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Analýzu vytvořil Mgr. Radim Kůta

Analýzu zkonzultoval Mgr. Daniel Musil

Analýzu zkonzultoval (Fyzio) —

Odkaz na video Zde

Hlavní chyba Dokrok na patu a tuhost vršku (trup, ruce)

Vaše běžecké skóre je

ANO* 10

NE 24

Technika je na dobré 
úrovni a pravděpodobně 

nebude způsobovat 
zdravotní komplikace. 

Její zlepšení i tak povede 
k zvýšení výkonnosti.

Na technice je nutné 
pracovat, aby 

nezpůsobila zdravotní 
komplikace. Její zlepšení 

povede ke značnému 
zlepšení výkonnosti.

Technika má zásadní 
chyby, které ohrožují 

zdraví a významně snižují 
výkonnost.

https://youtu.be/Emtc5SnWn2E


Chyby v technice
Hlava Uzlový bod Dopouštíte se chyby ANO/NE

Hlava je při běhu v záklonu NE

Hlava je při běhu v předklonu NE

Hlava je v předsunutém držení NE

Hlava je nestabilní ,,Kynklání” NE

Běžecké paže Uzlový bod

Paže švihají přes osu ( nebo aspoň jedna) NE

Paže švihají v malém rozsahu NE

Paže švihají příliš velkém rozsahu NE

Paže jsou příliš od těla ANO

Špatná koordinace rukou a nohou ,,pasgang” NE

Pohyb vychází z loktů a ne z ramenou NE

Paže jsou příliš v napětí/v křeči ANO

Trup Uzlový bod

Dochází k předklonu (zlomení v pase) NE

Dochází k záklonu trupu NE

Náklon těla je malý k poměru rychlosti NE

Pánev Uzlový bod

Dochází k ,,ustřelení” pánve NE

Dochází k podsazení pánve (sezení při běhu) NE

Viditelný negativní pohyb páteře při dokroku NE

Noha Uzlový bod

Koleno před tělem padá příliš rychle k zemi ANO

Ohyb nohy je výraznější jen v koleni ANO

Noha zůstává dlouho za tělem NE



	 


Nedojde ke složení nohy NE

Odraz není dokončen NE

V momentu celé váhy na jedné noze, dochází 
ke snížení

ANO

Dokrok je proveden na nataženou končetinu NE

Švih nohy je veden dovnitř NE

Při dokroku se koleno propadá dovnitř NE

Chodidlo Uzlový bod

Dokrok je proveden výrazně před tělem ANO

Dokrok je proveden na patu ANO

Chodidlo je před dokrokem natažené (špičky 
směřují dolů)

NE

Při dokončení odrazu se kotník povoluje NE

Celkové 
zhodnocení

Uzlový bod

Skákání ANO

Ztuhlost ANO

Krátký krok ANO

Dlouhý krok NE



Hlavní Chyba
DOKROK NA PATU

Špatně Správně

Dokrok na patu. Čím blíže se ti podaří dostat patu 
blíže ke k tělu, tím méně brzdíš. Žádoucí technika 
zelená 



Vaše cesta k lepší technice 

• Dokázat nohu před tělem vždy otočit zpět k tělu (cvičení koleso)

•

• Uvolnit hořejšek těla (stahovat ramena dolu)

• Uvolnit paže (nemačkat ruce v pěst) pozn. Ale možná byla moc zima :-) 

• Nedávat paže tolik od těla

• Podržet koleno nohy před tělem, déle v letové fázi (nahoře). Nepadat na nohu

• U běžecký rovinek myslet na to, že jsem opravdu uvolněný


Technická cvičení
Název cvičení Video/popis Počet opakování Dávkování Pauza

Koleso s oporou Zde 3 - 5 10 - 30 m Mezichůze

Koleso do výponu - Uvolni 
hořejšek, klidně dej ruce 
podél těla a stáhni ramena

Zde 3 - 5 10 - 30 m Mezichůze

Složení nohy pod zadek 
(sprinterské zakopávání) + 
koleso

Zde 3 - 5 10 - 30 m Mezichůze

Chodidlo - cvičení na 
rozvoj pocitu ohnutí a 
natažení

Zde 3 - 5 10 - 30 m Mezichůze

Chodidlo - cvik na 
optimální dokrok

Zde 3 - 5 10 - 30 m Mezichůze

Běžecké rovinky na 
uvolnění

Zde 3 - 5 60 - 100 m Mezichůze

https://www.youtube.com/watch?v=lmZ39_ukMcM&list=PLDORS9bkEM7qlRsPnV4YPnKN0FvgoLg9K&index=10&ab_channel=umimbehat.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Eva1Fdu1gZc&list=PLDORS9bkEM7qlRsPnV4YPnKN0FvgoLg9K&index=8&ab_channel=umimbehat.cz
https://www.youtube.com/watch?v=9AiO9jWs-bc&list=PLDORS9bkEM7qlRsPnV4YPnKN0FvgoLg9K&index=5&ab_channel=umimbehat.cz
https://www.youtube.com/watch?v=7T8pp_kNNHY&list=PLDORS9bkEM7r73WRMytY9ciObbD9dFv1i&index=6&ab_channel=umimbehat.cz
https://www.youtube.com/watch?v=0UqE6CtyXio&list=PLDORS9bkEM7r73WRMytY9ciObbD9dFv1i&index=4&ab_channel=umimbehat.cz
https://youtu.be/14RxOt2YH68


Poznámky
musíme ocenit tvou silovou připravenost. Pánev a trup při běhu pevně drží a pracují, tak jak mají. 


V analýze uvádíme především technická cvičení na zlepšení otočení nohy blíže k tělu a tréninku změny 
dokroku. Dokrok na patu před tělem způsobuje, že se výrazně snížíš v momentu vertikály (plné váhy na 
jedné noze). Vede to k tomu, že se opět musíš odrazit nahoru, což zvyšuje vertikální oscilaci nebo-li 
jednoduše řečeno skáčeš.


Pokud budeš trénovat změnu dokroku, dávej pozor ať není moc rychlá. To znamená nevyběhni hned 3 
kilometry po přední části chodidla ale třeba zkus 2 - 3 rovinky a 5 minut klusání v této technice. Pokud 
budeš reagovat druhý den vždy dobře (ucítíš hlavně na lýtkách) tak postupně můžeš prodlužovat 7 minut, 
10 minut….


 
 



Související chyby
Špatně	

Výrazné snížení v momentu vertikály

Špatně	

Ruce jsou příliš od těla



Rady a tipy 

Dbejte na správnou techniku provedení. Před cvičením se zahřejte a rozcvičte. 
Začněte cvičení od těch snadných až po ty složitější.

Dávkujte podle vašeho pocitu. Není jasně dané pravidlo, kolik sérií nebo opakování 
máte jít. Musíte sami vypozorovat, jak se cítíte .  My doporučujeme zařadit minimálně 
2-3 série s 3-4 vybranými cviky v jedné tréninkové jednotce. 

Technická cvičení zařazujte buďto ve vyhrazeném tréninku min. 2x týdně nebo vždy na 
úvod tréninkové jednotky. Pokud se jedná o prvky z atletické abecedy (liftink, koleso, 
zakopávání…) provádějte po dokončení prvku vždy výběh 10 m.

Kondiční cvičení doporučujeme zařazovat ve vyhrazeném tréninku nebo po tréninku. 
Pokud to půjde, po cvičeních se vyběhejte a protáhněte. 

Správná technika u cvičení: 

• Udržujte rovná záda

• Nezaklánějte a nepředklánějte hlavu, držte ji v prodloužení trupu

• Ramena stahujte vždy dolů

• U stabilizačních cvičení nekompenzujeme stabilizaci kyčle úklony trupem 
(,,nenakláníme se do stran“)

Provádějte atletické rovinky téměř v každém běžeckém tréninku. 

Např. 4x80m s mezichůzí v nadzávodním (to znamená svižně) tempu. 

U rovinek myslete na korekční rady z této analýzy.



A hlavně si trénink techniky užívat a vytrvat!

!



Nejčastější běžecké chyby

FB stránka

Instagram

Youtube kanál

FB skupina

bezeckainteligence.cz

umimbehat.cz

Jak s námi zůstat v kontaktu?

https://vimeo.com/343057944
http://bezeckainteligence.cz
https://www.facebook.com/groups/bezeckainteligence
https://www.instagram.com/umimbehat.cz/
https://www.facebook.com/umimbehat
http://umimbehat.cz
https://www.youtube.com/channel/UCUGkE6PXxGUBZ5uc6z-nQNw/featured?view_as=subscriber

