
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 
 

 

 

 

 

 

Zuzana Krchová 

 

 

 

 

 

Dopad užívání různých typů běžecké obuvi 

na stabilitu a vznik zranění u vytrvalostních 

běžců 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

Praha 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Zuzana Krchová 

Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 

Oponent práce: Mgr. Lucie Oplová 

Datum obhajoby: 2014  



 

 

BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

KRCHOVÁ, Zuzana. Dopad užívání různých typů běžecké obuvi na stabilitu a 

vznik zranění u vytrvalostních běžců. Praha: Univerzita Karlova v Praze,  

2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2014. 71 s. 

Vedoucí diplomové práce PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.  
 

 

ANOTACE 

K hlavním problémům přispívajícím ke vzniku běžeckých zranění patří 

jejich nejasná etiopatogeneze a vysoká četnost. Poranění jsou často dávána do 

souvislosti se silami působícími při došlapu, které mají být tlumeny běžeckou 

obuví. Existují ale také názory, že běžně používaná obuv může zranění naopak 

způsobovat. Tato práce zkoumá dopad jednotlivých typů běžecké obuvi na 

ovlivnění stability. 

Metodika: Jsou zde porovnávány dvě skupiny běžců: minimalisté  

a klasičtí běžci. Pomocí posturografie je zkoumána jejich stabilita ve třech 

odlišných situacích: naboso, v klasické a minimalistické obuvi. Dále je zde 

zkoumán vztah mezi stabilitou, používanou obuví, tréninkovými zvyklostmi  

a frekvencí zranění. 

Výsledky: Mezi skupinami nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly ve 

stabilitě naboso. Použití obuvi nevede k signifikantnímu zhoršení stability  

u žádné ze skupin. Přesto většina běžců subjektivně hodnotí variantu testování 

naboso jako nejjednodušší. Mezi klasickými běžci je častější výskyt plochonoží 

v porovnání s minimalisty. Plochonoží zvyšuje riziko vzniku zranění, naopak 

pravidelná kompenzační pohybová aktivita toto riziko snižuje.   

 

ANNOTATION 

The main problems concerning birth of running injuries is their unclear 

ethiopathogenesis and high frequency. Injuries are often lined with forces 

affected on tread-down which have to be defused by running shoes. There are 

also opinions that currently used footwear can cause injuries on the contrary. 

This work explores impact of particular types of running shoes for influencing of 

stability. 



 

 

 

Methods: There are compared two groups of runners: minimalists and 

classic runners. Their stability is examined with help of posturography in three 

versions: barefoot, classic and minimalistic footwear. Thereafter there is 

analyzed relation among stability, used footwear, training usage and frequency 

of injuries. 

Results: Minimalists and classic runners have the same stability while 

they are barefoot. Usage of footwear does not cause significant deterioration of 

stability in any of groups. Nevertheless most of runners subjectively evaluate 

the variant of testing barefoot as the simplest. There is more frequent 

occurence of flat foot among classic runners in comparison with minimalists. 

Flat foot increases risk of formation injuries, on the contrary, regular 

compensation motion activity decreases this risk. 
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ÚVOD 

„Na západě děti obouváme dřív, než začnou chodit. Čemu je tím učíme? 

Učíme je, že země je nebezpečná, že se před ní musí chránit. Jenže děti v Keni 

zemi vnímají, mají k ní proto lepší vztah. Učí se nohu při běhu pokládat opatrně, 

aby se nezranily. Učí se došlapovat jemně, lehce, spíš se nad zemí vznášet než 

po ní dusat" Colm O'Connell, trenér světoznámého keňského běžce Rudishy 

(Finn, 2012). 

Oblíbenost běžeckého sportu stále stoupá. S přibývajícími běžci, přibývá 

bohužel i běžeckých zranění. Obecně bylo uznáváno, že hlavní příčinnou těchto 

zranění jsou síly, působící při došlapu, v kombinaci s excesivní pronací. 

Působení těchto sil by mělo být eliminováno vhodnou běžeckou obuví, která 

bude zároveň korigovat nohu do optimálního postavení.  

Vyskytují se ale i protichůdné názory, které naopak spatřují určitou 

souvislost se vznikem běžeckého zranění a používáním této obuvi. Excesivní 

pronace bývá totiž obvykle spojena s plochonožím, které může být klasickou 

běžeckou obuví naopak zhoršováno, vzhledem k tomu, že tato obuv nohu jen 

pasivně stabilizuje a vlivem masivního tlumení snižuje její exteroceptivní  

stimulaci. To může mít za následek snížení feedbacku běžce o postavení jeho 

tělesných segmentů a kvalitě terénu, na který je potřeba se adaptovat. Inhibice 

těchto mechanismů může vést ke snížení stability a neoptimálnímu zatěžování 

pohybového aparátu běžce, což se může z dlouhodobého hlediska spolupodílet 

např. na vzniku overuse injury. Mimo jiné bylo zjištěno, že klasická běžecká 

obuv modifikuje styl došlapu-facilituje dopad na patu, který vede 

k neadekvátnímu zatěžování kolenních kloubů.   

Na základě těchto myšlenek se rozvinul nový běžecký směr-  

minimalismus, který propaguje přirozený styl běhu naboso. Minimalistická obuv 

se v porovnání s klasickou běžeckou obuví vyznačuje absencí tlumících 

materiálů a prvků pro podporu klenby nohy. Obuv disponuje dostatečným 

prostorem v oblasti prstů, kterým tak umožňuje jejich fyziologické zapojení při 

chůzi či běhu. Minimální tloušťka podešve zajišťuje exteroceptivní stimulaci 

plosky a tím zvyšuje tok informací do CNS a moduluje tak nastavení jeho 

dráždivosti. Skrze takto zvýšenou reaktivitu by hypoteticky mělo docházet 

k optimálnímu postavení tělesných segmentů a tím také k minimalizaci 
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možnosti vzniku overuse-injury. Ale i přes tyto teorie se setkáváme se 

zraněními i u minimalistických běžců. Nebezpečí min. obuvi může spočívat 

v tom, že náš pohybový aparát je zvyklý na pasivní podporu obuvi již od raného 

dětství a příliš rychlý přechod k minimalismu může vést k přetížení a poranění. 

Minimalistická obuv vyžaduje dobrou techniku běhu, nedovolí běžci neřízeně 

běžet a záhy tak odkrývá naše případné nedostatky - rychleji než obuv klasická. 

Proto ne pro každého běžce, je tato obuv vhodná.  

Předpokladem pro tuto práci je, že klasická běžecká obuv bude zhoršovat 

stabilitu snížením exteroceptivní informace a vlivem své konstrukce bude 

omezovat zapojení prstů během rovnovážné reakce. Na straně druhé bude 

stabilitu dodávat pasivně. Minimalistická obuv bude zajišťovat dostatečnou 

exterocepci, ale naopak nebude poskytovat pasivní stabilizaci. Vliv těchto typů 

obuvi na stabilitu je zkoumán také z dlouhodobého hlediska. Tyto předpoklady 

jsou ověřeny pomocí posturografie.   

Dále jsou zde skupiny klasických a minimalistických běžců porovnávány 

z hlediska četnosti zranění, výskytu plochonoží, techniky běhu a jiných dalších 

parametrů týkajících se tréninkových zvyklostí, které mohou mít potenciální 

souvislost se vznikem zranění.   
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1 BĚŽECKÁ ZRANĚNÍ 

Sportovní úrazy patří mezi druhý nejčastější typ poranění všeobecně. Na 

prvním místě jsou úrazy vzniklé v domácnostech (40%), zranění při sportu tvoří 

16 % z celkového množství všech úrazů (Vilikus, 2004). Podstatná část těchto 

sportovních zranění spadá do kategorie overuse injury neboli zranění  

z přetížení. Takovýto druh poranění je typický převážně pro vytrvalostní sporty 

nebo sportovní disciplíny, při kterých jedinec vykonává opakovaně určitý 

stereotypní pohyb (Kučera et al., 1999; Peterson, Renström, 2001). 

Vzhledem ke stále vzrůstající oblíbenosti vytrvalostního běhu, stoupá ale 

také bohužel počet takto postižených sportovců, provozujících tuto aktivitu 

(McDougall, 2011). Autoři uvádějí, že ročně dojde ke zranění u více než 

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

2007). 

1.1 Definice a incidence běžeckých zranění 

Definice, a s tím i související incidence běžeckých zranění, je značně 

problematická, vzhledem k tomu, že neexistuje žádná norma, která by běžecké 

zranění přesně definovala. Není zde jasně dána hranice, která by přesně 

vymezovala stav zranění a např. stav jen částečně omezující trénink. Každý  

z autorů si pak zranění definuje vlastními kritérii a tím může být způsobena 

značná diskrepance v četnosti zranění mezi běžci. 

Např. review studií zabývajících se běžeckými zraněními v databázi 

PubMed-Medline ukazuje, že poranění dolní končetiny u běžců se pohybuje  

v rozmezí 19,4-79,3 % (Gent et al., 2007). 

 V jiném výzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 400 běžců, bylo zjištěno, 

že zranění postihlo 52 % dotázaných za poslední 2 roky. U 27 % z těchto běžců 

se zranění vyskytlo častěji než jednou a u 1/3 z nich šlo o stejný, opakující se 

problém. Zranění zde bylo charakterizováno jako stav trvající minimálně 14 dní, 

který znemožňuje trénink a to vlivem bolestí v oblasti dolních končetin či 

bederní páteře (mělo jít o problémy způsobené během a ne jinými příčinami), 

(Krchová, Rozinek 2013). 

 Tyto výsledky se částečně shodují i s jinými autory, kteří tvrdí, že zranění 

postihuje zhruba polovinu běžců (Brody, 1980; Stehny, Pramen, 2003). 
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To, na čem se autoři ale jednoznačně shodnou, je nejčastější lokalizace 

zranění a to v oblasti kolenního kloubu (Brody, 1980; Devereaux, Lachmann, 

1983; Taunton et al., 2002; Stehny, Praman, 2003; Gent et al., 2007; Krchová, 

Rozinek, 2013). Druhou nejfrekventovanější oblastí obtíží je Achillova šlacha. 

(Broody, 1980; Stehny, Praman, 2003; Gent et al., 2007; Krchová, Rozinek, 

2013). Další nejčastěji zasažená místa je možné vidět z následujícího grafu 

(Obrázek 1) a tabulky (Tabulka 1). 

 

 

 

Obrázek 1. Graf zobrazující nejčastější lokalizaci zranění (Krchová, Rozinek, 2013) 
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Lokalizace zranění Počet běžců (n) Počet běžců (%) 

Kolenní kloub 842 42.1 

Noha / Hlezenní kloub 338 16.9 

Oblast femuru 257 12.8 

Kyčelní kloub / Pánev 218 10.9 

Achillova šlacha / Lýtko 129 6.4 

Bérec 105 5.2 

Lumbální oblast 69 3.4 

Jiné 44 2.2 

Celkem 2002 100 

 

Tabulka 1. Tabulka zobrazující nejčastější zranění mezi běžci (Taunton et al., 2002) 

 

Z následující tabulky (Tabulka 2) je patrný rozdíl v lokalizaci zranění mezi 

sprintery a vytrvalostními běžci. Dle těchto údajů jsou vytrvalci náchylnější ke 

zranění v oblasti kotníku a nohy v porovnání se sprintery. Sprinteři naopak 

tíhnou častěji k poranění hamstringů a tibie, nežli vytrvalci. 

 

Zranění /Lokalizace zranění Sprinteři  

(%) 

Vytrvalostní běžci 

(%) 

Kolenní kloub 20 23 

Parciální ruptura svalu (ne hamstringů) 16 15 

Tibie (stresové fraktury, tibiální stresový 

syndrom) 

15 5 

Achillotendinitida 10 14 

Parciální ruptura hamstringů 9 3 

Lumbální oblast 8 6 

Hlezenní kloub 8 14 

Noha 6 15 

Jiné 8 5 

 

Tabulka 2. Tabulka zobrazující rozdílnost výskytu zranění mezi vytrvalci a sprintery (Devereaux, 

Lachmann, 1983) 
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Velmi zajímavé je, jak se rozšíření četnosti typů zranění mění. 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 prvky motion kontrol (Cavanagh, 1990). Tyto boty 

totiž u většiny běžců facilitují došlap na patu (Bosch et al., 2000; Sol, 2001; 

Stehny, Praman, 2003; Lydiard, 2007; Krchová, Rozinek, 2013). Při tomto typu 

došlapu často dochází k nadměrnému prodloužení kroku, kdy noha dopadá 

daleko od těžnice a kolenní kloub je spíše extendován. Síly působící při došlapu 

nejsou tak tlumeny elastickými tkáněmi přednoží, ale jsou pasivně přenášeny 

na kostěné struktury v podobě schock waves. Tyto rázové síly pak mohou 

zapříčiňovat výše zmíněné obtíže (Cavanagh, 1990; Levy, Fuerst, 1993; 

Peterson, Renström, 2001; Sol, 2001; Altman, Davis, 2011). 

Podobné výsledky přinášejí i studie prováděné na klinice v McGavin 

Sports Medicene Centre v letech 1981, 1991 a 2000. Bylo zjištěno, že množství 

zaznamenaných iliotibiálních syndromů stoupá. V roce 1981 toto zranění tvořilo 

4,3 % všech běžeckých zranění, v roce 1991 toto číslo stouplo na 7,5 %  

a v roce 2000 to bylo 8,4 %. Autor zde vidí možnou souvislost s používáním 

běžecké obuvi kontrolující pronaci-podporující tedy supinaci, jejíž používání se 

právě v těchto letech masově rozšířilo (Taunton et al., 2002). 

 Tuto hypotézu potvrzuje např. i Brody (1980) a Noaks (2003), kteří 

shledávají souvislost mezi hypersupinací při došlapu a vznikem iliotibiálního 

syndromu. 

1.2 Etiopatogeneze běžeckých zranění 

Běžecká zranění můžeme rozdělit na dva typy a to na zranění vzniklá 

působením jednorázových sil s velkou intenzitou po relativně krátkou dobou. 

Výsledkem tohoto působení sil budou např. spíše fraktury, ruptury nebo distorze 

tkání. Druhým a daleko častějším typem zranění u vytrvalostních běžců jsou 

zánětlivé bolestivé stavy způsobené opakovanou mikrotraumatizací  

a přetížením muskuloskeletálního systému. Takovéto zranění je obvykle 

nazýváno jako overuse injury. Síly působící při tomto typu zranění nemusí být 

veliké, ale jejich účinek na tkáň leží v jejich sumaci. Jednoznačně ale tyto dva 

typy zranění od sebe nelze oddělit. Příkladem by mohla být např. ruptura 
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Achillovy šlachy při rychlém pohybu (např. startu). Takovýto typ poranění není 

obvyklý pro zdravou tkáň, ale s největší pravděpodobností se vytvoří na tkáni již 

patologicky změněné- tedy na podkladě např. overuse injury. 

Problematika overuse injuries leží v jejich klinické symptomatice a často 

nedostatečné léčbě. Symptomy overuse injury jsou obvykle postupné  

a nenápadné ve své manifestaci, což mnohdy vede k tomu, že je sportovec po 

dlouhou dobu úspěšně potlačuje (Peterson, Renström, 2001). Brody (1980) 

uvádí, že většina běžců se vyhýbá léčbě a své problémy se snaží radši 

rozběhat. Toto tvrzení podporuje např. i dotazníková studie, zabývající se 

běžeckými zraněními. 45 % dotázaných uvedlo, že když je při běhu začne něco 

podezřele pobolívat, trénují dál, namísto toho, aby si dali radši volno (Krchová, 

2012). V této fázi je ale potřeba změnit alespoň typ aktivity (na takovou, při 

které nebudeme pociťovat bolest), abychom dané přetížené oblasti dali prostor 

pro regeneraci a adaptaci a snížili tak pravděpodobnost vzniku zranění 

(Peterson, Renström, 2001). 

Z následujícího obrázku (Obrázek 2) je patrný vznik a cyklení overuse 

injury. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Cyklení overuse injury (Peterson, Renström, 2001) 
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Muskuloskeletální systém má určité reparační a adaptační schopnosti, ale 

pokud jsou tyto rezervy dlouhodobě překračovány, dochází zde obvykle  

k zánětlivé reakci a dalším změnám na genetické a histologické úrovni, což pak 

může mít za následek např. přestavbu tkáně a na to řetězící se další funkční 

poruchy pohybového aparátu (Peterson, Renström, 2001; Flick et al., 2006; 

Arnoczky et al., 2007; Laker et al., 2011). 

Dalším nebezpečím těchto obtíží je jejich tendence k recidivám a následné 

chronicitě, která může mít za následek předčasné ukončení sportovní kariéry. 

Jedním z hlavních důvodů recidiv a chronicity těchto obtíží, je symptomatická 

léčba, při které obvykle nedojde k odhalení a eliminování příčiny způsobující 

daný stav (Lewit, 2003 s. 329). U běžců nejsou příčinnou zranění primárně síly 

působící při došlapu, tyto síly jsou přirozené. Je zde potřeba odstranit faktor, 

který tyto síly dělá patologickými a vede tak přetížení dané tkáně. Těchto 

faktorů je mnoho (Obrázek 3), ale nejčastěji to je chyba při došlapu. Patří sem 

např. příliš tvrdý dopad na patu nebo daleko od těžnice těla, excesivní pronace 

či supinace. Z těchto důvodů by součástí léčby běžeckých zranění měla být  

i analýza běhu a po té korekce běžeckého stylu. Řešením ale není např. změna 

obuvi ve smyslu korekce pronace pomocí systému motion kontrol. Je potřeba 

odhalit důvod, proč při došlapu dochází právě k excesivní pronaci, a ten je pak 

nutné odstranit. Doporučení obuvi s kontrolou pronace je ve většině případů jen 

léčbou symptomatickou a pasivní (Peterson, Renström, 2001). 

 

Povrch 

Obuv                                        

Anatomické parametry                           zatížení                zranění 

Trénink  

Technika 

 

Obrázek 3. Obrázek zobrazující faktory ovlivňující vznik zranění (Peterson, Renström, 2001) 

 

V následující tabulce (Tabulka 3) je možné vidět 10 nejčastějších zranění 

dle Tautona et al. (2002) v závislosti na anatomických parametrech. 
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PFPS 329 
106 

(32) 

95 

(29) 

58 

(18) 

17  

(5) 

62 

(19) 

21  

(6) 

13  

(4) 

ITBFS 164 
54 

(33) 

25 

(15) 

25 

(15) 

12  

(7) 

13  

(8) 

3  

(2) 

17 

(10) 

Plantární fasciitida 159 
28 

(18) 

25 

(16) 

19 

(12) 

11  

(7) 

6  

(4) 

1  

(0.6) 

12  

(8) 

Zranění menisků 97 
28 

(29) 

19 

(20) 

8  

(8) 

6  

(6) 

2  

(2) 

0  

(0) 

2  

(2) 

Tibiální stresový 

syndrom 
92 

27 

(29) 

16 

(17) 

17 

(18) 

1  

(1) 

4  

(4) 

1  

(1) 

1  

(1) 

Achillotendinitida 97 
28 

(28) 

11 

(11) 

17 

(13) 

6  

(6) 

2  

(2) 

0  

(0) 

5  

(5) 

Syndrom 

skokanského 

kolene 

85 
19 

(22) 

23 

(27) 

21 

(25) 

3  

(4) 

4  

(5) 

5  

(6) 

5  

(60) 

Poranění m. 

gluteus medius 
52 

15 

(29) 

9  

(17) 

2  

(4) 

3  

(6) 

4  

(8) 

0  

(0) 

11 

(21) 

Stresové fraktury 

tibie 
54 

16 

(30) 

9  

(17) 

6  

(11) 

4  

(7) 

2  

(4) 

1  

(2) 

2  

(4) 

Zranění v oblasti 

zad a páteře 
37 

6  

(16) 

2  

(5) 

4  

(11) 

3  

(8) 

0  

(0) 

0  

(0) 

7  

(19) 

 

Tabulka 3. Tabulka zobrazující 10 nejčastějších běžeckých zranění v závislosti na 

anatomických parametrech (Taunton et al., 2002), Patelofemorální syndrom (PFPS); Iliotibiální 

syndrom (ITBFS) 

1.3 Management běžeckých zranění 

Brody uvádí, že většina běžců se vyhýbá lékařské pomoci. Podobné 

výsledky přináší i dotazníková studie, podle které 45 % běžců své obtíže řeší 

bez odborné pomoci sami a to klidem (Krchová, Rozinek, 2013). 
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Problematika běžeckých zranění (často i u jiných sportovních zranění) leží 

mnohdy v jejich neuchopitelnosti, mnohými zdravotníky a sportovci samotnými. 

Často se jedná o funkční poruchy.  

. Zranění jsou obvykle způsobena špatnou svalovou koordinací, která pak 

vede k přetížení daného tělesného segmentu. V rámci úspěšné léčby je nutné 

tyto chyby odstranit. Pokud je u sportovce dobrá nervosvalová koordinace, je  

u něj snížené také riziko vzniku overuse injury. Při došlapu je nutná správná 

koordinace svalů, aby nedocházelo ke kolapsu velkých kloubů, jednou z úloh 

svalu je stabilizovat kloub v optimálním nastavení. Pokud je toto nastavení 

optimální (centrované), snižuje se tak možnost vzniku zranění (Peterson, 

Renström, 2001). 

Svalové dysbalance jsou nejčastější poruchou u sportovců, to má pak za 

následek nefyziologické zatěžování kloubu (Kučera et al., 1999). 

Tyto poruchy nejsou detekovatelné běžnými zobrazovacími metodami. 

Objektivně je tedy sportovec bez nálezu, ale jeho obtíže stále přetrvávají  

a příčina zůstává nenalezena (Peterson, Renström, 2001). 

Dlouhodobé poruchy pohybové funkce mohou vést až k morfologické 

přestavbě, na základě principu, že funkce formuje orgán. Proto je včasná 

diagnostika a terapie funkčních poruch důležitá i pro prevenci těchto obtíží. 

Počínající poruchy pohybu bývají často pod diskriminační hranicí běžného 

fyzikálního vyšetření. Pacient si poruchu neuvědomuje a postupně ji fixuje ve 

svých pohybových stereotypech. Proto by součástí léčby měla být i podrobná 

analýza pohybu (Véle, 2006 s. 71).  

Zde je navrhovaný postup, jak řešit overuse injury dle Petersona  

a Renströma (2001):  

Fáze akutního zánětu: Klidový režim, ledování, polohování, NSA 

(nesteroidní antiflogistika), fyzikální terapie s antiflogistickým nebo hypotermním 

účinkem; 

Chronická fáze zánětu: Fyzikální terapie s hypertermním a antiflogistickým 

účinkem, lokální aplikace kortikosteroidů; 

Rehabilitace: Diagnostika faktorů ovlivňující zranění, úprava techniky dané 

sportovní aktivity, změna či úprava vybavení (např. obuvi), proprioceptivní 

trénink, koordinační trénink. 
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Fáze rehabilitace mnohdy chybí a tak se nezřídka kdy problémy vracejí ve 

stejné podobě nebo migrují z jednoho tělesného segmentu na druhý (Peterson, 

Renström, 2001).  Toto potvrzují i výsledky dotazníkové studie, kde se u 27 % 

ze všech zraněných běžců problém vyskytl častěji než jednou (za dobu dvou 

let) a u 1/3 z nich šlo o stejný opakující se problém (Krchová, Rozinek, 2013). 

 V takových to případech pak hrozí, že se z původně poruchy funkční, 

může časem rozvinout sekundárně již porucha strukturálního charakteru. Tyto 

obtíže jsou pak o to závažnější a k jejich odstranění už nestačí např. jen cílená 

rehabilitace, ale někdy je sportovec nucen podstoupit až i operační řešení 

(Peterson, Renström, 2001;Véle, 2006, s. 71). 

 Otázku prevence vzniku zranění shrnuje přehledová studie, zaměřující se 

na prevenci zranění měkkých tkání v oblasti dolní končetiny u běžců. Byly zde 

zkoumány tyto faktory: 

 Strečink 

 Tréninkový plán 

 Použití externích pomůcek (ortézy, vložky do bot) 

Bylo zjištěno, že obměny tréninkového plánu např. postupné zvyšování 

tréninkových dávek (variabilita tréninkového harmonogramu) snižuje riziko 

vzniku zranění. Naopak navýšení tréninkové zátěže ve smyslu frekvence, doby 

trvání a množství km bylo zjištěno jako rizikové. Strečink a používání tlumících 

materiálů vkládaných do obuvi, vložek či ortéz nemělo vliv na vznik zranění 

mezi běžci (Yeung, 2001).  

Podobné závěry přináší i dotazníkové šetření, dle kterého vyšší týdenní 

kilometráž a vyšší výkonnostní úroveň běžce zvyšuje i riziko vzniku zranění. 

Jako preventivní faktor ve vzniku zranění bylo shledáno zařazování 

pravidelných bosých aktivit do tréninku či ADL (Krchová, 2013). 
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2 BĚŽECKÁ OBUV 

Dle tradičních názorů by běžecká obuv měla nohu chránit, před 

nadměrnými silami působícími při došlapu, skrze masivní tlumení. Měla by nohu 

vést a stabilizovat, fixovat ji v optimálním postavení. Zdá se ale, že 

v současnosti začínají být tyto názory překonávány a ve výrobě běžecké obuvi 

se prosazují nové trendy. Tlumení a stabilizačních prvků ubývá. Je kladen 

důraz na flexibilitu podešve a dostatečný prostor v oblasti přednoží. Obuv má 

umožnit kontakt s vnějším prostředím, ale zároveň má nohu také částečně 

chránit před zevními vlivy (termoizolace, ostré předměty). Cílem ale je, aby 

obuv co nejméně omezovala přirozenou funkci nohy (Walther et al., 2008). 

2.1 Dělení běžecké obuvi 

Na trhu se setkáváme s nepřeberným množstvím druhů běžecké obuvi, 

které lze dělit dle odlišných kritérií: Např. dle typu došlapu, podle typu povrchu, 

na kterém hodláme běhat (boty krosové, boty silniční) nebo dle charakteru 

použití (závodní a tréninková obuv). Pro upřesnění je zde uvedeno několik 

základních skupin běžecké obuvi tak, jak jsou popisovány v odborné literatuře. 

2.1.1 Klasická běžecká obuv  

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

eleveted cushioned Heel (Příloha č. 1, Příloha č. 2). Jde o boty s tlumením  

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

Je pro ně typický rozdíl ve výšce mezi patou a špičkou (tzv. sklon), který může 

být např. až dvojnásobný. Zadní část boty je rozšířena. Díky tomu je umožněn 

pohodlný a stabilní došlap na patu (Lieberman, 2010; Richards, 2008).  

Použití tlumení je postaveno na 3 následujících předpokladech:  

1) síly působící při dopadu jsou příčinnou zranění 

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.  
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Žádné z těchto tvrzení, ale doposud nebylo podloženo kontrolovanou 

klinickou studií. Zvýšená pata má také teoreticky snížit zatížení Achillovy šlachy 

a tak zamezit jejímu možnému zranění. Úloha torzního systému by měla 

spočívat ve zvýšení stability subtalárního kloubu a tím by měla být omezena 

excesivní pronace či supinace běžců. 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 (Krchová, 2012). 

2.1.2 Minimalistická obuv  

Přesná definice minimalistické obuvi (Příloha č. 3, Příloha č. 4) není nikde 

oficielně stanovena. V některých případech je tedy sporné tvrdit, zda se jedná 

ještě o obuv minimalistickou nebo už jde o botu klasického typu. Obecně 

bychom ale minimalistickou obuv mohli charakterizovat následovně: Tyto boty 

jsou obvykle velmi lehké. Neměly by disponovat nadměrným tlumením. Pata 

nebývá oproti špičce extrémně zvýšena, takzvaný sklon je nulový nebo se 

pohybuje v řádech milimetrů oproti botě klasické, kdy je sklon  

i několikacentimetrový. Prstová část je dostatečně široká a umožňuje tak 

přirozené zapojení prstů během došlapu a odrazu. Obuv je mimořádně ohebná 

a nejsou zde prvky pro kontrolu pronace, supinace a oporu klenby (Narovec, 

2011). 

2.1.3 Five-fingers - pětiprsťáky  

  Původní Five fingers jsou vlastně jen prstové návleky na chodidlo. 

Primárně byly 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 (Příloha č. 5) se dostáváme na 

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

Cílem těchto návleků je ochránit nohu např. před ostrými předměty, ale zároveň 

uchovat pocit běhu bez bot a poskytovat tak noze dostatečnou exteroceptivní 
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aferentaci. V současnosti už toto ale nemusí být úplně pravdou. Původní Five–

fingers je možné zakoupit v různých  modifikacích pro libovolné aktivity jako je 

např. turistika, chůze či kros. Těmito úpravami, kdy nejčastěji dochází  

k zvyšování a zpevňování podešve, se mohou začít původní pětiprsťáky zlehka 

přibližovat obuvi minimalistické. Hlavní benefit této obuvi zůstává ale nezměněn 

a tím jsou oddělené komory pro jednotlivé prsty, které tak umožňují aktivaci 

plosky při lokomoci. Díky oddělení jednotlivých prstů je facilitována abdukce  

a prodloužená flexe-tzv. funkční úchop nohy, který by běžec měl využívat při 

běhu (Krchová, 2012). 



 

24 

3 OBUV, NOHA A STABILITA 

Naše noha zastává mnoho funkcí (lokomoční, oporovou, informační, 

úchopovou, absorpční- tlumí sily při došlapu), jež jsou spolu velmi úzce 

provázány a nelze je od sebe jednoznačně oddělit. Měli bychom mít na paměti, 

že obuv dokáže všechny tyto funkce ovlivňovat. 

3.1 Funkce nohy 

Noha tvoří pevný, ale přitom pružný a variabilní kontakt s terénem, po 

kterém se pohybujeme, který uchopujeme a o který se opíráme, poskytuje nám 

informace o terénu a podílí se na naší lokomoci (Véle, 2006, s. 260). 

3.1.1 Informační funkce 

Chodidlo je klíčovou oblastí pohybové soustavy s neobyčejně bohatou 

aferentací (Lewit, 2003). 

Noha zprostředkovává kontakt těla s terénem, po kterém se pohybujeme. 

Receptory z planta pedis nás informují o rozložení tlaku působícím na chodidlo 

během stoje či pohybu, tím nás informují např. o vznikající nestabilitě, kterou je 

nutno korigovat aby se předešlo pádu (Véle, 2006 s. 43). 

Noha je významným zdrojem proprioceptivních a exteroceptivních 

informací pro řídicí systém (Vařeka, Vařeková, 2009, s. 43). 

Informace z planty i z postavení kyčelního kloubu mají vliv na stabilizaci  

a držení těla ve stoji (Véle, 2006, s. 108). 

Svalové předpětí, opěrné body na chodidle a tvar nožní klenby vysílá 

aferentní impulsy do CNS, který aktivuje vzpřímené držení těla. Na aktivitu 

svalstva nohy reaguje např. bránice i hrudník změnou postavení a dýchání 

(Kolář et al., 2009, s. 461). 

3.1.2 Úchopová funkce 

Tím, že noha slouží jak k zajištění stabilního stoje, tak i k bipedální 

lokomoci, stala se více orgánem podpůrným než uchopovacím. Přesto má 

dosud i u člověka potencionální schopnost vývinu chápavých funkcí ruky, jak to 

dokazují nemocní se ztrátou horních končetin (Véle, 2006, s. 257). 
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Noha je schopna aktivně uchopovat terénní nerovnosti a tím zajišťovat 

potřebnou oporu pro lokomoci po členitém povrchu (Véle, 2006, s. 257). 

Vnitřní svaly nohy mají klíčovou roli při přilnutí nohy k oporné ploše a při 

jejím úchopu. Při chůzi v botách je tato uchopovací aktivita nohy inhibována, 

dochází tak k potlačení činnosti vnitřních svalů nohy a tím i snížení pohyblivosti 

nožní klenby, zejména je-li podešev málo pružná (Véle, 2006, s. 352). 

Úchop nohy můžeme sledovat i ve vývojové kineziologii jako reflexní 

úchop, přetrvávající do doby, než se u dítěte začne vyvíjet opěrná funkce nohy, 

nebo jako generalizovaný úchop, kdy dítě není schopno předmět aktivně 

uchopit, a tak na něj reaguje celým tělem, včetně prstů nohou (Kolář et al., 

2009, s. 99). 

Tvrdí se, že klenba nohy má vývojovou spojitost se šplháním po stromech, 

které vyžaduje uchopení větve a kmene (Véle, 2006, s. 322). 

3.1.3 Opora a lokomoce 

Noha je významnou součástí systému posturální stability v bipedálním 

stoji. Jde o segment přímo kontaktující podložku, který přenáší tíhovou sílu těla 

i reakční sílu podložky. Sama se také aktivně podílí na generaci sil aktivně 

korigujících oscilace stoje (Vařeka, Vařeková, 2009, s. 43). 

Značný význam opory nohy ve vztahu k postuře uvádí také Kolář: „Noha 

tvoří základní oporu vzpřímeného držení těla. 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" (Kolář et al., 2009, s. 461). 

3.1.4 Tlumení nárazů 

Noha se významně podílí na tlumení sil při došlapu v pohybovém 

komplexu tvořeným flexí kolenního kloubu, plantární flexí v kloubu hlezením  

a pronací (Vařeka, Vařeková, 2009, s. 54). 

Noha tlumí rázové síly vznikající při lokomoci, které se přenášejí na vyšší 

segmenty a jsou dále tlumeny pružnou páteř (Véle, 2006 s. 261). 

Pokud bude při běhu docházet k došlapu na patu, nebude noha zastávat 

plně svou absorpční funkci a bude zde docházet k většímu přenosu schock 

waves na proximálnější segmenty, které pak mohou být těmito silami 
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zatěžovány (např. Achillova šlacha, tibie, kolenní kloub). Pokud bude došlap 

prováděn na pružnou část přednoží,  bude možné využít absorbovanou energii 

elastickými tkáněmi zpět do odrazu (Cavanagh, 1990).  

S podobními výsledky přichází i rewiev studií zkoumající vliv obuvi na 

chůzi a běh u dětí. Bylo zjištěno, že obuv snižuje rozsah pohybu nohy při 

lokomoci a dochází k většímu zatížení tibie vlivem schock- waves, v porovnání 

s chůzí a během naboso (Wegener et al., 2011). 

3.2 Obuv a stabilita 

Stabilita je mnohými autory popisována jako výsledek multisensorické 

funkce, závislý ne jen na podmínkách vnějšího prostředí a kvalitě jednotlivých 

složek aferentního systému, ale zároveň na jejich zpracování, vyhodnocení a 

provedení adekvátní reakce. Z následujících kapitol vyplývá, že obuv je další 

proměnnou v tomto složitém procesu a ovlivňuje tak naši stabilitu.   

3.2.1 Stabilita 

„Stabilní výchozí poloha těla je udržována činností svalů řízených z CNS. 

U živého lidského organismu (na rozdíl od předmětů definovaných vlastnostmi 

tuhých těles) mluvíme o aktivní stabilizaci polohy těla na pevné podložce, tj.  

o stabilizaci postury. Udržování vzpřímeného držení závisí nejen na fyzikálních 

parametrech (gravitaci, hmotnosti, výšce těla, vlastnostech opěrné plochy), ale 

především na svalové aktivitě. Dále neméně důležité jsou také aferentní 

informace o měnících se podmínkách vnitřního i zevního prostředí 

přicházejících do CNS a ovlivňujících stabilizační proces" (Véle, 2006, s. 102). 

Z funkčního hlediska nahlížíme na řízení rovnováhy jako na funkci hybné 

soustavy, která využívá multisensorickou aferentaci: proprioceptivní, 

vestibulární a zrakovou. Významnou roli však mají i další faktory, jako jsou 

anticipace pohybového programu, zkušenost a odhad limitů stability (Kolář et al. 

2009, s. 362). 

3.2.2 Jak obuv ovlivňuje stabilitu 

Sensorická aferentace je důležitým kontrolním činitelem pro řízení 

motorické funkce, proto tam, kde chybí povrchové nebo hluboké čití, scházejí 

zpětnovazebné informace a motorická funkce je nedokonalá. Ztráta kožní 
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citlivosti koreluje s poruchou držení těla a zvýšeným rizikem pádů (Véle, 2006, 

s. 50). Studie EEG ukázaly, že senzorická aferentace zvyšuje excitabilitu mozku 

a vytváří pohotovostní potenciál v CNS při vzniku pohybového záměru (Véle, 

2006, s. 101). 

Z výsledků následujících studií je patrné, že obuv má schopnost 

zasahovat do rovnováhy právě vlivem snížení proprioceptivní a exteroceptivní 

aferentace např. na základě svého tlumení. 

Bylo zjištěno, že čím má obuv měkčí a tlustší podešev, tím zhoršuje 

stabilitu. Probandi byli testováni chůzí po kladině s vyloučením zrakové 

kontroly. Byly zde porovnávány tři typy obuvi s rozdílnou měkkostí podešve. 

Každá tato obuv měla ještě variantu s tenkou a tlustou podešví. Bylo zjištěno, 

že měkkost a tloušťka podešve negativně ovlivňují stabilitu, naopak obuv 

s tenkou a tvrdší podešví stabilitu zlepšuje (Robbins et al., 1994). 

Rewiev studií zkoumající vliv obuvi u dětí na jejich chůzi, přináší zjištění, 

že obuv vede k prodloužení času fáze dvojí opory a ke zvětšení opěrné báze 

než je tomu při chůzi naboso. Autoři tyto změny vysvětlují tak, že obuv 

zmenšuje proprioceptivní feedback a tyto výše popsané změny, jsou reakcí na 

vzniklou nestabilitu (Wegener et al. 2011). 

Naopak zvýšení exteroceptivní informace, může na stabilitu působit 

pozitivně, což dokazuje následující studie: 

Probandům byla do obuvi umístěna specielní vložka se zvýrazněným 

okrajem, který taktilně facilitoval vnímání hranice okraje plosky. Probandi byli 

podrobeni testu na plošině pohybující se nahodilými směry (latero-laterálním, 

anterio-posteriorním). Bylo zjištěno, že tato vložka zlepšuje posturální reakce, 

při neočekávaném pohybu vyvolaném z vnějšku (Maki et al., 1999). 

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

redukovat možnost zranění, přesto většina běžců dává v např. v závodech 

přednost botě netlumené. Důvodem je, že nadměrné tlumení zpomaluje, snižuje 

stabilitu a snižuje feedback běžce (Bartlett, 1999). S tím to tvrzením se shodují i 

následující autoři: 

Robbins (1995) testoval odhad sklonu podložky v rovině sagitální  

a frontální.  Měření probíhalo ve dvou variantách- v klasické běžecké obuvi  

a naboso. Byly zde porovnávány dvě věkové skupiny: senioři (nad 65 let, max. 

75 let) a osoby středního věku (30 - 40 let). Testování probíhalo s vyloučením 
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zrakové kontroly. Předpokladem bylo, že obuv a vyšší věk bude odhad polohy 

podložky zhoršovat. 

 V obou dvou skupinách byl odhad sklonu zhoršen obuví. Ve skupině 

seniorů nebylo toto zhoršení tak markantní, jako u skupiny středního věku. 

Tento rozdíl je autorem vysvětlován tím, že s věkem dochází přirozeně ke 

snížení exterocepce a propriocepce, která je snižována ale také obuví. To 

vysvětluje, proč u skupiny mladších probandů došlo ke zlepšení odhadu při 

variantě naboso a u seniorů toto zlepšení nebylo tak výrazné. Nicméně bylo 

potvrzeno, že obuv zhoršuje povědomí o poloze nohy (Robbins et al., 1995). 

Podobné výsledky prezentuje i studie zkoumající vliv facilitačních vložek 

na hodnocení polohocitu  u skupiny elitních fotbalistů. Testování probíhalo na 

přístroji AMEDA, umožňujícím aktivní inverzi v rozsahu dle předem 

nastavených hodnot. Sportovci pak měli posuzovat rozsah provedené inverze. 

Měření probíhalo naboso, v běžné sportovní obuvi a v obuvi s facilitační 

vložkou. 

Nejpřesnější hodnocení rozsahu pohybu bylo naboso, v obuvi se toto 

skóre signifikantně zhoršilo a v obuvi s vloženou vložkou se blížilo k hodnotám 

naměřeným jako při bosé variantě. Bylo tedy zjištěno, že běžná sportovní obuv 

snižuje schopnost vnímání polohy nohy (Waddington, Adams, 2003). 

Tato teorie ohledně snížení polohocitu a pohybocitu, by pak mohla 

vysvětlovat např. příčinu častějšího zranění kotníku u basketbalistů, 

používajících nadměrně tlumenou obuv. 

V dotazníkové studii zabývající se zraněními kotníku u basketbalistů bylo 

zjištěno, že používání obuvi se vzduchovými polštáři v oblasti paty (nadměrné 

tlumení), zvyšuje 4,3 krát riziko vzniku zranění, než při nošení běžné 

basketbalové obuvi (Mckay et al., 2001). 

Dalším zajímavým poznatkem je, že pokud je bota příliš měkká, indukuje 

vyšší působení sil při dopadu (Bartlett, 1999). 

Toto tvrzení pak podporuje Robbins et al.(1997) 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 
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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 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 

jsou příliš měkké k tomu, aby ochraňovaly před zraněním (Krchová, 2012). 

K tomu, že měkčí obuv vede k instabilitě a tím podvědomě k tvrdšímu 

došlapu nepřímo došla i studie zkoumající vliv měkkosti sportovních vložek na 

intravaskulární hemolýzu po dlouhém běhu, způsobenou rozpadem erytrocytů. 

Jedním z markerů prokazujících přítomnost hemolýzy byl měřen nekonjugovaný 

bilirubin. U běžců, kteří byli testování v měkčích vložkách, byly signifikantně 

vyšší hodnoty bilirubinu, než u skupiny s vložkami tvrdšími. Z tohoto výsledku 

lze usuzovat na to, že u tvrdších vložek nedochází k takovému zatížení při 

došlapu a proto je zde menší poškození erytrocytů (Janakiraman et al., 2011). 

Vliv obuvi na svalstvo nohy je zřejmý dle následujících autorů: 

Obuv se stabilizačními prvky může být spíše hyperprotektivní, vést ke 

snížené aktivitě svalů nohy a zapříčiňovat tak funkční deficity a potencionálně 

způsobovat vznik zranění (Landry, Nigg, Tecante, 2010). 

Toto tvrzení podporuje následující studie, shledávající souvislost mezi 

používáním obuvi a vznikem plochonoží. 

Autoři zkoumali vliv obuvi na vznik plochonoží. Bylo zjištěno, že u skupiny 

probandů, používajících obuv již před 6. rokem života, je signifikantně vyšší 

výskyt plochonoží než u těch, kteří obuv začali nosit až po 16. roce života. Dále 

bylo zjištěno, že plochonoží bylo častější u osob, které nosily uzavřenou obuv,  

v porovnání s těmi, které používaly žabky a sandály (Sachithanandam , Joseph, 

1995).  

Zjištění, že chůze naboso má pozitivní vliv na klenbu nohy přináší  

i Robbins et al. (1987) ve své studii. V pokusu měli testovaní běžci provozovat 

denně bosé aktivity a jejich trvání postupně zvyšovat, chůze a běh naboso byly 
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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 1 mm. Z 18 testovaných se 13 (72 %) změnilo pozitivně 

(největší zkrácení o 4,7 mm), 3 testované osoby byly beze změn, a u 2 byly 

pozorovány negativní změny (Krchová, 2012). 

Důležitost správné funkce svalů nohy zmiňuje např. Véle: „Vnitřní svaly 

nohy mají klíčovou roli při přilnutí nohy k oporné ploše a při jejím úchopu. Při 

chůzi v botách je tato uchopovací aktivita nohy inhibována, dochází tak k 

potlačení činnosti vnitřních svalů nohy a tím i snížení pohyblivosti nožní klenby, 

zejména je-li podešev málo pružná" (Véle, 2006, s. 352). 

 Opačný vliv na funkci nohy mají naopak boty minimalistické, které se 

pokoušejí simulovat chůzi naboso a umožňovat tak aktivaci svalů, což je patrné 

např. z následující studie: 

Autoři zde zkoumali vliv minimalistické obuvi na svalovou sílu. Porovnávali 

mezi sebou 2 skupiny běžců, kterým byl vytvořen tří týdenní atletický tréninkový 

plán, a kontrolní skupinu, jež se neúčastnila žádného tréninku. 1. Skupina 

trénink absolvovala v minimalistické obuvi, druhá skupina v klasické běžecké 

obuvi. Bylo zjištěno, že u minimalistické skupiny došlo k posílení flexorů palce 

nohy (Goldmann et al., 2013). 

3.3 Vliv obuvi a nohy na možnost vzniku zranění u běžců 

„Bezpečnost a spolehlivost každé konstrukce závisí na základech, na 

kterých stojí" (Véle, 2006, s. 102). 

Při hledání příčiny běžeckých zranění se autoři nezřídka kdy zaměřují na 

plosku nohy a její funkci. 

Mnozí autoři uvádějí, že nejrizikovější skupinou pro vznik zranění jsou 

běžci s plochou nohou, vzhledem k tomu, že takováto noha inklinuje k pronaci. 

Právě excesivní pronace je obvykle dávána do souvislosti se vznikem zranění  

a funkčních poruch (Brody, 1980; Stehny, Pramen, 2003; Vařeka, Vařeková, 

2009, s. 32; Werd, Night, 2010).  

Často je zastáván názor, že pronace by měla být korigována běžeckou 

obuví s prvky motion kontrol, aby se tak preventivně zabránilo rozvoji zranění 

(Brody, 1980; Stehny, Pramen, 2003).  
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Jiní autoři takovýto postup shledávají jen jako symptomatické řešení 

potíží, vzhledem k tomu, že jednou z příčin vzniku plochonoží je právě 

nedostatečné funkční zapojení nohy v této obuvi.  

Klasická běžecká obuv poskytuje pasivní podporu a zároveň snižuje 

exteroceptivní stimulaci vlivem nadměrného tlumení (Robbins et al., 1995; 

Peterson, Renström, 2001; Véle, 2006, s. 352; Landry, Nigg, Tecante, 2010). 

Postavení nohy ovlivňuje nastavení proximálnějších částí těla např. pánve 

a hrudníku (Véle, 2006, s. 322.; Kolář et al., 2009, s. 461;  Vařeka, Vařeková, 

2009, s. 32). Dle Kapanjiho funguje tento mechanismus i obráceně, kdy např. 

rotace femuru ovlivňuje pronaci a supinaci chodidla. Při vnitřní rotaci femuru 

chodidlo směřuje do pronačního postavení a snižuje se tak mediální podélná 

klenba, při zevní rotaci rotaci se noha naopak stáčí do supinace (Véle, 2006, s. 

322). S tímto proximo-distálním řetězením se ztotožňují např. i autoři Vařeka  

a Vařeková (2009, s. 32).  Pokud u běžce budeme řešit excesivní pronaci, 

způsobenou tímto mechanismem, obuví s kontrolou pronace, nebudeme tedy 

odstraňovat příčinu (nadměrnou vnitřní rotaci femuru), ale jen symptom 

(excesivní pronaci), který může vést k přetěžování a následnému rozvoji 

běžeckého zranění (Peterson, Renström, 2001). 

Následujícími autory je vysvětlován význam exterocepce, propriocepce  

a aktivace svalů nohy v souvislosti se vznikem zranění. 

Pacienti s neuropatií mají omezenou aferentaci z plosek a proto se na 

stabilizaci z chodidel nemohou příliš spoléhat. Na stabilizaci postury se téměř 

nepodílí kotníková strategie. Důsledkem je redukce pohybových stereotypů, 

vertebrogenní algické syndromy a vyhýbání se posturálně náročnějším situacím 

(Kobesová et al., 2007).  

Někteří autoři obuv s nadměrným tlumením připodobňují právě 

k neuropatii. Vlivem masivní podešve dochází ke snížené exterocepci z nohy, 

svaly plosky jsou pasivně drženy obuví, je snížena jejich aktivita. Prsty se méně 

zapojují a dochází ke snížení kotníkové strategie. Balance musí být 

vyrovnávána v proximálnějších segmentech, což může vést k jejich přetěžování 

a funkčním poruchám. 

„Chodidla bývají zpravidla obuví ochuzena od zevních vzruchů  

a současně i pohybově omezena, proto jsou zde funkční poruchy neobyčejně 

časté"(Lewit, 2003). 
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Chodidlo je klíčovou oblastí pohybové soustavy. Jeho poruchy 

nezpůsobují jen lokální bolest, ale také obtíže např. v Achillově šlaše, caput 

fibulae nebo pánvi. Přehlédnutí funkční poruchy bývá významnou příčinou 

recidivujících poruch v oblasti páteře a pánve (Lewit, 2003 s. 329). 

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 např. k přetěžování plantární 

aponeurózy a jejímu zánětu (Robbins et al., 1987). 

Vnitřní svaly nohy se aktivují při adaptaci na terén, jehož nerovnosti 

proprioceptivně i taktilně vnímají. Tyto drobné svaly nastavují profil nohy při 

iniciaci vzpřímeného držení. Nošení bot má zabránit např. poranění planty, ale 

brání adaptační funkci nohy, protože bota funguje spíše jako dlaha (Véle, 2006 

s. 261). 

Pozitivní přínos Five-fingers naopak spočívá ve zvyšování exteroceptivní 

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

vede k senzorické deprivaci chodidla. 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). 

Běh v minimalistické obuvi vede k posílení svalstva nohy, zabraňuje 

propadu klenby, snižuje nadměrnou pronaci (Lieberman, 2010). 
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4 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cílem této diplomové práce je pomocí posturografie a dotazníkového 

šetření objektivizovat zda obuv ovlivňuje funkci nohy. 

Práce vychází z předpokladu, že klasická běžecká obuv mění exterocepci 

a propriocepci. Vlivem pasivní podpory zmenšuje aktivaci svalů nohy, což se 

z dlouhodobého hlediska může projevit negativně na klenbě nožní a její funkci 

(např. omezení tlumení sil při došlapu, nerovnoměrné zatěžování daných 

segmentů, ovlivnění vzpřímeného držení těla atd.). Snížení aferentace z oblasti 

nohy v kombinaci s plochonožím, může být jedním z faktorů zapříčiňujících 

běžecká zranění.  

Vycházeli jsme z předpokladu, že u klasických běžců bude vyšší výskyt 

plochonoží, horší stabilita a častější zranění, oproti běžcům minimalistům.  

Očekávali jsme, že min. obuv bude z dlouhodobého hlediska pozitivně 

působit na stabilitu běžců. Z tohoto důvodu by měli minimalisté při měření 

naboso dosahovat lepších výsledků než běžci klasičtí. 

Dále jsme předpokládali, že obuv bude měnit parametry posturografického 

vyšetření (s použitím obuvi bude docházet ke zhoršení výsledků: parametry 

budou nejlepší naboso, s použitím min. obuvi se zhorší a v klasické obuvi 

budou nejhorší; tento trend jsme očekávali u obou dvou skupin). 

4.1 Hypotézy 

 Hypotéza 1 (H1): Skupiny klasiků a minimalistů dosahují při statickém 

testu stoje naboso stejných výsledků v parametrech CoP při 

posturografickém vyšetření. 

 Hypotéza 2 (H2): Při statickém testu stoje obuv zhoršuje parametry CoP 

při posturografickém vyšetření. 

 Hypotéza 3 (H3): Skupiny klasiků a minimalistů dosahují při dynamickém 

sinusovém testu naboso stejných výsledků. 

 Hypotéza 4 (H4): Při dynamickém sinusovém testu obuv zhoršuje 

parametry CoP při posturografickém vyšetření. 

 Hypotéza 5 (H5): U klasiků je výskyt plochonoží častější než  

u minimalistů. 
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 Hypotéza 6 (H6): Běžci s plochonožím hodnotí častěji jako nejtěžší 

variantu měření stoj naboso, v porovnání s běžci, kteří nemají plochou 

nohu. 

 Hypotéza 7 (H7): Běžci s plochonožím jsou častěji zranění, než ti, kteří 

nemají plochou nohu. 

 Hypotéza 8 (H8) Běžci, provádějící pohybovou kompenzační aktivitu, 

jsou méně často zranění proti jedincům, kteří neprovádí tyto aktivity. 
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5 METODIKA 

5.1 Charakteristika souboru 

Experimentální části práce se zúčastnilo celkem 30 vytrvalostních běžců. 

Vyšetřili jsme dvě skupiny a to skupinu běžců používajících minimalistickou 

obuv (minimalisté) a skupinu běžců běhajících v klasické běžecké obuvi (klasičtí 

běžci). Každá z těchto skupin byla tvořena 15 probandy. Pro zařazení do této 

studie bylo nutné splňovat následující kritéria: 

Pravidelný trénink (nejméně po dobu jednoho roku) s frekvencí minimálně 

třikrát týdně. Běžec nebyl min. 1 měsíc před měřením zraněn (vyřazen  

z tréninku na dva týdny a déle pro bolestivost pohybového aparátu). Běžec 

nezměnil za poslední rok před měřením typ obuvi ve smyslu 

klasická/minimalistická obuv. Dva dny před měřením neabsolvoval závod nebo 

velmi náročný trénink. 

5.1.1 Věkové a genderové rozložení souboru 

67 % (počet 20) běžců zaujímali muži, zbylých 33 % (počet 10) tvořily 

ženy. Většina běžců a to 70 % (počet 21) byla ve věku 21 - 30 let (Obrázek 4). 

Nejmladší proband, byl ve věku 19 let a nejstarší ve věku 46 let.  

 

 

 

Obrázek 4. Graf zobrazující věkové rozložení běžců v jednotlivých skupinách 
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5.1.2 Výkonnostní třídy běžců 

Běžci se měli zařadit do kategorií dle výkonnosti. Každá z těchto kategorií 

byla charakterizována následovně: 

 rekreační (párkrát do roka vyrazíte i na závody, ale ty nejsou prioritou)  

 výkonnostní (máte závodní ambice)  

 vrcholový (umisťování na mistrovstvích České republiky 

(MČR)/reprezentace na mezinárodních soutěžích) 

Většina běžců a to 63 % (počet 19) se zařadila do výkonnostní třídy. 

Rekreační třídu tvořilo 27 % (počet 8) běžců. Za vrcholové běžce se označilo 10 

% (počet 3) probandů. Rozložení běžců v jednotných skupinách je zřejmé z 

následujícího grafu (Obrázek 5). 

 

 

 

Obrázek 5. Graf zobrazující výkonnostní úroveň běžců 
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Posturografické vyšetření probíhalo na Neurologické klinice FN Motol (od 
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5.2.1 Posturografie 

Pro posturografické vyšetření byla použita silová plošina firmy Synapsys, 

Marseille, Francie. 

 Jedná se o vyšetření, při kterém pacient stojí na silové (tenzometrické) 

plošině. Ta je schopna pomocí tenzometrů měřit jednotlivé složky tlakových sil  

a jejich momenty u stojícího člověka. Z naměřených hodnot je možné vypočítat 

polohu působiště výsledné tlakové síly (CoP) pacienta. Poloha CoP je určena 

souřadnicemi v antero-posteriorním a latero-laterálním směru (Furman et al., 

1993). U statického vyšetření stoje byla použita vzorkovací frekvence 40 Hz a u 

dynamického testu stoje 100 Hz. 

Testy 

Pro posturografické vyšetření byly zvoleny dva testy (statický test stoje, 

dynamický sinusový test). Pořadí těchto testů bylo stanoveno následovně: 

1. Statický test stoje: Tento test probíhal na pěnové podložce Airex. 

Délka měření 56 s.  

2. Dynamický sinusový test: Při tomto testu se plošina pohybovala 

v anterio-posteriorním směru. Frekvence pohybu desky 1 Hz, 

délka měření 56 s. 

 Vyšetření bylo provedeno s otevřenýma i zavřenýma očima. Varianta s 

otevřenýma očima (OO) byla vždy měřena jako první, po té se měřila varianta 

se zavřenýma očima (ZO). Série těchto dvou testů byla měřena naboso a 

v obou typech obuvi. Pořadí sérií bylo zvoleno randomizovaně. Měření 

obsahovalo celkem 12 testů.  

Série naboso  

 Statický test stoje: OO/ZO 

 Dynamický sinusový test: OO/ZO  

Série v minimalistické obuvi 

 Statický test stoje: OO/ZO 

 Dynamický sinusový test: OO/ZO  

Série v klasické obuvi 

 Statický test stoje: OO/ZO 

 Dynamický sinusový test: OO/ZO  
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Popis hodnocených veličin 

Pro vyhodnocení statického testu stoje jsme zvolili veličinu průměrné 

rychlosti pohybu center of pressure [CoP] v anterio-posteriorním směru [MVAP]. 

Jednotkou MVAP jsou cm/s. V naší práci vycházíme z předpokladu, že nižší 

rychlost posturálních výchylek odpovídá lepší úrovni kontroly stability.  

Pro hodnocení dynamického sinusového testu jsme zvolili veličinu gainu 

posturálních výchylek v anterio-posteriorním směru. Tato veličina je poměrem 

amplitudy vychýlení desky přístroje a amplitudy vychýlení CoP běžce. Čím více 

se hodnota gainu blíží k číslu 1, tím je stabilita daného běžce lepší (velikost 

posturální korekce je adekvátní podnětu, který reakci vyvolal). 

Instruktáž 

Běžec byl informován ohledně správného postoje a nežádoucích 

faktorech, které by mohly mít vliv na výsledky měření. Postoj – plosky probanda 

byly umístěny tak aby svíraly úhel 30°, ruce volně podél těla, pohled směřoval 

na značku umístěnou na zdi ve výši očí. Úkolem probanda bylo stát co možná 

nejklidněji. V případě, že toto nebylo dodrženo, test byl opakován. 

Obuv 

U každého probanda probíhalo měření vždy ve třech variantách: 

1) naboso 

2) v minimalistické obuvi 

3) v klasické obuvi 

Skupině minimalistů byla zapůjčena klasická běžecká obuv, klasickým 

běžcům byla zapůjčena obuv minimalistická. Varianta naboso byla měřena bez 

ponožek. Běžec byl vyzván, aby se v zapůjčené obuvi před měřením krátce 

prošel. 

Specifikace použité obuvi 

Klasická běžecká obuv:   

 Pánský model: New Balance M890BG2 (Příloha č. 2)  

 Dámský model: New Balance W890GH2 (Příloha č. 1) 

Minimalistická běžecká obuv:  

 Pánský model: New Balance MR10B02 (Příloha č. 3) 

 Dámský model: New Balance WTBP2 (Příloha č. 4) 
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Klinické vyšetření 

U všech jedinců jsme provedli klinické vyšetření zaměřené na oblast 

pohybového systému. Byl proveden Véleho test. Vyšetřili jsme nožní klenbu 

(statické vyšetření klenby nožní při stoji aspekcí), měřili jsme délku DK (funkční; 

anatomická délka). 

5.2.2 Dotazník 

Běžci vyplnili dotazník s patnácti otázkami. Dotazník se týkal především 

techniky běhu, zranění, obuvi a regenerace (Příloha č. 6). U většiny otázek, 

měli běžci vybrat vyhovující možnost z nabídky odpovědí. Ve zbývajících 

otázkách měli odpověď specifikovat stručně vlastními slovy.  

5.3 Zpracování výsledků 

5.3.1 Vyhodnocení výsledků dotazníku a klinického vyšetření 

Pro ověření hypotéz je použit statistický neparametrický test, chí-kvadrát 

test nezávislosti.   

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 kritérium má tvar 
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5.3.2 Vyhodnocení výsledků posturografie 

Statistické zpracování bylo provedeno softwarem Statistica 12. 

K porovnání skupin byly použity dvou výběrové t-testy a dvou výběrové 

Wilcoxonovy testy. Jako předpoklady dvou výběrového t-testu byla ověřována 

normalita dat ve skupinách minimalistů i klasiků a shodnost rozptylů v těchto 

skupinách. Normalita těchto dat byla testována Shapiro-Wilkovým testem a 

shodnost rozptylů Leveneovým testem. Pro vyhodnocení grafů z hypotéz H2 a 

H4 byl použit párový Wilcoxonův test. Hladina významnosti všech testů byla 

stanovena na 5 %. 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Dotazník a klinické vyšetření 

Technika došlapu 

54 % (počet 16) běžců běhá přes střední část chodidla, druhý nejčastější 

typ došlapu je na přední část chodidla u 43 % (počet 13) sportovců. 3 % běžců 

(počet 1) běhá přes patu. 

 

 

 

Obrázek 6. Graf zobrazující techniku došlapu 

 

 
Týdenní kilometráž 

Průměrnou týdenní kilometráž zobrazuje následující graf (Obrázek 7).  

37 % (počet 11) běžců běhá týdně zhruba 51-70 km. 11-20 km týdně naběhá 

10 % (počet 3) respondentů a přes 100 km týdně naběhal 1 proband (3 %). 
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Obrázek 7. Graf zobrazující průměrnou týdenní kilometráž 

Povrch 

50 % jedinců (počet 15) nebylo schopno určit typ povrchu. 26 % (počet 8) 

běžců uvedlo, že běhají nejvíce v terénu. Na asfaltu běhá 17 % (počet 5) 

probandů. 7 % (počet 2) respondentů běhá nejčastěji po umělém povrchu. 

 

 

 

Obrázek 8. Graf zobrazující typ povrchu 

Zranění 

Zranění bylo za poslední rok zaznamenáno u 17 % (počet 5) běžců. 83 % 

(počet 25) probandů zranění popírá (Obrázek 9). 
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Obrázek 9. Graf zobrazující výskyt zranění u běžců 

Zranění v minulosti 

67 % (počet 20) běžců popírá závažné zranění na DK v minulosti. Naopak 

33 % (počet 9) probandů potvrdilo takovéto zranění (Obrázek 10). 

 

 

Obrázek 10. Graf zobrazující zranění na DK v minulosti 

Individuální úpravy běžecké obuvi 

 10 % (počet 3) dotázaných uvedlo, že používá vložky do bot. Většina probandů 

a to 90% (počet 27) nemá v obuvi žádné úpravy (Obrázek 11). 
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Obrázek 11. Graf zobrazující používání individuálních úprav v obuvi 

Kompenzační pohybová aktivita 

63 % běžců (počet 19) provádí pravidelně pohybovou kompenzační 

aktivitu. 37 % (počet 11) probandů neprovádí tyto aktivity (Obrázek 12). 

Nejčastější kombinací doplňkových sportů bylo plavání s posilováním. 

 

 

 

Obrázek 12. Graf zobrazující provádění kompenzačních aktivit 
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Regenerace 

73 % (počet 22) běžců neprovádí pravidelně žádnou formu regenerace. 

 27 % (počet 8) z probandů naopak uvedlo, že pravidelně regeneruje. Mezi 

nejčastější formu regenerace patří saunování a to u 37 % (počet 3) běžců.  

 

 

 

Obrázek 13. Graf zobrazující absolvování regeneračních procedur 

Subjektivní hodnocení nejlehčí varianty měření 

57 % (počet 17) běžců hodnotilo jako nejlehčí variantu měření variantu 

naboso. 17 % (počet 5) z probandů nebylo schopno uvést, jaká varianta pro ně 

byla nejlehčí (Obrázek 14). Nejčastějším zdůvodněním, proč právě varianta 

naboso byla hodnocena jako nejlehčí, byl udáván pocit jistoty, stability a 

možnost reagovat prsty. 
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Obrázek 14. Graf zobrazující nejlehčí variantu měření 

Subjektivní hodnocení nejobtížnější varianty měření 

13 % (počet 4) probandů nebylo schopno vybrat žádnou z variant. Pro  

43 % (počet 13) běžců byla nejobtížnější variantou měření varianta v klasické 

běžecké obuvi (Obrázek 15). Nejčastějším důvodem pro toto hodnocení byl 

nedostatek citu a nemožnost aktivace prstů. 

 

 

 

Obrázek 15. Graf zobrazující nejobtížnější variantu měření 
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Plochonoží 

Plochonoží bylo zaznamenáno u 47% (počet 14) probandů (Obrázek 16).  

 

 

 

Obrázek 16. Graf zobrazující výskyt plochonoží 

Véleho test 

Véleho test byl negativní u všech (100 %, počet 30) probandů. 

Délka DK 

Symetrie anatomické délky DK byla zaznamenána u 90 % (počet 27) 

probandů. U 10 % (počet 3) běžců byla naměřena odchylka anatomické délky 

DK (Obrázek 17). Maximální odchylka byla 1,5 cm. 

Symetrie funkční délky DK byla zjištěna u 80 % (počet 24) jedinců. 

Asymetrie byla naměřena u 20 % (počet 6) běžců (Obrázek 18). Maximální 

odchylka byla 3 cm. 
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Obrázek 17. Anatomická délka DK         Obrázek 18. Funkční délka DK 

 

6.1.1 Souhrn výsledků dotazníku a klinického vyšetření 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 30 běžců (podrobný popis 

skupin kapitola 5.1. Charakteristika souboru). 

Nejčastější technikou došlapu mezi probandy byl označen dopad na 

střední část chodidla a to u 54 % jedinců. Nejčastější obvyklá týdenní 

kilometráž běžců byla v rozmezí 51-70 km u 37% dotázaných. 50 % probandů 

nebylo schopno určit typ povrchu, po kterém nejvíce běhá. Nejčastějším 

uvedeným typem povrchu byl terén a to u 26 % dotázaných. 

Véleho test byl u všech probandů negativní. Asymetrie anatomické délky 

DK byla zjištěna u 10 % a asymetrie funkční délky DK byla naměřena u 20 % 

všech běžců. Plochoží bylo zaznamenáno u 47 % probandů. 67 % běžců nikdy 

v minulosti neprodělalo jakékoliv závažnější zranění DK. Běžecké zranění za 

poslední rok potvrdilo 17 % běžců. 77 % zraněných minimalistů neshledává 

souvislost mezi svým zraněním a používanou minimalistickou obuví. 

90 % probandů ve své běžecké obuvi nepoužívá žádné speciální úpravy 

(např. ortopedické vložky aj.). 10 % běžců, kteří používají tyto pomůcky, patří 

mezi klasické běžce. 

 63 % dotázaných provádí alespoň dvakrát týdně pohybovou kompenzační 

aktivitu. Mezi nejčastější kombinaci prováděných kompenzačních pohybových 

aktivit patří plavání a posilování. 
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73 % probandů neabsolvuje ani jednou týdně jakoukoliv formu 

regenerace. Ti, kteří pravidelně regenerují, chodí nejčastěji do sauny.  

57 % běžců subjektivně hodnotí jako nejlehčí variantu při 

posturografickém měření variantu naboso. Nejčastějším důvodem pro toto 

tvrzení byl pocit jistoty a stability. Nejtěžší variantou měření byla nejčastěji 

subjektivně hodnocena varianta v klasické běžecké obuvi a to u 43 % běžců.  

6.2 Hypotézy 

Hypotéza H1 

H1: Skupiny klasiků a minimalistů dosahují při statickém testu stoje 

naboso stejných výsledků v parametrech CoP při posturografickém vyšetření.  

 

    

prům. 

  

sd 

p-hodnota 

norm. shodnost rozptylů t-test Wilcoxonův test 

klasici 8,37 2,07 0,974 
0,171 0,591 0,934 

minimalisti 8,91 3,23 0,009 

 

Tabulka 4. Tabulka zobrazující hodnoty MVAP u skupiny min. a klas.  

při statickém stoji a variantě naboso; Průměr (prům.), směrodatná odchylka (sd), normalita ( 

norm.) 

 

Předpoklad normality dat ve skupině minimalistů nebyl splněn. Přesto 

 t-test dává stejné výsledky jako Wilcoxonův test. Na základě dat nezamítáme 

stanovenou hypotézu H1. Rozdíly ve stabilitě naboso mezi minimalisty  

a klasickými běžci nejsou signifikantní. Předpoklad nebyl splněn. Minimalisté při 

variantě naboso nemají lepší stabilitu v porovnání s klasickými běžci. 

Hypotéza H2  

H2: Při statickém testu stoje obuv zhoršuje parametry CoP při 

posturografickém vyšetření. 

Statistická významnost byla testována pomocí párového Wilcoxonova 

testu. 

U skupiny minimalistů vidíme v grafu (Obrázek 19. Graf zobrazující 

hodnoty MVAP při statickém testu stoje u klasiků a minimalistůObrázek 19) 
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zlepšení stability s použitím obuvi, přesto tyto rozdíly nejsou statisticky 

významné.  

U skupiny klasiků je stabilita nejhorší v minimalistické obuvi. S použitím 

klasické obuvi dochází ke zlepšení stability. Rozdíl v hodnotách MVAP v min. 

obuvi oproti klasické obuvi je statisticky významný (p-hodnota=0,04683). 

 Zamítáme H2. Nepotvrdilo se, že by obuv zhoršovala parametry stability. 

Stabilita je ve všech variantách u obou dvou skupin stejná, s výjimkou 

klasických běžců, kteří vykazují lepší stabilitu v klasické běžecké obuvi  

v porovnání s minimalistickou obuví. 

 

 

 

Obrázek 19. Graf zobrazující hodnoty MVAP při statickém testu stoje u klasiků a minimalistů 

Hypotéza H3  

H3: Skupiny klasiků a minimalistů dosahují při dynamickém sinusovém 

testu naboso stejných výsledků. 

Vzhledem k rozložení dat nelze použít dvou výběrový t-test, použijeme 

proto dvou výběrový Wilcoxonův test. 

Z následující tabulky (Tabulka 5) je patrné, že hodnoty gainu naboso s 

(OO) i (ZO) se u skupin minimalistů a klasických běžců signifikantně neliší. 

Nezamítáme H3. Neprokázalo se, že by skupina minimalistů měla naboso lepší 

stabilitu v porovnání se skupinou klas. běžců. 
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 průměr 

klas. 

průměr 

min. 

sd  

klas. 

sd  

min. 

norm. 

klas. 

norm. 

min. 
p 

gain naboso 

OO 
0,688 0,705 0,119 0,130 0,739 0,005 0,885 

gain naboso 

ZO 
1,259 1,113 0,329 0,242 0,84 0,076 0,229 

 

Tabulka 5 Tabulka zobrazující hodnoty gainu u minimalistů a klasiků naboso při dynamickém 

testu Sinus; směrodatná odchylka (sd), normalita dat (norm.), p-hodnota (p) 

Hypotéza H4 

H4: Při dynamickém sinusovém testu obuv zhoršuje parametry CoP při 

posturografickém vyšetření. 

Čím se více se hodnoty gainu blíží 1, tím je stabilita lepší. Z grafu je patrné 

(Obrázek 20), že při dynamickém sinusovém testu s OO obuv naopak stabilitu 

zlepšuje u obou dvou skupin. 

 Ve variantě se ZO (Obrázek 21) u minimalistů dochází s obuví ke 

zhoršení stability. U klasických běžců minimalistická obuv stabilitu zlepšuje  

a s použitím klasické obuvi jsou hodnoty shodné téměř jako naboso. 

 Přesto dle párového Wilcoxonova testu nejsou žádné z těchto rozdílů 

hodnot statisticky významné. Obuv při tomto testu nemá vliv na stabilitu. 

Zamítáme H4. 

 

 

 

Obrázek 20. Graf zobrazující hodnoty gainu při dynamickém testu Sinus s otevřenýma očima 
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Obrázek 21. Graf zobrazující hodnoty gainu při dynamickém testu Sinus se zavřenýma očima 

Hypotéza 5 

H5: U klasiků je výskyt plochonoží častější než u minimalistů. 

 

Plochonoží Minimalisté Klasičtí běžci 

Ano 27 % (4) 67 % (10) 

Ne 73 % (11) 33 % (5) 

 

Tabulka 6. Tabulka zobrazující výskyt plochonoží mezi skupinami běžců 

 

Z tabulky (Tabulka 6) je patrné, že četnost plochonoží je u minimalistů 

téměř dvaapůlkrát nižší v porovnání s klasickými běžci. Dle testu nezávislosti 

zamítáme nulovou hypotézu o shodnosti výskytu plochonoží mezi skupinami 

 (p- hodnota = 0,0281). Plochonoží bylo shledáno jako závislé na typu obuvi. H5 

byla potvrzena. 

Hypotéza H6 

H6: Běžci s plochonožím hodnotí častěji jako nejtěžší variantu měření stoj 

naboso, v porovnání s běžci, kteří nemají plochou nohu. 

 

Plochonoží Nejtěžší varianta naboso jiná varianta 

Ano 42 % (5) 58 % (7) 

Ne 8 % (1) 92 % (12) 

 

Tabulka 7. Obtížnost měření v závislosti na plochonoží 
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Z tabulky (Tabulka 8) je patrné, že běžci, u kterých bylo zjištěno 

plochonoží, hodnotí častěji variantu naboso jako nejobtížnější variantu měření, 

v porovnání s běžci, kteří nemají plochou nohu. Dle testu nezávislosti zamítáme 

nulovou hypotézu (p=0,0469). Subjektivně hodnocená obtížnost měření byla 

shledána jako závislá na klenutí nohy. Přijímáme H6. 

 Hypotéza 7 

H7: Běžci s plochonožím jsou častěji zranění, než ti, kteří nemají plochou 

nohu. 

 

Plochonoží Zranění běžci Nezranění běžci 

ano 36 % (5) 64 % (9) 

ne 0 % (0) 100 % (16) 

 

Tabulka 8. Závislost četnosti zranění na plochonoží 

 

Z tabulky (Tabulka 8) je patrné, že u každého zraněného běžce bylo 

zaznamenáno plochonoží. Dle testu nezávislosti zamítáme nulovou hypotézu  

o nezávislosti plochonoží a zranění (p- hodnota=0,0088). Přijímáme hypotézu 

H7. 

Hypotéza H8 

 H8: Běžci, provádějící pohybovou kompenzační aktivitu, jsou méně často 

zranění proti jedincům, kteří neprovádí tyto aktivity. 

 

 Provádějí pohybovou 

kompenzační aktivitu 

Neprovádějí pohybovou 

kompenzační aktivitu 

zranění 5 % (1) 36 % (4) 

nezranění 95 % (18) 64 % (7) 

 

Tabulka 9. Zranění v závislosti na kompenzační pohybové aktivitě 

 

Z tabulky (Tabulka 9) je patrné, že běžci provádějící pravidelně pohybovou 

kompenzační aktivitu, mají procentuálně nižší výskyt zranění než ti, kteří 
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neprovádí tyto aktivity. Dle testu nezávislosti zamítáme nulovou hypotézu 

(p=0,0276). Přijímáme H8. 

6.2.1 Souhrn výsledků 

Při statickém i dynamickém testu naboso dosahují minimalisté i klasičtí 

běžci stejných výsledků (H1, H3 nezamítáme).  

S použitím obuvi při statickém i dynamickém testu nedochází ke statisticky 

významnému zhoršení parametrů CoP u žádné ze skupin (H2, H4 zamítáme). 

Bylo zjištěno, že u klasických běžců je výskyt plochonoží téměř 

dvaapůlkrát častější, než u běžců minimalistů (H5 potvrzena).  

Běžci s plochožím, jsou častěji zranění v porovnání s běžci, kteří mají 

klenbu v pořádku (H7 potvrzena). 

 Dále jsme zjistili že, probandi s plochonožím, hodnotí častěji variantu 

naboso, jako nejobtížnější variantu měření, v porovnání s běžci, kteří nemají 

plochou nohu (H6 potvrzena).  

Bylo zjištěno, že pravidelná kompenzační pohybová aktivita snižuje riziko 

vzniku zranění mezi běžci (H8 potvrzena). 
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7 DISKUZE 

Četnost zranění 

Autoři uvádějí, že do roka dojde ke zranění u více než poloviny 

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

V našem dotazníku bylo zranění potvrzeno jen u 17 % probandů, což je číslo 

značně nižší, než uvádějí autoři výše zmiňovaných studií. Jedním z faktorů, 

který mohl vést k rozdílným výsledkům je fakt, že pro zařazení do tohoto 

výzkumu byla nutná absence zranění minimálně jeden měsíc před 

posturografickým měřením. Z tohoto důvodu, tak mohlo dojít k určitému výběru 

zdravých běžců. 

Rizikové faktory a prevence 

Dalšími často diskutovanými tématy v otázce běžeckých zranění jsou 

rizikové faktory a prevence. Např. jako riziková, byla zjištěna týdenní kilometráž 

nad 65 km (Gent et al., 2007). I jiní autoři došli k závěru, že se vzrůstající 

kilometráží či výkonností běžce roste také riziko vzniku zranění (Yeung, 2001; 

Krchová, 2013). 

 Za další rizikový faktor při vzniku běžeckého zranění je považováno 

plochonoží (Brody, 1980; Stehny, Pramen, 2003; Werd, Night, 2010). Toto 

potvrzují i naše výsledky, vzhledem k tomu, že u každého zraněného běžce 

bylo zaznamenáno plochonoží. Dále bylo zjištěno, že plochonoží se vyskytuje 

téměř dvaapůlkrát častěji u běžců, běhajících v klasické obuvi v porovnání  

s minimalisty. Tyto výsledky nepřímo poukazují na to, že klasická běžecká obuv 

se může spolupodílet na vzniku plochonoží a tím tak zvyšovat riziko vzniku 

zranění. Příčinnou těchto zjištění může být fakt, že minimalistická obuv má 

velmi tenkou podešev, která umožňuje kontakt nohy s terénem. Ploska je 

dostatečně exteroceptivně stimulována (v porovnání s klasickou obuví, která 

disponuje tlumením a běžec nemůže vnímat např. drobné kamínky a jiné 

nerovnosti) a může tak aktivně reagovat na variabilitu terénu, což je spojeno  

s aktivací svalů, která je nutnou součástí funkční nožní klenby. Běh naboso 

nebo v min. obuvi po členitém terénu můžeme tedy považovat za činnost, která 

poskytuje dostatečnou aferentaci a působí tak pozitivně na nožní klenbu. 
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Vzhledem k tomu, že vyšetření jedinci museli běhat alespoň třikrát týdně po 

dobu 1 roku, a většina z nich uvedla, že běhá v terénu (variabilní, stimulující 

povrch), můžeme se domnívat, že právě nižší výskyt plochonoží mezi 

minimalisty mohl být způsoben právě tímto pravidelným tréninkem v min. obuvi. 

To, že obuv má vliv na klenutí nohy potvrzují např. Sachithanandam a Robbins 

ve svých studiích. U osob, které začaly používat obuv od 6. roku života, byl 

signifikantně vyšší výskyt plochonoží než u skupiny, která do 16 let chodila 

bosa (Sachithanandam , Joseph, 1995). Provozování bosých aktivit mezi běžci 

po dobu 4 měsíců vedlo ke zlepšení mediální klenby nohy (Robbins et al., 

1987). To by pak mohlo vysvětlovat výsledky dotazníkového šetření, kde bylo 

zjištěno, že absolvování bosých aktivit či běhu naboso snižuje možnost vzniku 

zranění mezi běžci (Krchová, 2013).  

Za další preventivní opatření ve vzniku běžeckých zranění je považována 

modifikace tréninku (střídání intenzity tréninkových jednotek nebo obměna 

pohybových aktivit),(Yeung, 2001). K podobnému závěru jsme došli i v této 

práci, kdy jsme zjistili, že pravidelná pohybová kompenzační aktivita, prováděná 

dvakrát týdně, snižuje možnost vzniku zranění. 

Obuv a stabilita 

Jedním z hlavních cílů této práce bylo zkoumání dlouhodobého vlivu obuvi 

na stabilitu běžců. Předpokladem bylo, že minimalisté budou mít vlivem své 

obuvi lepší stabilitu naboso v porovnání s klasickými běžci. Důvodem pro tento 

předpoklad jsou výše zmiňované studie (Sachithanandam , Joseph, 1995; 

Robbins et al., 1987), týkající se klenby a funkčního zapojení nohy. Bylo 

předpokládáno, že klasičtí běžci budou zvyklí na pasivní stabilizaci 

poskytovanou běžeckou obuví a naboso nebudou schopni tak dobře aktivovat 

nohu ke stabilizaci, jako minimalisté. Nicméně naším měřením nebyly zjištěny 

žádné signifikantní rozdíly ve stabilitě naboso mezi skupinou minimalistů  

a klasických běžců. 

 Přesto je z výsledků patrné, že při dynamickém sinusovém testu naboso 

skupina minimalistů dosahuje lepších hodnot gainu, než klasičtí běžci. Tento 

rozdíl není sice statisticky významný, ale nabízí se zde otázka, jestli právě tyto 

malé odchylky nemohou mít určitý význam a spolupodílet se tak s dalšími 

faktory na vzniku zranění.  
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Zajímavým zjištěním je, že právě minimalisté subjektivně hodnotí častěji 

jako nejjednodušší variantu měření variantu naboso, v porovnání s klasickými 

běžci. Tento výsledek můžeme interpretovat také tak, že klasici zvyklí na 

pasivní podporu, jsou při variantě naboso nuceni aktivovat nohu a proto je pro 

ně tato varianta obtížnější než pro minimalisty, kteří jsou zvyklí spoléhat se na 

aktivní stabilizaci, která je pro ně přirozená.  

Dalším zajímavým zjištěním je, že běžci s plochonožím subjektivně 

hodnotí častěji variantu naboso jako nejobtížnější, v porovnání s běžci, kteří 

nemají plochou nohu. Interpretace těchto výsledků je obdobná. Pro běžce  

s plochou nohou bude snadnější pasivní stabilizace obuví, než aktivace 

nedostatečně funkční nohy. 

Dalším z cílů této práce bylo porovnat jednotlivé typy obuvi a jejich vliv na 

stabilitu. Bylo předpokládáno, že obuv bude negativně ovlivňovat parametry 

CoP. Naboso bude stabilita nejlepší a s přibývající tloušťkou podešve se bude 

zhoršovat (nejlepší stabilita naboso, pak v minimalistické obuvi a nejhorší  

v obuvi klasické). K podobným výsledkům došli např. i tito autoři ve svých 

studiích, zkoumajících vliv obuvi na stabilitu, polohocit či pohybocit (Robbins et 

al., 1994; Robbins et al., 1995; Waddington, Adams, 2003). 

Naše předpoklady nebyly potvrzeny. Měřením nebylo zjištěno statisticky 

významné zhoršení parametrů CoP s použitím obuvi. Jediným statisticky 

významným rozdílem, bylo zlepšení stability u skupiny klasických běžců při 

statickém testu stoje s použitím klasické obuvi oproti minimalistické obuvi 

(klasická obuv zlepšila stabilitu). 

 Jedním z důvodů pro tyto výsledky může být nezvyk na zapůjčenou 

minimalistickou obuv. Pokud by ale zhoršení stability bylo způsobeno touto 

skutečností, měli by i minimalisté vykazovat zhoršení stability v zapůjčené obuvi 

(obuvi klasické). K takovémuto vývoji ale nedošlo. Pravděpodobnějším 

vysvětlením pro zlepšení stability by mohla být pasivně dodaná stabilizace 

klasickou obuví. V tom případě by pak mělo ale také dojít ke zlepšení stability  

i u druhé skupiny běžců. U minimalistů ale k žádnému  zlepšení parametrů CoP 

s použitím klas. obuvi nedošlo. Možné je, že každá ze skupin používá odlišné 

strategie k udržení stability stoje. 

 Přesto, že ostatní naměřené rozdíly nejsou statisticky významné, za 

povšimnutí stojí změna ve stabilitě při dynamickém sinusovém testu s OO a ZO. 
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Při variantě s OO dochází naopak s použitím obuvi ke zlepšení stability a to jak 

u minimalistů, tak i u klasiků (Obrázek 20). Při zavřených očích dochází naopak 

k opačnému trendu a u minimalistů dochází s obuví ke zhoršení stability. Tuto 

změnu můžeme interpretovat tak, že bez kompenzace zrakem se běžci musejí 

spoléhat více na exteroceptivní a proprioceptivní informaci, která se s tloušťkou 

podešve zhoršuje a proto také dochází ke zhoršení stability. U klasiků 

minimalistická obuv stabilitu zlepší a klasická obuv stabilitu vrací (zhoršuje) zpět 

k hodnotám podobným jako při variantě naboso (Obrázek 21). Tuto změnu 

můžeme vysvětlit podobným způsobem jako u minimalistů. Klasici mají horší 

stabilitu naboso, protože jsou zvyklí na pasivní stabilizaci obuví, minimalistická 

obuv jim zlepší stabilitu, protože jim dodá částečně pasivní podporu, ale 

zároveň umožní aktivaci nohy a nesníží tolik aferentaci z plosky jako obuv 

klasická. Klasická obuv stabilitu zase (zhorší) vrátí k hodnotám naboso, což 

může značit fakt, že pasivní stabilizace a  aferentace z bosé nohy má  

u klasického běžce obdobný vliv na jeho stabilitu. 

Přesto, že nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly ve stabilitě  

v různých typech obuvi (s výjimkou statického testu stoje u skupiny klasiků -

rozdíl min. a klas. obuvi), neměli bychom opomíjet subjektivní hodnocení 

probandů. Běžci subjektivně nejčastěji hodnotili variantu naboso jako nejlehčí 

(Obrázek 14). Důvodem pro toto hodnocení byl pocit jistoty a stability. Jako 

nejobtížnější způsob měření byla volena nejčastěji varianta v klasické běžecké 

obuvi (Obrázek 15). Toto subjektivní hodnocení běžců může nepřímo 

dokazovat, že silnější podešev (klasická obuv) ztěžuje posturální situaci.  

Vzhledem k tomu, že ale měřením nebylo zaznamenáno zhoršení parametrů 

CoP, můžeme tvrdit, že běžci byli schopni tuto ztíženou situaci vykompenzovat. 

To by pak vysvětlovalo rozpor mezi subjektivním hodnocením a výsledky 

měření.  
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ZÁVĚR 

Pomocí posturografického měření nebyly zjištěny žádné rozdíly  

v parametrech CoP, dokazující zhoršení stability s použitím obuvi. Nepotvrdilo 

se, že by klasická běžecká obuv zhoršovala stabilitu. Přesto běžci variantu 

měření v této obuvi subjektivně hodnotili nejčastěji jako nejobtížnější. Nebyly 

zde shledány statisticky významné rozdíly ve stabilitě naboso mezi skupinou 

minimalistů a klasických běžců. Nebyl zde tedy potvrzen dlouhodobý pozitivní 

vliv minimalistické obuvi na stabilitu. Bylo ale zjištěno, že u klasických běžců je 

téměř dvaapůlkrát častější výskyt plochonoží, než mezi minimalisty. Běžci  

s plochonožím jsou častěji zranění než ti, kteří nemají plochou nohu. Z tohoto 

zjištění můžeme teoreticky klasickou běžeckou obuv považovat jako rizikovou 

pro vznik plochonoží a zranění. Jako prevence vzniku zranění byla shledána 

pravidelná kompenzační pohybová aktivita prováděná dvakrát týdně. 

Na základě výsledků této práce není možné říci, který typ obuvi by byl pro 

běžce lepší. Klasická i minimalistická obuv má svá specifika stejně tak, jako 

každý běžec. S výběrem běžecké obuvi bychom měli vždy přihlížet  

k individuálním potřebám konkrétního běžce. Klasická, stejně tak jako 

minimalistická obuv, může u jednoho sportovce pomoci k odstranění obtíží,  

v jiném případě může vést naopak k jejich zhoršení. Z tohoto důvodu bychom 

měli být opatrní v doporučování nové běžecké obuvi a své rozhodnutí si vždy 

dobře zdůvodnit. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: New Balance W890GH2: Dámská klasická obuv (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.newbalance.cz/2012-podzim-running-damska-obuv-womens-revlite-w890gh2 

 

Příloha č. 2: New Balance M890BG2: Pánská klasická obuv (obrázek) 

 

 
Zdroj: http://www.newbalance.cz/2012-podzim-running-panska-obuv-mens-revlite-m890bg2 

  

http://www.newbalance.cz/2012-podzim-running-damska-obuv-womens-revlite-w890gh2
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Příloha č. 3: New Balance MR10B02: Pánská minimalistická obuv 

(obrázek) 

 

 

Zdroj: http://www.newbalance.cz/2013-podzim-running-panska-obuv-mens-minimus-mr10bo2 

 

Příloha č. 4: New Balance WT10BP2:Dámská minimalistická obuv 

(obrázek) 

 

Zdroj: http://www.newbalance.cz/2013-jaro-running-damska-obuv-womens-minimus-wt10bp2 
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Příloha č. 5: Five-fingers (obrázek) 

 

Zdroj: http://reddingsportsltd.com/Five-Fingers-c-535.html 

 

Příloha č. 6: Dotazník běžci (dotazník) 

 

1. Váš věk je?  

o do 20 let 

o 21- 30 let 

o  31 a více let 

2. Jste?  

o žena  

o 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 - reprezentace na mezinárodních 

soutěžích) 

4. Většinu km naběháte (technika dopadu) přes…  

o přední část chodidla  

o  patu  
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o střední část chodidla  

5. Kolik km týdně naběháte?  

o do 10 km 

o 11-20 km 

o 21- 30 km  

o  31-40 km 

o 41-50 km 

o 51-70 km 

o 70-100 km 

o Přes 100 km 

6. Na jakém povrchu nejčastěji běháte? 

o Umělý povrch (tartan, mondo…) 

o Asfalt 

o Terén 

o Nelze přesně určit 

7. Jaký typ běžecké obuvi používáte? 

o Klasická běžecká obuv s vyvýšenou a odtlumenou patou   

o Minimalistická obuv (velmi tenká a ohebná podrážka, minimální rozdíl ve 

výšce podešve mezi špičkou a patou), včetně five-fingers pětiprsťáků 

8. Byl jste za poslední rok zraněn? (stav, kdy jste musel alespoň na 2 týdny 

přerušit trénink z důvodu bolestí pohybového aparátu-jde o bolesti způsobené 

během a ne jinými příčinami) 

o ano 

o ne 

9. Pokud jste se označil jako minimalista a byl jste takto za poslední rok zraněn, 

myslíte si, že zranění mělo souvislost s používáním Vaší minimalistické 

obuvi? 

o Ano (uveďte jakou, souvislost máte na mysli) 

o Ne 
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10. provádíte pravidelně alespoň dvakrát týdně jinou pohybovou kompenzační 

aktivitu? (např. plavání, kolo, zdravotní cvičení, v zimě běžky, jiné…) 

o ano-uveďte jakou 

o ne 

11. Absolvujete pravidelně alespoň 1 týdně nějakou formu regenerace (např. 

fyzioterapie, masáž, sauna, vířivka, kryoterapie…)? 

o Ano-uveďte jaké 

o Ne 

12. Měl jste někdy na DK zlomeninu nebo jiné vážnější zranění, které vyžadovalo 

např. operaci? 

o Ano- uveďte  jaké 

o Ne 

13. Máte ve svých běžeckých botách nějakou specielní úpravu např. ortopedické 

vložky? 

o Ano-uveďte jakou 

o Ne 

14. Jaká varianta měření pro Vás byla nejlehčí? (stručně zdůvodnit proč) 

o Naboso 

o V klasické obuvi 

o V minimalistické obuvi 

15.  Jaká varianta měření pro Vás byla nejtěžší? (stručně zdůvodnit proč) 

o Naboso 

o V klasické obuvi 

o V minimalistické obuvi 

 


