18 0,1443 2,04±0,15 2,11±0,15 0,1888 

10 
km/h 

2,11±0,15 2,20±0,19 0,0967 2,15±0,14 2,25±0,13 0,0775 

spon. 2,14±0,15 2,23±0,18 0,1594 2,18±0,14 2,29±0,13 0,0735 

Tabulka 2 – Průměrné hodnoty velikosti vertikálních reakčních sil působící na chodidlo a hladina statistické 

významnosti (P value) 
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Graf 2 – Průměrná normalizovaná velikost vertikálních reakčních sil působící na celé chodidlo v průběhu 

oporové fáze  

2.4.2 Ověření hypotézy H2 

H2 ve znění „U techniky běhu přes špičku je větší velikost tlaku v oblasti 

laterálního a mediálního předonoží (Lateral a Medial forefoot) oproti běhu přes patu“ 

byla potvrzena. Ve všech měřených rychlostech byl zaznamenán statisticky významný 

rozdíl distribuce tlaku mezi technikou běhu přes patu a přes špičku. U techniky běhu 

přes špičku byl při běhu rychlostí 8 km/h v laterální oblasti předonoží průměrný nárůst 

tlakových sil o 40,5 % (±23 %) oproti technice přes patu (Příloha č. 4), při běhu 

rychlostí 10 km/h o 29,5 % (±17 %) (Příloha č. 3) a při spontánní rychlosti běhu o 

26,5 % (±15 %) (Graf 3). V mediální oblasti předonoží byl průměrný nárůst tlakových 

sil při technice běhu přes špičku oproti technice běhu přes patu v rychlosti 8 km/h 48 % 

(±21 %) (Příloha č. 6), v rychlosti 10 km/h  38 % (±16 %) (Příloha č. 5) a ve spontánní 

rychlosti běhu 35 % (±14 %) (Graf 4).    
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  LDK - průměr max. kPa PDK - průměr max. kPa 

  
Běh přes 

patu 
Běh přes 

špičku 
d% 

P 
value 

Běh přes 
patu 

Běh přes 
špičku 

d% 
P 

value 
8 

km/h 
336,08±85,2 460,08±97,2 +41 0,0002 346,81±86,2 473,41±92,0 +40 0,0002 

10 
km/h 

374,19±93,1 475,51±101,6 +30 0,0003 382,95±84,3 487,33±87,1 +29 0,0003 

spon. 380,74±97,3 469,36±103,6 +26 0,0008 389,24±90,8 484,64±85,8 +27 0,0007 

Tabulka 3  –  Průměrné maximální naměřené hodnoty tlaku v oblasti Lateral forefoot a hladina statistické 

významnosti (P value), d% - průměrný procentuální nárůst maximálních tlakových sil při 

technice běhu přes špičku 

 

 

 

Graf 3 - Procentuální vyjádření rozdílu průměrné velikosti tlaku působící na laterální část předonoží 

(Lateral forefoot), kdy technika běhu přes patu je rovna 100%  

 

  LDK - průměr max. kPa PDK - průměr max. kPa 

  
Běh přes 

patu 
Běh přes 

špičku 
d% 

P 
value 

Běh přes 
patu 

Běh přes 
špičku 

d% 
P 

value 
8 

km/h 
281,70±62,0 414,45±115,6 +46 0,0010 276,24±78,1 410,78±110,3 +51 0,0006 

10 
km/h 

320,54±82,6 445,38±133,9 +38 0,0012 316,71±101,9 430,29±118,1 +38 0,0006 

spon. 326,61±88,9 449,08±141,0 +36 0,0010 332,21±117,8 434,36±132,1 +33 0,0020 

Tabulka 4  – Průměrné maximální naměřené hodnoty tlaku v oblasti Medial forefoot a hladina statistické 

významnosti (P value), d% - průměrný procentuální nárůst maximálních tlakových sil při 

technice běhu přes špičku 
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Graf 4 - Procentuální vyjádření rozdílu průměrné velikosti tlaku působící na mediální část předonoží 

(Medial forefoot), kdy technika běhu přes patu je vyjádřena jako 100%    

 

2.4.3 Ověření hypotézy H3 

H3 ve znění „Při změně techniky došlapu dochází ke změně průměrné svalové 

aktivity m. gastrocnemius lateralis, m. gastrocnemius medialis a m. quadriceps femoris 

v průběhu oporové fáze dolní končetiny“ byla z části potvrzena. Byl zaznamenán 

statisticky významný rozdíl v průměrné normalizované svalové aktivitě jak na levé, tak 

na pravé DK, u m. gastrocnemius lateralis (p=0.02, resp. p=0.01), m. gastrocnemius 

medialis (p=0.005, resp. p=0.001), m. vastus medialis (p=0.007, resp. p=0.008) a 

m. rectus femoris (p=0.002, resp p=0.02). Naopak u m. vastus lateralis nebyl 

zaznamenán statisticky významný rozdíl v průměrné normalizované svalové aktivitě jak 

levé tak pravé DK (p=0.09, resp. p=0.08) (Tabulka 5,6). 

  
LDK - průměr norm. svalové 

aktivity 
PDK - průměr norm. svalové 

aktivity 

  
Běh přes 

patu 
Běh přes 

špičku 
P value 

Běh přes 
patu 

Běh přes 
špičku 

P value 

GM 0,49±0,06 0,55±0,08 0,0056 0,50±0,03 0,57±0,04 0,0009 

GL 0,51±0,04 0,56±0,07 0,0225 0,51±0,06 0,59±0,09 0,0114 

Tabulka 5 – Průměrná normalizovaná svalová aktivita m. gastrocnemius medialis (GM) a m. gastrocnemius 
lateralis (GL) v průběhu oporové fáze a hladina statistické významnosti (P value) 
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Graf 5 – Průměrná normalizovaná svalová aktivita mm. gastrocnemii v průběhu oporové fáze, GM = 
m. gastrocnemius medialis, GL = m. gastrocnemius lateralis, L = označení levé DK, P = označení pravé 
DK  

 

  
LDK - průměr norm. svalové 

aktivity 
PDK - průměr norm. svalové 

aktivity 

  
Běh přes 

patu 
Běh přes 

špičku 
P value 

Běh přes 
patu 

Běh přes 
špičku 

P value 

VMO 0,40±0,05 0,47±0,09 0,0069 0,41±0,03 0,48±0,07 0,0075 

VLO 0,39±0,06 0,45±0,12 0,0908 0,40±0,03 0,48±0,11 0,0803 

RF 0,44±0,06 0,56±0,11 0,0025 0,44±0,09 0,56±0,19 0,0248 

Tabulka 6 – Průměrná normalizovaná svalová aktivita m. vastus medialis (VMO), m. vastus lateralis (VLO) a 
m. rectus femoris (RF) v průběhu oporové fáze a hladina statistické významnosti (P value) 
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Graf 6 – Průměrná normalizovaná svalová aktivita m. quadriceps femoris v průběhu oporové fáze, 

VMO = m. vastus medialis, VLO = m. vastus lateralis, RF. = m. rectus femoris, L = označení levé 

dolní končetiny, P = označení pravé dolní končetiny  

 

M. gastrocnemius medialis vykazoval oboustranně vyšší průměrnou 

normalizovanou svalovou aktivitu v průběhu oporové fáze u techniky běhu přes špičku 

oproti technice běhu přes patu. Průměrná normalizovaná svalová aktivita obou dolních 

končetin byla u techniky běhu přes špičku 0,56 (±0,062) oproti technice běhu přes patu 

0,49 (±0,048).   

M. gastrocnemius lateralis vykazoval oboustranně vyšší průměrnou 

normalizovanou svalovou aktivitu v průběhu oporové fáze u techniky běhu přes špičku 

oproti technice běhu přes patu. Průměrná normalizovaná svalové aktivity obou dolních 

končetin byla u techniky běhu přes špičku 0,57 (±0,079) oproti technice běhu přes patu 

0,51 (±0,049). 

M. vastus medialis vykazoval oboustranně vyšší průměrnou normalizovanou 

svalovou aktivitu v průběhu oporové fáze u techniky běhu přes špičku oproti technice 

běhu přes patu. Průměrná normalizovaná svalová aktivita obou dolních končetin byla u 

techniky běhu přes špičku 0,47 (±0,078) oproti technice běhu přes patu 0,40 (±0,039).   
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M. rectus femoris vykazoval oboustranně vyšší průměrnou normalizovanou 

svalovou aktivitu v průběhu oporové fáze u techniky běhu přes špičku oproti technice 

běhu přes patu. Průměrná normalizovaná svalová aktivita obou dolních končetin byla u 

techniky běhu přes špičku 0,56 (±0,152) oproti technice běhu přes patu 0,44 (±0,079).  

 

2.4.4 Ověření hypotézy H4 

H4 ve znění „Při změně techniky došlapu dochází ke změně průměrné svalové 

aktivity m. tibialis anterior v průběhu švihové fáze dolní končetiny“ byla potvrzena. Byl 

zaznamenán statisticky významný rozdíl v průměrné normalizované svalové aktivitě jak 

na levé, tak na pravé DK u m. tibialis anterior (p=0.001, resp. p=0.002) (Tabulka 7).  

  
LDK - průměr norm. svalové 

aktivity 
PDK - průměr norm. svalové 

aktivity 

  
Běh přes 
patu 

Běh přes 
špičku P value 

Běh přes 
patu 

Běh přes 
špičku P value 

TA 0,49±0,06 0,28±0,06 0,0012 0,50±0,08 0,29±0,12 0,0015 

Tabulka 7 – Průměrná normalizovaná svalová aktivita m. tibialis anterior (TA) v průběhu švihové fáze a 

hladina statistické významnosti (P value) 

 

 

 

Graf 7  –  Průměrná normalizovaná svalová aktivita m. tibialis anterior v průběhu švihové fáze, TA = m. tibialis 

anterior,  L = označení levé dolní končetiny, P = označení pravé dolní končetiny 
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M. tibialis anterior vykazoval oboustranně vyšší průměrnou normalizovanou 

svalovou aktivitu v průběhu švihové fáze u techniky běhu přes patu oproti technice běhu 

přes špičku. Průměrná normalizovaná svalová aktivita obou dolních končetin byla u 

techniky běhu přes patu 0,49 (±0,072) oproti technice běhu přes špičku 0,28 (±0,099). 
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2.5 Diskuze 

V praktické části bakalářské práce jsme se zaměřili na porovnání svalové aktivity 

a změnu velikosti sil působících na chodidlo běžce. Tyto dva atributy jsme využili 

k objektivnímu porovnání dvou základních technik běhu, techniky běhu přes patu a 

špičku. Tato experimentální část navazuje na několik předešlých studií, které byly 

upraveny pro naše podmínky (Landreneau et al. 2014, Holíková et al. 2014,  Gazendam 

et al. 2007, Karamanidis et al. 2004, Mercer et al. 2015). Hlavním rozdílem naší práce 

je testování čistě rekreačních běžců, kteří za sebou nemají žádnou zkušenost s 

organizovaným tréninkem běhu, byť jen krajské úrovně. Další rozdíl naší práce byl 

v tom, že u všech probandů byla preferovanou technikou technika došlapu přes patu a 

všem probandům byl zapůjčen stejný typ běžecké obuvi (neutrální).  

Nedostatky naší studie shledáváme hlavně v omezených možnostech běhu na 

běžeckém pásu, který se může u mnohých běžců projevit změnou techniky oproti běhu 

v přirozených podmínkách. Dalším nedostatkem by mohlo být omezení pohybu 

způsobené připevněním měřících zařízení na těle probanda. Proto jsme se snažili co 

nejvíce minimalizovat vliv těchto skutečností na výkon probandů a každý si vyzkoušel, 

zda mu žádný z kabelů či měřících zařízení nebrání ve volném pohybu. Poslední 

nedostatek shledáváme ve využití drátového typu povrchové EMG, které má za 

následek větší množství artefaktů při dynamické zátěži, oproti bezdrátovému typu 

povrchové EMG.    

Jednalo se o pilotní studii, které se zúčastnilo 8 probandů (4 ženy, 4 muži), tudíž 

její výsledky nelze zobecňovat na celou populaci. Pro takové závěry by bylo třeba 

podrobnějšího výzkumu širší skupiny probandů.   

Z výsledků hodnocení hypotézy H1 vyplývá, že při změně techniky došlapu 

dochází pouze k malému nárůstu velikosti vertikálních reakčních sil, které nebyly 
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statisticky významné (Tabulka 2). Tento výsledek je pro nás překvapivým, jelikož jsme 

čekali nárůst velikosti vertikálních reakčních sil působících na chodidlo u techniky běhu 

přes patu. Při této technice je vyřazen z funkce amortizační mechanismus m. triceps 

surae, který by se dle našich předpokladů mohl projevit právě ve změně velikosti 

vertikálních reakčních sil. Toto tvrzení se ale nepotvrdilo. Maxima velikosti vertikálních 

reakčních sil je v obou případech dosaženo při zahájení fáze odrazu a je u obou technik 

stejné.  

Potvrdil se pouze rozdíl v rychlosti nárůstu vertikálních reakčních sil, popsaný 

v odborné literatuře již dříve, který je pro techniku běhu přes patu charakteristický. 

Tento nárůst je rychlejší a obsahuje tzv. „impact peak force“, který u techniky běhu přes 

špičku nebyl zaznamenán. (Daoud et al. 2012). Dosud není zcela jasné, jak velký vliv 

má tento rozdíl na vznik běžeckých zranění. 

Z výsledků hodnocení hypotézy H2 vyplývá, že při technice běhu přes špičku 

dochází k nárůstu tlakových sil působících na oblast laterálního a mediálního předonoží 

(Lateral a Medial forefoot) oproti technice běhu přes patu. Z tohoto důvodu se 

domníváme, že nárůst těchto sil právě u techniky běhu přes špičku se podílí na vzniku 

únavových zlomenin v oblasti metatarzů, které jsou pro tuto techniku typické.  

Z výsledků hodnocení hypotézy H3 vyplývá, že při technice běhu přes špičku 

dochází k nárůstu průměrné normalizované svalové aktivity mm. gastrocnemii 

v průběhu oporové fáze, oproti technice běhu přes patu. Naším záměrem bylo poukázat 

na možný vliv vyšší svalové aktivity m. triceps surae v průběhu oporové fáze běhu na 

vznik Achillotendinitidy. Otázkou zůstává, zda poměrně malý procentuální nárůst 

normalizované svalové aktivity obou technik v průběhu oporové fáze u 

m. gastrocnemius lateralis a m. gastrocnemius medialis (13% resp. 12%) je pro vznik 

zranění významný.  
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U svalů m. vastus medialis a m. rectus femoris jsme došli k překvapivému 

výsledku. Průměrná normalizovaná svalová aktivita byla v průběhu oporové fáze u 

těchto svalů vyšší u techniky běhu přes špičku. Tento výsledek jsme neočekávali 

z důvodu amortizační funkce m. quadriceps femoris v průběhu oporové fáze běhu při 

technice běhu přes patu.  Možné vysvětlení tohoto jevu přisuzujeme volbě skupiny 

probandů řazených mezi rekreační běžce, kteří ze statistického hlediska nejčastěji 

preferují techniku běhu přes patu. Námětem pro další měření by tedy bylo porovnání 

tohoto parametru u jedinců, preferujících techniku běhu přes špičku. Částečně se o to 

pokusila ve své studii Landreneau et al. (2014) která testovala běžce, z nichž 10 

preferovalo techniku běhu přes špičku, a 4 preferovali techniku běhu přes patu. Z jejích 

výsledků vyplývá, že nezaznamenala statisticky významný rozdíl v normalizované 

svalové aktivitě m. vastus medialis, m. rectus femoris a m. vastus lateralis při porovnání 

obou technik. 

Z výsledků hodnocení hypotézy H4 vyplývá, že při technice běhu přes patu 

dochází k nárůstu normalizované svalové aktivity m. tibialis anterior v průběhu švihové 

fáze dolní končetiny oproti technice běhu přes špičku. Uvedený nárůst svalové aktivity 

je považován za jeden z faktorů, při vzniku zranění známého jako únavový syndrom 

holenní okostice (z angl. literatury „shin splints“ nebo „medial tibial stress syndrome“) 

(Landreneau et al. 2014). Tento druh zranění je dle literatury (Daoud et al. 2012) 

typický pro techniku běhu přes patu. 

Atypické výsledky měření, které nebyly hlavním bodem našeho zájmu, jsme 

pozorovali u m. biceps femoris a m. semitendinosus. U obou zmíněných svalů byl 

zaznamenán statisticky významný rozdíl v průběhu oporové fáze běhu. Byla 

zaznamenána vyšší průměrná normalizovaná svalová aktivita obou DK u techniky běhu 

přes špičku m. biceps femoris (0,42±0,26) oproti technice běhu přes patu (0,30±0,15). 
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Stejný výsledek byl zjištěn pro m. semitendinosus, kdy byla vyšší průměrná 

normalizovaná svalová aktivita obou DK u techniky běhu přes špičku (0,27±0,18) 

oproti technice běhu přes patu (0,19±0,11). Neočekávaný byl velký rozptyl naměřených 

hodnot (Graf 8). Hlavní funkcí výše uvedených svalů je na začátku oporové fáze práce 

v antagonistickém vzorci vůči m. quadriceps femoris. Na konci fáze opory se zapojují 

k dokončení odrazu extenzí v kyčelním kloubu společně s mm. glutei. Nárůst této 

svalové aktivity přisuzujeme spíše charakteru měřené skupiny probandů, která techniku 

běhu přes špičku běžně nevyužívá. K objasnění pozorovaného jevu by bylo třeba širší a 

podrobnější analýzy zabývající se touto problematikou u obou skupin běžců, případně 

se zaměřit u námi zvolené skupiny na trénink běhu přes špičku a následně celou skupinu 

znovu změřit a porovnat výsledky. 

  
LDK - průměr norm. svalové 

aktivity 
PDK - průměr norm. svalové 

aktivity 

  
Běh přes 

patu 
Běh přes 

špičku 
P value 

Běh přes 
patu 

Běh přes 
špičku 

P value 

BF 0,28±0,13 0,39±0,23 0,0370 0,31±0,17 0,43±0,28 0,0421 

SEM 0,19±0,11 0,27±0,17 0,0332 0,20±0,12 0,27±0,18 0,0363 

Tabulka 8 – Průměrná normalizovaná svalová aktivita m. biceps femoris (BF) a m. semitendinosus (SEM) 
v průběhu oporové fáze a hladina statistické významnosti (P value) 

 

 

Graf 8 - Průměrná normalizovaná svalová aktivita hamstringů v průběhu oporové fáze, BF = m. biceps femoris, 

SEM = m. semitendinosus, L = označení levé dolní končetiny, P = označení pravé dolní končetiny 
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Obecně z našich výsledků nelze s přesností určit, která z testovaných technik běhu 

je vhodná pro rekreační běžce. U obou technik byla nalezena jistá pozitiva ale i 

negativa, která je třeba dále zkoumat. V globálním modelu by se dalo říci, že při 

technicky správně zvládnuté technice běhu a dodržení základních zásad běžeckého 

tréninku doplněných o dostatečnou regeneraci lze u rekreačních běžců bez dalších 

faktorů disponujících ke vzniku zranění doporučit obě techniky. Mezi tyto faktory lze 

řadit např. rekurvaci kolen, obezitu či genu valga/vara. Nejlepším návrhem pro 

eliminaci vzniku běžeckých zranění by dle našich předpokladů mohlo být střídání mezi 

oběma základními technikami, což obecně vede k eliminaci jednostranného zatížení 

pohybového aparátu.   
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ZÁVĚR 

Volba běžecké techniky je v současné době jedním z nejdiskutovanějších témat 

v souvislosti se vznikem běžeckých zranění. Vzhledem ke stále většímu počtu 

rekreačních běžců stoupá i množství běžeckých zranění. Proto je nyní snaha objasnit 

příčiny vzniku těchto zranění a najít způsob, jak jim účinně předcházet. Pomocí 

povrchové EMG a pedobarografie jsme se snažili analyzovat zatížení dolních končetin 

při běžecké zátěži. 

Z našich naměřených dat vyplývá, že ani jedna z technik není optimální pro 

předcházení vzniku běžeckých zranění. Obě ze zkoumaných technik vykazovaly 

zvýšené hodnoty v některých parametrech vypovídajících o možném vlivu na vznik 

zranění typických pro danou techniku. Závěrem našeho měření tedy je, že pro rekreační 

běžce je vhodné obě techniky střídat, čímž zabrání jednostranné zátěži na pohybový 

aparát.  

Pro přesnější posouzení faktorů, které mají vliv na vznik běžeckých zranění, by 

byla třeba rozsáhlá dlouhodobá studie čítající velké množství probandů preferujících jak 

techniku běhu přes patu, tak techniku běhu přes špičku. Na základě výsledků takovéto 

studie by bylo možné zkoumat biomechanické rozdíly při obou technikách a její variace 

u různých jedinců. Výstupem takové práce by bylo hlubší pochopení některých 

rizikových faktorů při vzniku běžeckých zranění. 
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Příloha č. 1: Proband T. B. v průběhu měření (obrázek) 
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Příloha č. 3: Velikost tlaku působící v oblasti laterálního předonoží při rychlosti 

10 km/h (graf) 

 

Příloha č. 4: Velikost tlaku působící v oblasti laterálního předonoží při rychlosti 

8 km/h (graf) 
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Příloha č. 5: Velikost tlaku působící v oblasti mediální předonoží při rychlosti 

10 km/h (graf) 
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8 km/h (graf) 
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Příloha č. 7: Velikost vertikálních reakčních sil působící na celé chodidlo při 

rychlosti 10 km/h  (graf) 
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Příloha č. 9: Ukázka výsledku měření z tlakoměrných stélek Pedar – X při běhu 

přes patu (obrázek) 
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Příloha č. 10: Ukázka výsledku měření z tlakoměrných stélek Pedar – X při běhu 

přes špičku (obrázek) 
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Příloha č. 11: Výsledky měření délek a obvodů DK (tabulka) 

  

Příloha č. 12: Výsledky měření klidového stoje (tabulka) 

 

Jméno zatížení LDK (N) zatížení PDK (N) Odrazová DK 

T. B. 412 402 P 

N. M. 294 282 L 

L. K. 358 353 P 

O. R. 309 339 L 

M. K. 338 328 L 

J. J. 321 299 L 

M. Š. 353 361 L 

K. L. 388 392 P 

 

Příloha č. 13: Protokol využívaný při měření (text) 

 

Jméno:      Datum a čas měření: 

Datum narození:      Pohlaví: 

Výška:       Hmotnost: 

Běh v týdnu: 

Délka DK L (spino-maleolární):   Délka DK P (spino-maleolární): 

Obvod lýtka L:     Obvod lýtka P: 

Obvod stehna L:     Obvod stehna P: 

Operace:      Velikost obuvi: 

Odrazová noha:     Preferovaná technika běhu: 

Spontánní naměřená rychlost běhu: 

Měření:  

1. technika 8 km/h, čas zahájení: 

2. technika 8 km/h, čas zahájení: 

1. technika 10 km/h, čas zahájení: 

2. technika 10 km/h, čas zahájení: 

1. technika spontánní rychlost: 

2. technika spontánní rychlost: 

Poznámky k měření: 

Jméno 
Délka LDK 

(spinomaleolární) 
Délka PDK 

(spinomaleolární) 
Obvod L 

lýtka 
Obvod P 

lýtka 
Obvod L 
stehna 

Obvod P 
stehna 

T. B. 86 cm 87 cm 41 cm 40 cm 43 cm 44 cm 
N. M. 84 cm 85 cm 36 cm 36 cm 43 cm 44 cm 
L. K. 102 cm 102cm 38 cm 39 cm 42 cm 41 cm 
O. R. 91 cm 91 cm 36 cm 36 cm 41 cm 41cm 
M. K. 95 cm 95 cm 36 cm 36 cm 38 cm 39cm 
J. J. 86 cm 86 cm 36 cm 37 cm 40 cm 41 cm 

M. Š. 93 cm 94 cm 37cm 36 cm 41 cm 43 cm 
K. L. 87 cm 88 cm 42 cm 44 cm 53 cm 54 cm 


