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BĚŽECKÁ ZRANĚNÍ   

Toto vydání 4HAIE novin je zaměřeno na běžecká zranění (a zranění 

související s pohybovou aktivitou), která jsou klíčovou proměnnou 

projektu HAIE.  

Co je známo 

Výskyt zranění 

Běh je jednou z nejběžnějších pohybových aktivit, jeho zdravotní benefity 

jsou nesporné. Zároveň však při běhu mohou vznikat zranění, která pak 

člověka omezují v tréninku nebo také v pracovním či osobním životě.    

Mezi nejčastější běžecká zranění patří: 

• Mediální tibiální stresový syndrom 

(bolest na vnitřním zadním okraji holenní 

kosti způsobená zánětem okostice), 

• Tendinopatie Achillovy šlachy 

(úponová bolest, zánětlivé přetížení 

Achillovy šlachy, které vzniká při 

přetěžování lýtkového svalu) 

• nebo Plantární fasciitida (syndrom 

patní ostruhy, který vzniká špatnou 

biomechanikou dolní končetiny a 

přetížením). 

* Někteří autoři však jako rizikovou označují vzdálenost poloviční. Studie, 

které se zabývaly vztahem uběhnuté vzdálenosti a konkrétních zranění 

ukazují, že navýšení objemu tréninku (o caa 10 km za týden) může přivodit 

zranění hamstringů, kolene nebo kyčle. 

** Rozdíl mezi rizikem vzniku zranění při tréninku trvajícím 15 a 45 minut 

je u začínajících běžců více než dvojnásobný. 

*** V literatuře zatím nebyly jasně definovány protektivní faktory. 

Parametry 
tréninku 

Rizikové  
faktory 

Protektivní  
faktory 

Objem tréninku 64 a více km za 
týden* 

zvyšování objemu o 
1km na tréninkovou 
jednotku 

Doba tréninku začínající běžec** intervalový trénink 

Intenzita tréninku tempo rychlejší než  
5 km/min 

*** 

Frekvence 
tréninku 

trénink 6-7x týdně 
nebo 1x krát týdně u 
žen 

*** 

CO JE NOVÉHO? 

Vstupním testováním prošlo 

834 účastníků a na vstupní 

testování má rezervaci dalších 

149 účastníků. Jsme zase o 

krůček blíže k našemu cíli 

1500 účastníků (tedy 65%).  

Můžete obdržet 250Kč za 

každého doporučeného 

účastníka v kategorii 

aktivní/běžec a 300Kč za 

doporučení účastníka 

v kategorii neaktivní.  

Vaše kontaktní osoba musí 

vyplnit vstupní dotazník a na 

konci uvést Vaše jméno. Poté, 

co účastník dokončí vstupní 

testování, Vám bude 

vyplacena odměna.  

www.4haie.cz 

 

 

Kontaktní informace 
Ostravská univerzita 

Katedra studií lidského pohybu 

Email: info4haie@osu.cz 

www.4haie.cz 

 

Incidence (výskyt) 

zranění u rekreačních 

běžců je 10 zranění na 

1000 hodin běhu. 

U začínajících běžců je 

riziko třikrát vyšší (33 

zranění na 1000 hodin 

běhu). 

 



BĚŽECKÁ ZRANĚNÍ A PŘÍNOS STUDIE HAIE 

Má znečištěné prostředí vliv na vznik běžeckých zranění? Bude výskyt zranění nižší u běžců v Jihočeském kraji? 

Vyskytují se některá zranění u běžců ve znečštěném prostředí častěji? To jsou otázky, na které může studie HAIE přinést 

odpověď. 

Funkční testování  

Funkční testy, které jste absolvovali během vstupního měření jsou zaměřeny na posouzení funkčního svalově kosterního 

stavu pánve a dolních končetin prostřednictvím klinických testů (Trendelenburg test, Knee anterior drawer test, Ankle 

anterior drawer test, Lunge test). Náplní laboratoře funkčních testů je také administrace reportů zranění s jejich 

vyhodnocením ve spolupráci fyzioterapeuta a lékaře ortopeda.  

Jaká zranění reportují účastníci studie HAIE? 

V rámci reportů zranění bylo do dnešního dne evidováno celkem 29 zranění v kategorii 10 nejčastějších běžeckých 

zranění. Dále je reportováno 78 zranění související s dolními končetinami u běžců, které ovšem do kategorie 

nejčastějších zranění nespadají (jedná se např. o distorze hlezenních kloubů apod.).  

Reporty zranění jsou vždy porovnávány 

s anamnézou a vyšetřením pacienta v 

rámci funkčních testů tak, aby 

reportované zranění probanda 

prostřednictvím on-line dotazníků 

nebylo dublováno. Počet reportů 

zranění se pohybuje v rozsahu cca 50 

reportů týdně.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 nejčastějších 

běžeckých zranění 

Mediální tibiální stresový syndrom 

Patelofemorální bolest  

Úraz mediálního menisku 

Tendinitida Achillovy šlachy 

Plantární fasciitida 

Syndrom iliotibiálního traktu 

(běžecké koleno) 

Patelární tendinitida 

(skokanské koleno) 

Únavová zlomenina kosti holenní 

Natažený šikmý sval lýtkový nebo 

dvojhlavý sval lýtkový 

Zranění středního svalu hýžďového 

Tendinopatie svalů zadní strany 

stehen 

 

K následnému posouzení 

zranění jsou indikováni pouze 

účastníci s nejčastějšími 

běžeckými zraněními. 

 

Jsme rádi, že běh dělá radost nejen účastníkům studie 

HAIE. Brewery run by Birell 2020, Plzeň. Za fotku 

děkujeme panu Michalovi R. 

 

Prosím reportujte pohybovou aktivitu a zranění 

Pomocí aplikace HAIE ve Vašem telefonu prosím: 

• Reportujte všechnu pohybovou aktivitu (záměrně 

vykonávanou za účelem “cvičení/sportování”), která trvá 

vkuse alespoň 20 minut, vede k pocení, zvýšení tepové 

frekvence a dechu. 

• Reportujte prosím také zranění, které se vám stalo v 

souvislosti s pohybovou aktivitou a omezilo vás v tréninku. 


