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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 

 

 


