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Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo určit, zda mnou sestavený výukový program má 

kladný dopad na techniku nízkého startu a švihového běhu. V teoretické části práce jsou 

objasněny základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení celé problematiky. 

V praktické části byl nejprve pořízen videozáznam kontrolního souboru studentů během 

nízkého startu a švihového běhu, posléze byl na studenty aplikován sestavený výukový 

program a následně opět pořízen videozáznam. Vyhodnocení výzkumu bylo prováděno 

pomocí porovnání pořízených videí. Díky tomuto postupu byl zjištěn vliv výukového 

programu na techniku nízkého startu a švihové fáze běhu. 

Klíčová slova: běh, nízký start, švihový běh, atletika 

 

  



 

 

 

Abstract 

Thepurposeofthis thesis was to determinewhethermy assembledtutorial has a 

positive impact on thetechniqueofthelow start and swing run. Thetheoretical part 

explainsthekeywordsthat are necessaryforanunderstandingoftheissues. In thepractical 

partwasshooted a filestudentsduring a lowstarting and swing 

runningthenwasappliedtheassembledtutorial to this sample ofstudents and 

thenwasshootedthe video again. Evaluationoftheresearchwasperformed by 

comparingtherecordedvideos. Thanks to thisprocedurewasfoundthe influence 

ofthetutorial on thetechniqueduringlowstarting and the swing phaseof run. 

Keywords: running, lowstart, swing running, athletics
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1 Úvod 

Základní atletickou dovedností je běh. Běh v současné době získává čím dál více 

přívrţenců, a současně s tím roste i obliba atletiky. Ne u kaţdého však můţeme pozorovat 

správnou techniku běhu. Chyby v technice se objevují jak u vytrvalostních běhů, tak i u 

sprintů.  

Téma této diplomové práce jsemsi vybral kvůli svému velmi kladnému vztahu 

k atletice, kterou jsem několik let na vrcholové úrovni sám provozoval. Konkrétně jsem se 

specializoval na sprinty, proto na ně při výzkumu zaměřím svou pozornost. Výzkum bude 

prováděn ve škole, kde jiţ řadu let učím tělesnou výchovu. Cílem mé diplomové práce 

jeověřit, zda mnou sestavený pohybový program a postup výuky techniky běhu dokáţe 

ţáky zdokonalit ve sprintu, konkrétně v běţecké technice a technice výběhu z bloků. 

Výstupem diplomové práce bude ověření funkčnosti mnou zvolených výukových 

postupů. V případě potvrzení účinnosti zvolených postupů budou jednotlivé kroky 

rozšířeny také mimo kontrolní soubor studentů.  
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2 Fyziologické aspekty běhu 

2.1 Schopnost 

Jedná se o vrozený předpoklad k pohybové činnosti. Dělí se na: 

Kondiční pohybové schopnosti  

1. Silové 

2. Vytrvalostní 

3. Rychlostní 

4. Flexibilita 

Koordinační pohybové schopnosti 

1. Diferenciační 

2. Orientační 

3. Reakční 

4. Rytmické 

5. Rovnováhová 

6. Sdruţování pohybů 

7. Schopnost přestavby 

2.1.1 Kondiční 

Silové 

„Jednota vnitřních předpokladů pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním, 

jako činnost svalů.“ (Jeřábek,2008) 

Samotnou sílu lze potom chápat jako schopnost překonávat nebo udrţovat 

vnější odpor pomocí svalového úsilí. (Jeřábek,2008) 

Silové schopnosti se podle druhu kontrakce svalových skupin dělí na 

statickou a dynamickou sílu. (Jeřábek,2008) 

a) Statická 

Schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci, coţ znamená, ţe svalová 

činnost nezpůsobuje pohyb předmětu, který zůstává ve stejné poloze. Jedná se 

typicky o různé výdrţe v polohách.(Fiala, 2009) 

b) Dynamická 
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Jedná se o schopnost vyvinout sílu v izotonické kontrakci, coţ se projevuje 

pohybem těla nebo předmětů, na které síla působí.(Fiala, 2009) 

Dále podle vnějšího projevu, způsobu uvolňování energie a podle způsobu 

vyuţití svalové práce při specifických činnostech lze silové schopnosti podle (Fiala, 

2009) členit na sílu: 

c) Absolutní 

d) Maximální 

e) Rychlostní 

f) Reaktivní 

g) Vytrvalostní 

Rychlostní schopnosti se nejlépe rozvíjejí v období 13–15 let u chlapců a 

10–13 let u dívek.  

Období do 10 let: 

Kostra a svaly ještě nejsou připraveny na svalový rozvoj. Veškerá cvičení 

by měla být prováděna hravou formou s vlastní vahou. Je zde kladen důraz na 

přirozené posilování. Jedná se především o šplh, lezení po ţebřinách, ručkování na 

bradlech apod.(Havel, Z., Hnízdil, J., 2009) 

Období 10–12 let 

Tělo stále není připraveno na rozvoj síly. Výuka by měla směřovat do 

oblasti krátkodobých silových cvičení. Důraz je zde kladen na souměrnost 

svalového rozvoje, nikoli pouze na rozvoj určité svalové partie potřebné na 

konkrétní sportovní disciplínu, a dále na nitrosvalovou koordinaci, coţ je počet 

aktivovaných motorických jednotek, neboli rychlost jejich zapojení a 

synchronizace v čase.Co se týče volených cvičení, zařazují se jiţ cviky vyuţívající 

hmotnost vlastního těla, jako jsou kliky, dřepy a shyby.(Havel, Z., Hnízdil, J., 

2009) 

Období 13–15 let 

Období systematického silového rozvoje. Zvyšuje se efektivita práce 

jednotlivých svalů vlivem pohlavních a růstových hormonů. (Havel, Z., Hnízdil, J., 

2009) Posilování by mělo být zaměřeno na tři základní oblasti: 

1) Nácvik techniky posilování 

Zde se zaměřujeme na techniku práce s činkou či jiným nářadím. 
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2) Všeobecná silová průprava 

Vychází z metod a prostředků vyuţívaných v předchozích obdobích silové 

přípravy. Obvykle je realizována formou kruhového tréninku. Vyuţívá se hlavně 

hmotnost těla doplněná o lehké činky a expandery. 

3) Vyuţití speciálních metod 

Aplikace speciálních metod silové přípravy. 

Vytrvalostní 

„Jedná se o komplex předpokladů provádět pohybovou činnost požadovanou 

intenzitou nebo s co nejvyšší intenzitou co nejdelší dobu. Ve vytrvalostních schopnostech 

má rozhodující význam energetické zabezpečení. Úroveň vytrvalostních schopností určuje 

transportní systém, který je tvořen komplexem orgánových systémů a jejich vzájemně na 

sebe navazujících funkcí, zajišťujících jednak zvýšený přísun O2 a energetických zdrojů do 

pracujících svalů a dalších tkání, ale i odsun CO2 a jiných odpadních metabolitů. Řídící 

roli sehrává nervový systém“.(Fiala, 2009) 

Vytrvalostní výkony jsou podle (Fiala, 2009)vţdy závislé na těchto činitelích: 

1) Ekonomika techniky prováděné sportovní aktivity. 

2) Způsob krytí energetických potřeb. 

3) Schopnost příjmu, přenosu a vyuţití O2. 

4) Optimální tělesná hmotnost. 

5) Úroveň volní koncentrace zaměřené na překonávání příznaků únavy. 

6) Druh vytrvalosti vzhledem k typu prováděné pohybové/ sportovní aktivity. 

Rozhodující činiteléaerobní výkonnosti podle (Fiala, 2009) jsou: 

VO2 max., coţ je maximální spotřeba kyslíku nebo velikost minutového 

srdečního objemu daného srdeční frekvencí a tepovým objemem, mnoţstvím plazmy a 

červených krvinek. 

Rozhodujícími činiteli anaerobní výkonnosti podle (Fiala, 2009) jsou: 

1) Úroveň energetických zásob. 

2) Schopnost mobilizovat tyto zásoby při kyslíkovém deficitu (dluhu). 
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3) Schopnost udrţet relativně stálé vnitřní prostředí, respektivetolerovat jeho 

vysoké změny. 

4) Schopnost svalových vláken pracovat při vysokých změnách vnitřního prostředí 

5) Svalová koordinace při těchto změnách. 

Vytrvalostní schopnosti lze podle (Fiala, 2009) dělit podle cílového 

rozvoje na speciální a základní (obecnou) vytrvalost. 

Základní (obecná) vytrvalost 

Jedná se o schopnost provádět dlouhotrvající činnost v aerobní zóně. Jedná 

se o vytrvalost relativně nespecifickou, není zaměřená na zvyšování výkonnosti 

konkrétní disciplíny, tvoří však rozhodující základ pro tréninkové i soutěţní 

zatíţení, tzn. pro vytrvalost speciální.(Fiala, 2009) 

„Základní vytrvalost je předpokladem pro ovlivňování přechodu na 

anaerobní zónu energetického krytí. Její úroveň je též určující pro růst sportovní 

výkonnosti, pro rychlost zotavovacích činností srdečně-cévního systému, v obecném 

důsledku pro zlepšení zdravotního stavu“.(Fiala, 2009) 

Speciální vytrvalost 

„Je předpokladem pro dosažení maximálního výkonu v konkrétní 

sportovní specializaci. Je to schopnost odolávat specifickému zatížení 

vyplývajícímu z požadavků sportovní disciplíny. Je podmíněna úrovní aerobní 

kapacity organismu, úrovní participujících silových a rychlostních schopností, 

úrovní nervosvalové koordinace odpovídající požadavkům techniky.“(Fiala, 2009) 

Mnoţinu speciálních vytrvalostních schopností je moţné podle (Fiala, 

2009) dále členit z různých aspektů na řadu druhů, a to podle: 

a) způsobů energetického krytí: vytrvalost aerobní a anaerobní,  

b) trvání pohybové činnosti: vytrvalost rychlostní, krátkodobá, střednědobá a 

dlouhodobá, 

c) procentuálního zapojení svalové hmoty: vytrvalost celková – globální a 

místní – lokální, 

d) druhu svalové činnosti: vytrvalost dynamická a statická, 
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e) charakteru pohybové činnosti: vytrvalost střední, submaximální a 

maximální. 
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Diagnostika vytrvalostních schopností  

Zaměřuje se na vnitřní energetické procesy, jako jsou sledování srdečně-cévního 

systému, SF mnoţství laktátu, analýza výdechových plynů. (Fiala, 2009) 

„Úroveň vytrvalostních schopností lze tedy stanovit nepřímo, zprostředkovaně, a 

to zpravidla použitím tělesného zatížení, které je svým charakterem totožné s danou 

sportovní aktivitou.“(Fiala, 2009) 

Efekt zatíţení (např. běhu) variabilně ovlivňuje intenzita cvičení (rychlost běhu). 

Intenzita cvičení musí být cílená a kontrolovaná subjektivními a objektivními 

ukazateli.(Fiala, 2009) 

Rychlostní 

„Jedná se o vnitřní dispozice k provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí 

nebo jako schopnost zahájit a provést pohyb v co nejkratším čase. Pohybová činnost je 

prováděna s maximálním úsilím a intenzitou po dobu maximálně 15 s bez překonávání 

odporu, respektive do odporu menšího než činí 20% maxima. Při odporu větším se stává 

dominantní schopností rychlá či explozivní síla. Vzhledem k tomu, že je rychlost 

determinována úrovní individuálních kondičních a koordinačních předpokladů, řadíme ji 

ke schopnostem smíšeným (hybridním), tj. kondičně-koordinačním.“(Fiala, 2009) 

Úroveň rychlostních schopností je podle (Fiala, 2009) mj. dána: 

1) Svalovým systémem 

 Vysoký podíl rychlých vláken ve svalech (u sprinterů aţ 90 %) 

 Schopností současné aktivace velkého počtu motorických jednotek 

 Rychlého střídání svalového napětí 

 Stahů a uvolnění jak synergistů, tak antagonistů 

 Elasticitou svalů 

2) Nervovým systémem 

 Rychlostí vedení vzruchů 

 Rychlostí přenosu informací při nervosvalové činnosti 

3) Energetickým systémem  

 Vysokou zásobou kreatinofosfátu 

 Rychlou resyntézou ATP 
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4) Psychickými předpoklady 

 Rychlým a přesným vytvořením představy o pohybu 

 Koncentrací 

 Emoční stabilitou. 

 Na rychlostním výkonu se podílí i efektivita a úroveň zvládnutí techniky, úroveň 

dalších pohybových schopností, somatotyp aj. 

Členění rychlostních schopností  

a) Rychlost reakční  

Schopnost reagovat v co nejkratším čase na určitý podnět. Úroveň reakční 

rychlosti se posuzuje na základě doby reakce a schopnosti anticipace. (Fiala, 2009) 

Reakční rychlost je vlastně totéţ co reakční schopnost. Patří sice mezi schopnosti 

koordinační, ale v případě sprintu ji chápeme zároveň jako schopnost rychlostní, protoţe 

při startu zásadně ovlivní celou rychlost provedení pohybu. 

b) Rychlost akční  

„Akční rychlost pohybu (cyklická či acyklická) je výsledkem rychlosti svalové 

kontrakce a činnosti nervosvalového systému. Pohyb probíhá vždy vurčeném prostoru a 

čase. Výsledkem je změna polohy těla nebo jeho jednotlivých částí. Podle průběhu 

jednotlivých fází pohybu rozlišujeme cyklickou a acyklickou pohybovou činnost a jí 

odpovídající typ rychlostní schopnosti.“(Fiala, 2009) 

I. Rychlost acyklická – rychlost startovní, odrazová, vrhačská, hráčská, 

jednorázových pohybů (kopů, úderů, hodů, vrhů aj.),  

II. rychlost cyklická – rychlost akcelerační, maximální (běţecká), se změnami směru, 

hráčská (vedení míče), frekvenční, kombinací. 

Ovlivňování rychlostních schopností 

Ovlivňování rychlostních schopností patří k nejobtíţnějším výukovým úkolům. 

Ze všech schopností jsou rychlostní schopnosti nejvíce geneticky podmíněny, tedy nejhůře 

ovlivnitelné (15–20 % výchozí úrovně, běţecká rychlost 10–15 %). Jejich změna je 

dlouhodobou záleţitostí. Více neţ u jiných pohybových schopností vyţaduje znalost 

podmínek, metod cvičení, principů, opatření atd., a hlavně jejich dodrţování při výuce. V 
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opačném případě se nejedná o cílenou výuku rychlostních schopností, ale spíše o zásah do 

rychlostní vytrvalosti. To sice nepřímo ke stimulaci rychlostních schopností přispívá, ale 

pro jejich rozvoj je to nedostatečné.(Fiala, 2009) 

„Podmínky pro rozvoj rychlostních schopností se vyskytují již v dětském věku, kdy 

se ve 12–13 letech formuje nervový základ rychlostních projevů, tj. především pohyblivost, 

labilita a rychlost nervových procesů. V tomto věku byl zaznamenáván větší přirozený 

nárůst rychlostních a také rychlostně silových předpokladů. Po 14. a 15. roce se přirozená 

dispozice zvyšování"čisté" rychlosti – především frekvence pohybů –částečně snižuje. Další 

přírůstek, např. rychlosti lokomoce, se přikládá zlepšením silových schopností, zlepšením 

techniky a zvýšením anaerobních schopností. Maxima rozvoje rychlostních schopností se 

většinou dosahuje v 18–21 letech.“ (Fiala, 2009) 

Výše zmíněné skutečnosti zásadně určují dlouhodobou strategii výuky. Přistoupí-

li se k jejich stimulaci ve vhodném věku a volí-li se potřebné podněty, je moţné určitých 

úspěchů dosáhnout. Ani pozdější věk přes 20 let však neznamená, ţe ovlivňování 

rychlostních schopností nemá naději na úspěch. I tady přináší systematické zatěţování jistý 

efekt, minimálně ve smyslu udrţení získané úrovně. Stimulace schopností vyţaduje 

zaměřit se podle (Fiala, 2009)na: 

a) vytváření potřebných energetických rezerv kreatinfosfátu, 

b) rychlost a pohyblivost nervových dějů podráţdění a útlumu, 

c) rychlost svalové kontrakce a relaxace, 

d) uplatnění silových schopností ve velmi krátkých časových intervalech, 

e) koordinaci svalových skupin. 

Rychlostní zatíţení  

Rychlostní zatíţení vymezují jako celek podle (Fiala, 2009) tyto parametry:  

a) intenzita cvičení: maximální, 

b) doba cvičení: do 10–15 s, 

c) interval odpočinku: 2–5 minut, 

d) počet opakování: 10–15, 

e) způsob odpočinku: aktivní. 
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Doba trvání cvičení  

„Určuje moment poklesu maximální intenzity (rychlosti) prováděného cvičení, 

jinak řečeno doba, po kterou lze požadovanou intenzitu udržet. Energetické zatížení tohoto 

typu zajišťuje převážně ATP-CP systém, podle dostupných poznatků to může být do 10–15 

s, jen výjimečně déle. Při cvičeních, v nichž se uplatňuje pouze "čistá" lokomoce, je to 

doba spíše kratší 5–6 s, při cvičeních, kde se lokomoce spojuje ještě s jinými pohybovými 

úkoly (např. ve sportovních hrách), se připouští doba o něco delší. Pouze v uvedených 

případech se jedná o rychlostní zatížení.“(Fiala, 2009) 

Interval odpočinku  

Určuje podmínky pro další opakování tak, aby bylo moţné opětovně vyvíjet 

maximální intenzitu. Nemůţe být proto libovolný, jeho délka má pro stimulaci 

rychlostních schopností rovněţ mimořádnou důleţitost. Odpočinek musí na jedné straně 

zabezpečit obnovu potřebných energetických zdrojů, včetně jejich superkompenzace, a z 

části odbourávat kyslíkový dluh vyvolaný předchozí anaerobní činností. Na druhé straně 

musí zachovat dostatečnou aktivaci CNS, podmiňující optimální stav pro rychlostní 

cvičení. Nejsou ţádoucí ani příliš krátké intervaly odpočinku, neboť vedou k brzké únavě, 

ani intervaly příliš dlouhé, neboť při nich klesá vzrušivost nervosvalového systému. 

Výsledky funkčních a biochemických šetření, stejně jako praktické zkušenosti, naznačují, 

ţe optimální intervaly odpočinku při rychlostním zatíţení by měly být podle individuálních 

zvláštností a konkrétní délky cvičení 2 aţ 5 minut.(Fiala, 2009) 

Počet opakování  

„Má-li zatížení působit jako podnět a vyvolat patřičné adaptační změny, musí být 

mnohokrát opakováno. Současně se v tomto případě rozumí v rámci jedné výukové 

jednotky má opakování cvičení žádoucí efekt, pokud se jeho intenzita (rychlost) nesnižuje. 

Když nelze požadovanou intenzitu udržet, měl by to být signál k ukončení výuky rychlosti. 

Je výhodné měřit rychlost průběžně za pomoci adekvátní diagnostiky. Ačkoliv konkrétní 

počty opakování ovlivňuje řada souvislostí, jako jsou trénovanost, aktuální stav, klima a 

vnější podmínky, je možné doporučit asi 10 až 15 opakování ve třech sériích po 4–5 

cvičeních, po každé sérii lze výše uvedený interval odpočinku mírně prodloužit.“(Fiala, 

2009) 
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Způsob odpočinku  

„Ovlivňuje průběh zotavných procesů a funkční i psychický stav organismu. S 

ohledem na to, co bylo uvedeno výše, by odpočinek měl být aktivní, tj. přestávky vyplňovat 

lehkým nenáročným pohybem mírné intenzity (chůzí, volným pohybem, vyklusáváním atd.). 

Taková aktivita příznivě působí na rychlost zotavných procesů a současně udržuje 

dráždivost nervosvalového systému na dostatečně vysoké úrovni“(Fiala, 2009) 

Tabulka 1: Procento obnovy CP při určité délce odpočinku (Fiala, 2009) 

Délka intervalu odpočinku (s) Procento obnovy CP 

Do 10  málo 

30 50 

60 75 

90 88 

120 94 

Nad 120 100 

 

Volba pohybového obsahu cvičení  

Přestoţe princip specializace je principem primárním, neměl by se ani ve 

sportech, kde výkon není přímo zaloţen na maximu rychlostních schopností, opomíjet 

všeobecný trénink. Podle (Fiala, 2009) to znamená:  

1) Bez ohledu na specializaci stimulovat všechny druhy rychlostních schopností.  

2) Rychlostně zatěţovat širší spektrum svalových skupin, tj. nohy, paţe, trup.  

3) Pouţívat širší okruh cvičení, zaloţených na pohybech cyklických, acyklických a 

vyţadujících rychlou reakci (pohybové a sportovní hry, odrazová a skokanská 

cvičení, hody a vrhy, atletická běţecká cvičení, starty z různých poloh, překáţkové 

dráhy, štafety aj.).  

Mimořádnou důleţitost mají tytočinnosti zvláště ve výuce dětí a mladších 

věkových kategorií. 
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Silový základ cyklické a acyklické rychlosti 

„Zvětšení maximální síly vede ke zvýšení rychlosti pohybu spíše v případech, kdy 

je v tomto pohybu překonáván velký odpor. Navíc se ukazuje, že při vyšší frekvenci pohybu 

nelze potenciálu síly dostatečně využít, např. při frekvenci 30 kontrakcí za minutu se 

zhodnocuje pouze asi z 60 %. Proto je v těchto případech účinné zaměřit se na rozvoj 

rychlé a výbušné síly. Vhodné metody posilování jsou především metoda rychlostní a 

plyometrická, zaměřené na analytické posílení pracujících svalových skupin. Při zvyšování 

výbušné síly se zvyšuje zejména rychlost jednotlivého pohybu. V návaznosti na to je ovšem 

nezbytné zohlednit i výše zmíněnou specifičnost. Potřebného efektu lze dosáhnout pouze 

tehdy, je-li síla stimulována v pohybech, v nichž se chce dosáhnout vysoké rychlosti. 

Prakticky se to řeší pomocí silových podnětů v podobě doplňkového vnějšího odporu při 

rychlostním zatížení.“(Fiala, 2009) 

Podle (Fiala, 2009)to můţe být například:  

 cvičení s hmotnostním pásem, vestou či manţetami, 

 taţení břemene různé velikosti (moţné je pouţít speciálního brzdícího za řízení), 

 lokomoce do svahu, proti větru, 

 pouţití hydrobrzdy, přídavného závaţí do lodě, větší list pádla či vesla, 

 těţší náčiní (koule, míče, míčky aj.). 

„Pozornost musí být přitom věnována správné volbě doplňkového odporu. Jeho 

velikost totiž podstatně ovlivňuje požadovanou rychlost cvičení a také strukturu 

příslušného pohybu. Měla by být proto taková, aby umožnila dostatečnou rychlost a 

nevedla k podstatnému narušení struktury. Soudí se, že rychlost provedení by neměla 

klesnout pod 50 % rychlosti téhož pohybu bez odporu. Cvičení tohoto typu nejsou vhodná 

pro děti, zejména nemají-li dostatečně osvojenou a zažitou techniku.“(Fiala, 2009) 

Role pohyblivosti a koordinačních schopností  

„Svalová pružnost a kloubní rozsah, hlavně v oblasti kyčle a ramen, se 

nepochybně promítá do energetického zabezpečení projevů rychlostních schopností, v 

souvislosti s tím může být pohybová činnost více či méně ekonomická.“(Fiala, 2009) 
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„Tím spíše, že je nezbytné dlouhodobé posilování jako součást stimulace, může 

způsobit zkrácení činných svalů, není-li pohyblivosti věnována dostatečná 

pozornost.“(Fiala, 2009) 

Dosaţení potřebného kloubního rozsahu není většinou časově příliš náročné, 

podstatné je její soustavné ovlivňování a udrţování, minimálně v rámci rozcvičení.(Fiala, 

2009) 

Reakční rychlost a její stimulace  

Reakční rychlostí se ve sportu rozumí schopnost reagovat pohybem na určitý 

podnět. Vyjadřuje se dobou reakce mezi počátkem působení podnětu a zahájením pohybu, 

podle této doby se schopnost hodnotí. (Fiala, 2009) 

Můţe jít o jednodušší nebo sloţitější reakce ve stabilních či proměnlivých 

podmínkách – starty, reakce na herní situace, úkoly v úpolových sportech aj. (Fiala, 2009) 

Délka reakční doby tak do jisté míry ovlivňuje výslednou rychlost provedení 

pohybu (fakticky celkové trvání pohybů). (Fiala, 2009) 

Podle shromáţděných údajů závisí podle (Fiala, 2009) doba reakce na mnoha 

okolnostech a činitelích:  

a) věku, 

b) rozcvičení, 

c) zácviku, 

d) vnější teplotě, 

e) druhu podnětu, 

f) ovlivňuje ji kvalita nervových drah, 

g) citlivost receptorů aj. 

Zásadní moţností stimulace metodou opakování je záměrné navozování 

situací, v nichţ se poţaduje co nejrychlejší reagování na určitý signál.  

Konkrétní reakce podle (Fiala, 2009)můţe být:  

a) jednoduchá na očekávaný nebo nečekaný signál, 

b) výběrová, spojená s rozhodováním a následnou volbou řešení ze dvou nebo 

více řešení.  
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Z hlediska druhu lze podle (Fiala, 2009)volit:  

a) signál optický (pohyb, situaci nebo její změnu, světlo), 

b) signál akustický, 

c) taktilní (dotek). 

Příklady reakční rychlosti podle (Fiala, 2009):  

a) Na taktilní podnět – reakční čas 0,14–0,16 s.  

b) Na akustický podnět – reakční čas 0,15–0,16 s, u sportovců 0,07–0,10 s. 

c) Na optický podnět – reakční čas 0,19–0,21s (kolektivní sporty). 

„Pokud se nejedná o vyhraněné potřeby specializace (kdy je třeba se více 

zamýšlet nad specifičností "spouštěcího" podnětu, např. v podobě objevení se míče, 

výstřelu), lze obecný záměr nácviku reakční rychlosti postavit na střídání druhů podnětů i 

reakcí, včetně reagování různých částí těla (paže, nohy, trup).“(Fiala, 2009) 

„Doporučuje se postupovat od jednoduššího ke složitějšímu (očekávaný – 

nečekaný signál, jednoduchá – výběrová reakce, zvyšování počtu možných řešení). Ke 

zkrácení centrální části doby reakce přispívají v řadě sportů zkušenosti a vědomosti 

(především taktické). Na bázi signální činnosti se formuje anticipace, tj. racionální 

předvídání vývoje situace, dovolující reagovat s předstihem. Podobně se projevuje i rozvoj 

periferního vidění.“(Fiala, 2009) 

Rychlostní bariéra a její překonávání  

„Pro adaptační změny, související s rozvojem rychlostních schopností, platí 

požadavek častého opakování potřebných podnětů, především rychlostního zatížení. 

Postupným přizpůsobením se však takový podnět nejvyšší možné intenzity v málo 

obměňovaném cvičení stává podnětem standardním, jehož sílu je obtížné dále stupňovat. 

Vzniká tak problém jisté fixace dosažené úrovně rychlostních schopností.“(Fiala, 2009) 

a) Varianta "vyhasínání", coţ znamená na jistý čas v tréninku rychlostní stimulaci 

přerušit. 

b) Varianta "rozbití", tj. častější navozování podmínek k dosahování "nad-maximální" 

rychlosti (viz výše moţnosti vnějšího urychlování pohybu). 

c) Vyuţívat princip kontrastu cvičení maximální intenzitou s obměňovaným 

doplňkovým odporem. 
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Současně s rychlostním zatěţováním je třeba rozvíjet maximální sílu těchto 

svalových skupin.(Fiala, 2009) 

Další podmínky účinné stimulace  

„Mimořádnou důležitost má psychický stav žáka, tj. stav CNS při výuce rychlosti. 

Příznivým předpokladem je optimální "naladění", stupeň vzrušivosti, dráždivost a svěžest, 

stenické emoce, "agresivita", chuť vyvinout maximální intenzitu, chuť soutěžit, atd.“(Fiala, 

2009) 

Navození tohoto stavu se proto musí věnovat náleţitá pozornost. Lze toho 

dosáhnout, pokud nepřetrvává únava. Nácviku rychlosti proto nemají předcházet činnosti 

vyvolávající větší únavu. Rychlostní zatíţení se má zařazovat po dostatečném odpočinku a 

spíše v první polovině výukové jednotky. Důleţité je vhodně zvolená rozcvičení. Prokrvení 

svalstva a zvýšení teploty má na projevy rychlostních schopností příznivý vliv. 

Významnou roli hrají také klimatické podmínky a prostředí.(Fiala, 2009) 

Tabulka 2: Rozvoj akcelerační a maximální běžecké rychlosti (Fiala, 2009) 

Akcelerační a maximální běţecká rychlost 

 Inten-
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Interval Příklad výcviku 

Z
m

o
m

en
t.

 

n
eb

o
 m

ax
im

. 

D
o
b
a 

[s
] 

V
zd

ál
en

o
st

 

[m
] D

o
b
a 

[s
] 

V
zd

ál
en

o
st

 

[m
] 

Z
at

íţ
en

í 
IZ

 

O
d
p
o
či

n
k
u
 I

O
 

P
ří

m
o

ča
ré

 b
ěţ

ec
k

é 
ú
se

k
y
 

97-

100% 

Do 5-

7 

Do 

50-60 

Do 

40-60 

Do 

400-

600 

Do 2 s 0,5–1 

min. 

10x start z poloh 

(15m) 

Do 4 s 1,5-2 

min. 

Starty 3x(20+30+40m) 

IO=2,3,4 min. 

Do 6 s 2,5-3 

min. 

Člunkový běh, 

4x(10x4m)6x(2x10m)I

O=1-2 min. 
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Tabulka 3: Rozvoj rychlostní vytrvalosti (Fiala, 2009) 

Rychlostní vytrvalost 
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. 3x(5x60m) 

IO=2 min. 

mezi 

opakováním a 

8 min. mezi 

sériemi 

Delší 

úseky 

90% Do 

40 

Do 300 250-

300 

1000-

1500 

 6-10 min. 6x200m IO=8 

min. 

Se 

změnami 

směru 

90-

95% 

Do 

40 

Do 40 Do 

300 

500-600  2-4 min. 

aktivní 

6x(10x10m 

člun. běh) 

IO=3min. 

 

Tabulka 4: Časový průběh obnovy CP při opakované aktivaci ATP-CP systému (Fiala, 2009) 

Délka intervalu 

odpočinku (IO) 

Obnova CP Délka intervalu 

odpočinku (IO) 

Obnova CP 

Do 10 s Méně jak 50 % 90 s 88 % 

30 s 50 % 120 s 94 % 

60 s 75 % Více jak 120 s 100 % 
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Flexibilita 

„Je schopnost realizovat pohyb v náležitém rozsahu o plné amplitudě. Mění se s věkem, 

senzitivní období je ve věku 7–11 let a je specifická podle jednotlivých kloubů a podle 

možných směrů pohybu v kloubech. V důsledku anatomických a fyziologických rozlišností 

vykazují vyšší rozsah pohybu ženy, než muži. Výraznější přírůstky můžeme zaznamenat při 

3–4 tréninkových jednotkách za týden, a to již po jednom měsíci za předpokladu 

dodržování zásad (čím mohutnější svalové skupiny obklopují daný kloub, tím je třeba 

většího počtu opakování, intenzita postupně narůstá, před cvičením je třeba dokonalé 

rozcvičení – zahřátí, při pocitu bolesti je třeba cvičení přerušit aj.).(Fiala, 2009) 

Flexibilita je podmíněna těmito činiteli:  

 „Konstitučními, tj. tvarem kloubu určujícím stupeň volnosti, schopností protažení 

svalových pouzder, vazů, svalů a s nimi spojených šlach“ 

 „Kondičně-energetickými, především flexibilitou aktivní (tzn. silou svalů 

iniciujících pohyb, protože v krajních mezích je třeba překonání značného 

odporu)“ 

 „Koordinačními, tj. regulací svalového tonusu, svalových a šlachových reflexů, 

koordinací antagonistů, agonistů a synergistů“ 

 „Trénovatelností, při které je nejméně ovlivnitelná konstituce“ (Fiala, 2009) 

Metody rozvoje flexibility  

„Metody rozvoje flexibility lze členit dle dvou aspektů podle aktivity pohybu a dynamiky 

provedení:“(Fiala, 2009) 

1.„aktivita pohybu:“ 

 „aktivní – tj. provádění pohybu vlastními silami“ 

 „pasivní – vzájemné polohy jednotlivých segmentů je dosaženo vnějšími silami 

(pomocí gravitace, partnera)“ 

2.„dynamika provedení:“ 

 „dynamické – cviky prováděné švihovým způsobem“ 

 „statické – dosažení určité polohy a setrvání v ní (strečink)“(Fiala, 2009) 
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2.1.2 Koordinační schopnosti 

„Jinak nazývané obratnostní schopnosti nebo koordinačně-psychomotorická 

schopnost. Zaujímá mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající 

z různorodosti jejich projevů. Přes celou řadu výzkumů není definice autorů jednotná. 

Nejčastěji jsou koordinační schopnosti definovány jako zobecněné a relativně upevněné 

kvality řízení a regulace pohybu, které jsou základem různorodého pohybového jednání. Je 

však zřejmé, že energetické zabezpečení pohybové činnosti není podstatné (na rozdíl např. 

od síly, vytrvalosti).“(Fiala, 2009) 

Koordinace se většinou dává do souvislostí s činností CNS, která řídí a organizuje 

řadu oblastí podstatných pro konkrétní pohyb. Mezi hlavní oblasti podle (Fiala, 2009)patří:  

a) činnost analyzátorů (zrakového, sluchového, proprioreceptorů-analyzátorů ve 

svalech a šlachách), 

b) činnost jednotlivých funkčních systémů (oběhového, dýchacího aj.) zabezpečující 

přísun energetických zdrojů do svalů a buněk v konkrétním pohybu, 

c) nervosvalová koordinace, 

d) psychologické procesy (např. vůle, pozornost, motivace). 

„Projevy rozvoje koordinačních schopností je možné spatřovat v rychlé a správné 

reakci na podněty zahájení, změn či ukončení činnosti prostřednictvím koordinace 

jednotlivých dílčích pohybů (např. částí těla) a jejich integrace do sladěných pohybových 

celků, v osvojování nových pohybů v krátké době a v přiměřené kvalitě, v kontrole vlastní 

pohybové činnosti ve smyslu přiměřeného vynakládání svalové síly, využití prostoru a 

náležitého na časování pohybové činnosti, v adaptaci (přizpůsobení a případné přestavbě) 

pohybové činnosti, respektive pohybů těla, měnícím se podmínkám vnějších i vnitřních, ve 

výběru pohybových programů a v jejich hospodárné realizaci.“(Fiala, 2009) 

Koordinaci můţeme rozdělit: 

a) Koordinace obecná  

Představuje schopnost promyšleného provádění pohybových dovedností bez 

ohledu na sportovní specializaci. „Existuje hypotéza přímé úměrnosti mezi úrovní 

obecných koordinačních schopností a rychlým osvojením speciálních požadavků 
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konkrétního sportu. Koordinace je tedy důležitým předpokladem pro nácvik sportovní 

techniky.“(Fiala, 2009) 

b) Koordinace speciální  

„Představuje schopnost efektivního a intenzivního provádění specifických 

sportovních činností (rychle, bezchybně, dokonale). Získává se pravidelným procvičováním 

pohybových dovedností a technických prvků v průběhu celé sportovní kariéry.“(Fiala, 

2009) 

Koordinace je z aspektu struktury velmi sloţitá pohybová schopnost, která je 

tvořena dílčími schopnostmi, které se v podstatě neprojevují v ţádném případě samostatně, 

mají své zvláštnosti a jejich podíl na konkrétním pohybovém vzorci, konkrétní pohybové 

činnosti je ve větší či menší míře rozdílný. Za dílčí schopnosti je moţné podle (Fiala, 

2009) povaţovat schopnost: 

 diferenciační, 

 orientační, 

 reakční, 

 rovnováhovou, 

 rytmickou, 

 sdruţování, 

 přestavby. 

2.1.2.1 Diferenciační schopnost 

„Jedná se o schopnost řízení pohybu v prostoru a čase s ohledem na silové 

požadavky, na základě přesně rozlišené a rozpracované kinestetické informace 

(přicházející ze svalů, šlach, vazů a kloubních pouzder), a proto je často upřesňována 

přívlastkem kinestetická. V řízení pohybu má zvláštní význam pro tzv. zpětnou vazbu. 

Souvisí se schopností řízení a regulace pohybu a rozhoduje o ekonomičnosti, preciznosti, 

přesnosti, souladu jednotlivých fází pohybu. Projevuje se nejčastěji v časovém deficitu. O 

těchto schopnostech někdy hovoříme jako o projevech pohybového cítění (specifické 

aspekty diferenciačních schopností související s vnímáním označujeme jako pocit míče, 

pocit vzdálenosti, obecně jako pocit těla či pocit pohybu), o kinestézii, specifické pro různé 

sporty a ovlivňující vnější stránku techniky. Na úrovni diferenciačních schopností se podílí 
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také pohybová zkušenost a stupeň osvojení konkrétní činnosti. Za další stránky 

diferenciačních schopností musíme považovat i zručnost, projevenou při jemných 

motorických činnostech ruky, nohy, hlavy, a též schopnost svalové relaxace. Diferenciační 

schopnost je těsně propojena s prostorovou orientační schopností. Prostředkem rozvoje 

kinesteticko-diferenciačních schopností jsou např. cvičení základní a sportovní 

gymnastiky.“(Fiala, 2009) 

2.1.2.2 Orientační schopnost  

„Je schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a to 

vzhledem k akčnímu poli nebo pohybujícímu se objektu, je to schopnost dokonalého 

hodnocení prostorových vztahů, respektive schopnost určit a adekvátně změnit postavení a 

pohyb těla v prostoru. Umožňuje okamžitou reakci a koordinaci pohybů v souladu s 

řešeným pohybovým úkolem. Projevuje se např. vnímáním prostorů sportoviště nebo 

hřiště, postavení a pohybu spoluhráčů, rychlosti, směru a rotace míče. U některých hráčů 

se projevuje určitá úroveň anticipace-předvídání (vystihnutí přihrávky soupeře). Tato 

schopnost se utváří v procesu motorického učení od dětského věku (vzhledem k 

dominantnímu významu optické- vizuální informace pro pohybové jednání) a je v 

koordinačně náročných sportech nenahraditelná.“ (Fiala, 2009) 

 Orientační schopnost je moţné podle (Fiala, 2009)rozčlenit na další 

podschopnosti: 

a) rychlost orientace, 

b) přesnost hodnocení vzdálenosti, 

c) přesnost identifikace tvaru, 

d) přesnost hodnocení úhlu, 

e) komplexní orientace. 

Prostředkem rozvoje prostorově-orientačních schopností jsou např. aplikace 

cvičení ve dvojici, trojici, herní cvičení, průpravné hry apod. 

2.1.2.3 Schopnost reakční  

„Jde o schopnost zahájit účelný pohyb na daný jednoduchý nebo složitý podnět v 

co nejkratším čase. Indikátorem je reakční doba. Reakční schopnost je v podstatě totéž co 

reakční rychlost. Úzce souvisí s všeobecnou koordinací a se schopností rovnováhovou, 

tedy optimální reakce ve správném čase a na správném místě je zásadním předpokladem 
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pohybového jednání a též jeho bezpečnosti. Reakční schopnost se v jednoduchých reakcích 

projevuje vcelku nespecificky bez ohledu na způsob podnětu, část těla, stranu těla atd. Se 

vzrůstající složitostí reakce jednoduchá reakce pozbývá svého významu (korelace klesá). 

Jedinec s rychlou jednoduchou reakcí nemusí být rychlý ve složitých situacích (např. v 

herních). Hodnota jednoduché pohybové reakce u dospělého člověka je cca 200 ms, u dětí 

500 ms. Reakční dobu ovlivňuje řada činitelů, např. intenzita či významnost podnětu, 

kontrast vzhledem k pozadí aj. Horní končetina reaguje obvykle po kratší době, než 

končetina dolní. Prodleva mezi vysláním podnětu a zahájením pohybu je způsobena 

vedením vzruchu nervovými vlákny a dobou zpracování v CNS. Reakční časy složitých 

výběrových reakcí jsou tedy adekvátně delší (při volbě ze dvou alternativ se reakční doba 

prodlužuje na cca 300 ms, při sedmi alternativách na cca 600 ms).“(Fiala, 2009) 

2.1.2.4 Rytmická schopnost  

Je schopnost motoricky vyjádřit rytmus daný z vnějšku nebo obsaţený v samotné 

pohybové činnosti. Rytmickou schopnost lze podle (Fiala, 2009)členit na: 

a) schopnost rytmické percepce, 

b) schopnost rytmické realizace (schopnost vnímat a rozlišovat rytmické vzorce 

přijímané akusticky, opticky, taktilně). 

„Rytmus je důležitý pro racionálnost pohybu, zahrnuje jak schopnost pohyb řídit, 

přizpůsobovat a přeorganizovat (střídat cyklické a acyklické pohyby), tak též schopnost 

motorické docility. Rytmická schopnost je významně geneticky podmíněna. Nejintenzivnější 

rozvoj je možný u dívek ve věku 9–11, u chlapců 9–13 let. V 15. roce se rozdíly mezi 

pohlavími vyrovnávají. Prostředkem rozvoje rytmických schopností jsou např. gymnastická 

cvičení zaměřená na správné držení těla a základních pohybů jednotlivých částí těla, 

hudebně-sluchová a hudebně-pohybová cvičení se změnou rytmu, tempa, dynamiky, formy, 

výrazu, prostorová cvičení.“(Fiala, 2009) 

2.1.2.5 Rovnováhová schopnost  

Jedná se o schopnost udrţovat tělo v určitých polohách nebo v průběhu 

přemisťování těla mezi různými polohami tento stav udrţet, případně obnovit. Podle 

(Fiala, 2009) rozlišujeme rovnováhu: 

a) statickou (na místě), 
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b) dynamickou (při pohybu, projevuje se při translaci a lokomoci, při rotačních 

pohybech, při letu), 

c) balancování s předmětem. 

„Základem je vysoká úroveň činnosti vestibulárního analyzátoru ve spojení s 

proprioreceptory ve svalech a zrakovým analyzátorem (orientací). Senzitivní období pro 

rozvoj rovnováhy je období předškolního a především pak mladšího školního věku, tj. 

mezi8. až 12.rokem. Ve 13. roku života dosahují děti úrovně dospělých, u kterých se střídá 

stoupající úroveň se stagnací, ve starším věku dochází k výraznému zhoršení. V praxi tato 

schopnost nabývá na důležitosti při činnostech, při nichž dochází k narušení stability 

(skoky, hody, běh se změnami směru, kontakt se soupeřem aj.). Rovnováhová schopnost je 

ve vzájemných vztazích téměř se všemi ostatními koordinačními schopnostmi, je s nimi 

propojena a může být pokládána za jádro pohybové koordinace. Prostředkem rozvoje 

rovnováhy je např. izometrické posilování posturálních svalů, rozvoj trénovanosti 

vestibulárního analyzátoru, komplexní cvičení rovnováhy a balanční cvičení.“(Fiala, 2009) 

2.1.2.6 Schopnost sdruţování  

„Je schopnost navzájem propojovat dílčí pohyby těla (končetin, hlavy, trupu) do 

prostorově, časově a dynamicky sladěného celkového pohybu, zaměřeného na splnění cíle 

pohybového jednání. Jedná se tedy o schopnost účelně organizovat pohyby jednotlivých 

segmentů těla, kombinovat je a spojovat. Organizace musí umožnit zakomponování vztahů 

vzhledem k použitému náčiní, ke spoluhráči, k soupeři, kteří svým působením obtížnost 

zvyšují. Projevem schopnosti sdružování je způsobilost např. provádět složité pohyby a 

současně ovládat náčiní – míč. Kritériem úrovně schopnosti sdružování může být samotná 

obtížnost pohybového úkolu.“(Fiala, 2009) 

2.1.2.7 Schopnost přestavby  

„Jedná se o schopnost adaptovat či přebudovat pohybovou činnost podle 

měnících se podmínek (vnitřních i vnějších), které člověk v průběhu pohybu vnímá nebo 

předjímá, schopnost přestavovat pohybovou činnost podle měnícího se zadání. Změnu 

přináší např. činnost soupeře, měnící se kvalita terénu, povětrnostní podmínky, ale i 

přicházející únava. Ve hře často změna situace vyvolává změnu pohybového zadání 

(přechod z činnosti útočné do obranné). Schopnost přestavby spočívá i na rychlosti a 

přesnosti vnímání, na schopnosti anticipace (předvídání) změny. V tomto případě nabývá 
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na důležitosti pohybová (herní) zkušenost. Schopnost přestavby je úzce spojena se 

schopností orientační a reakční. Předpoklad je tedy komplexní a lze jej vyjádřit pojmem 

herní schopnost.“(Fiala, 2009) 

2.2 Dovednost 

„Za dovednost se považuje učením získaný předpoklad ke správnému, rychlému a 

ekonomickému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou. Z psychologického aspektu 

rozlišujeme dovednost kognitivní, intelektovou, asertivní, percepční, sociální, motorickou 

aj.“(Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) 

2.2.1 Pohybová dovednost 

Jedná se o učením získanou dispozici ke správnému, rychlému a úspornému 

vykonávání určité pohybové činnosti. Je to dovednost vyţadující přesné ovládání 

motorické funkce. Osvojování pohybové dovednosti podle (Tvrzník, Soumar, Soulek, 

2004) probíhá postupně podle následujících pravidel:  

1) nácvik jednotlivých pohybů, 

2) jejich spojování v celky, 

3) odstranění zbytečných pohybů a zbytečné síly, 

4) upřesňování a rytmizace pohybů, 

5) sniţování únavy. 

Pohybové dovednosti lze podle (Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) členit z několika 

hledisek na:  

1) jednoduchý pohyb, tzn. odpověď na základní senzorický podnět, 

2) pohybový akt, tzn. sled pohybů směřujících ke konkrétnímu cíli, 

3) pohybová operace, tzn. spojení několika pohybových aktů, 

4) pohybová činnost, tzn. soubor operací směřujících k jednomu společenskému cíli, 

tj. činnost sportovní, pracovní apod. 

Dále je moţné pohybové dovednosti podle (Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) 

rozlišovat  na: 

1) Jemné a komplexní  

podle zapojení svalových skupin. 
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2) Otevřené  

jedná se o variabilní, nepředvídatelné, např. pohybové, dovednosti uplatňované ve 

sportovních hrách. Otevřené pohybové dovednosti vyţadují přizpůsobení se okolnostem, 

jeţ nelze předem předvídat. 

3) Uzavřené 

přizpůsobení se v stabilním prostředí, předvídatelném, např. ve sportovní 

gymnastice, tzn. málo proměnlivá činnost ve stálých podmínkách. 

4) Kontinuitní a diskontinuitní 

jedná se o pohyby cyklické, stále se opakující pohybový akt a pohyby acyklické. 

5) Diskrétní  

mají jasný začátek a konec, jako např. hod míče – chycení. 

2.2.2 Pohybový návyk 

„Jedná se o opakováním získaný sklon k vykonávání určité pohybové činnosti na 

daný podnět. Oproti pohybové dovednosti je návyk specifičtější, více zautomatizovaný. 

Jedná se třeba o osobní styl běhu či chůze jedince.“ (Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) 

2.3 Motorické učení 

„Podstatou motorického učení je osvojování si pohybů, pohybových struktur, 

které jsou založeny na vzájemné koordinaci pohybů a jejich další koordinaci se 

senzorickými vjemy. Výsledkem motorického učení je relativně stálé zlepšení pohybových 

dovedností (v nichž se uplatňuje činnost kosterního svalstva). Při nácviku PD jsou důležité 

též kognitivní procesy, jako je kontrola výsledků činnosti a zpětná vazba vůbec. 

Déletrvající změna (získaná během časové periody) v úrovni pohybových dovedností je 

měřitelná pamětním chováním. Motorické učení má svoji strukturu i dynamiku, je to 

dlouhodobý děj, který můžeme rozdělit do 4 fází, které v podstatě dělí výukový proces do 

věkových a výkonnostních skupin.“ (Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) 
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2.3.1 Fáze motorického učení 

Následující tabulka určuje fáze motorického učení tak, jak je rozdělují (Tvrzník, 

Soumar, Soulek, 2004). 

Tabulka 5: Fáze motorického učení (Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) 

Fáze Znaky Název 
Úroveň 

dovednosti 

Mentální 

aktivita 

Proces v 

CNS 

1. 

Počáteční 

seznámení, 

instrukce, 

motivace 

Generalizace Nízká Vysoká Iradiace 

2. 

Zpevnění, 

zpětná vazba, 

slovní 

hodnocení 

Diferenciace Střední Střední Koncentrace 

3. 

Zdokonalování, 

retence, 

koordinace 

Automatizace Vysoká Nízká Stabilizace 

4. 

Transfer, 

integrace, 

anticipace, 

výkon 

Tvořivá 

koordinace 

Sportovní 

mistrovství 
vysoká 

Tvořivá 

asociace 

 

2.4 Anatomicko-funkční základy běhu 

„Lidský pohyb je umožněn vzájemnou spoluprací jednotlivých částí pohybového 

aparátu. Tuto soustavu tvoří kostra, svalstvo se šlachami a vazy a nervový systém. Kostra 

je jako pasivní součást uváděna do pohybu prostřednictvím nervově-svalové činnosti. Pro 

běh je nejdůležitější příčně pruhované kosterní svalstvo. Tento typ svalstva je podřízen naší 

vůli. Realizovaný pohyb závisí na „příkazu“ z nervových center.“ (Tvrzník, Soumar, 

Soulek, 2004) 
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„Kosterní svalový aparát se skládá z přibližně 600 jednotlivých svalů, z nichž je 

většina párových, takže jsou symetricky rozděleny mezi obě poloviny těla. U mužů tvoří 

40–50% celkové tělesné hmotnosti, u žen méně, 25–30%. Úkolem kosterního svalstva je 

přeměna chemicky vázané energie na energii pohybovou. V klidu činí energetické nároky 

kosterních svalů zhruba 20% celkové spotřeby organismu. Při vysokých sportovních 

výkonech se potom tato hodnota zvyšuje až na 90%. Naším cílem budou hlavně svaly 

dolních končetin. To ovšem neznamená, že by měl běžec zanedbávat svalstvo trupu a paží. 

Svaly trupu a paží mají podpůrnou funkci a bez jejich kondice bychom nebyli schopni 

udržet správnou polohu těla a optimální pohybový rytmus.“(Tvrzník, Soumar, Soulek, 

2004) 

„Z dolních končetin má hlavní funkci pro běh čtyřhlavý sval stehenní 

(musculusquadriceps), a to zejména jeho přímá, střední a vnitřní hlava, dále sval 

bedrokyčlostehenní (musculusiliopsoas), sval krejčovský (musculussartorius), napínač 

stehenní povázky, štíhlý sval stehenní, velký sval hýžďový, dvojhlavý sval stehenní, 

dvojhlavý sval lýtkový, šikmý sval lýtkový a Achillova šlacha.“ (Tvrzník, Soumar, Soulek, 

2004) 

„Při běhu se jedná o vzájemnou spolupráci a koordinační souhru celé řady svalů. 

Na této souhře do jisté míry závisí celková efektivita a uvolněnost běhu. V praxi jde o to, 

aby se jednotlivé svaly zapojovaly koordinovaně. Tato situace lze přiblížit na příkladu flexe 

v kyčelním kloubu, kdy běžec aktivně zvedá koleno. V tomto okamžiku by měl být aktivně 

zapojen hlavní sval – vykonavatel pohybu (agonista), který se zkracuje. V tomto případě se 

jedná o sval stehenní a bedrokyčlostehenní. Jejich protihráči (antagonisty), kteří jsou 

v tomto okamžiku pasivně uvolnění a protahují se, jsou hýžďové svaly a svaly zadní strany 

stehna. V případě, že by nedošlo k uvolnění antagonistů, projevilo by se to navenek 

nekoordinovaným, technicky špatně provedeným pohybem.“ (Tvrzník, Soumar, Soulek, 

2004) 

 Předcházející odstavec lze chápat tak, ţe se musíme vědomě soustředit na 

zapojování jednotlivých svalů v různých fázích běhu. Je třeba si ale uvědomit, ţe je 

důleţitá dobrá funkčnost – kondice celé svalové soustavy. Agonista musí být schopen daný 

pohyb vykonat v potřebném fyziologickém rozsahu. Přesněji řečeno, opakovaně jej 

vykonávat po celou dobu běhu. Naproti tomu antagonista se musí ve velmi krátkém čase 
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uvolnit a dostatečně protáhnout. To se mu podaří jen za předpokladu, ţe ho budeme 

pravidelně vhodným cvičením protahovat, čímţ předejdeme jeho zkrácení.(Tvrzník, 

Soumar, Soulek, 2004) 

Ke svalové ztuhlosti můţe při běhu ovšem dojít i vlivem únavy. Svalová únava 

pochopitelně závisí na kondici jednotlivých svalů. Například při maratonu se postupně 

začne projevovat únava různých svalových skupin. Většinou se nestane, aby „odešly“ 

všechny svaly najednou. Abychom za únavy udrţeli stejnou rychlost běhu, musejí svaly 

podávat vyšší výkon. Výrazné rozdíly pří únavě se ukazují mezi zapojením natahovačů 

(extenzorů) a ohybačů (flexorů). Natahovače (např. quadriceps) jsou u unaveného běţce 

namáhány více neţ ohybače (musculus biceps femoris). Tato nerovnováha má 

pochopitelně negativní vliv na techniku běhu. V případě, ţe při běhu začne běţec pociťovat 

svalovou ztuhlost jakékoliv svalové skupiny, měl by se nejprve pokusit uvolnit obličejové 

svaly a volně vyklepat paţe včetně zápěstí. (Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) 

2.5 Typy svalových vláken 

Základem kaţdého svalu je svalové vlákno. Velmi zjednodušeně si lze kosterní 

sval představit jako svazek mnoha jednotlivých svalových vláken. Pro běh je důleţité, ţe 

právě typ svalových vláken do jisté míry předurčuje běţcovy vytrvalostní schopnosti. 

Kosterní svaly se skládají ze tří různých typů svalových vláken. Počet vláken daného typu 

je dán geneticky a určuje strukturu svalu, která se individuálně liší. Základem rozdělení 

svalových vláken je jejich různý práh zatíţení a nestejný způsob krytí energetických 

poţadavků, ze kterého vyplývají odlišné funkční schopnosti. (Tvrzník, Soumar, Soulek, 

2004) 
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Obrázek 1: Svalové vlákno 

 

Zdroj: JOSIEK, Jaromír; Svaly – mikroskopická stavba. Ekulturistika.cz cit[2015-3-3] dostupné z 

http://www.e-kulturistika.cz/svaly--mikroskopicka-stavba.html 

1) Rychlá glykolytická vlákna 

Jinak řečeno bílá vlákna se vyznačují vysokou reaktivitou a vysokou rychlostí 

stahu. Tento typ svalových vláken se podílí především na maximálně intenzivních a 

výbušných výkonech. Velký význam mají pro disciplíny, kde je potřeba vyvinout co 

nejvyšší rychlost v co nejkratším čase (sprint). (Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) 

2) Pomalá vlákna 

Jinak řečeno červená vlákna. Oproti rychlým bílý vláknům reagují pomaleji, na 

druhé straně jsou ovšem podstatně odolnější proti únavě. Pomalá vlákna obsahují více 

enzymů aerobní kapacity a myoglobinu, a tudíţ mají rozhodující význam pro běţeckou 

vytrvalost niţší intenzity. (Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) 

3) Rychlá oxidativní vlákna 

Nazývají se téţ přechodná vlákna. Představují rozhraní mezi dvěma zmíněnými 

typy vláken. Tato vlákna převládají v kosterním svalu člověka. (Tvrzník, Soumar, Soulek, 

2004) 

V lidském těle neexistuje sval pouze s jedním typem vláken. V současné době 

ještě není zcela prokázáno, zda je moţné na základě speciálního tréninku dosáhnout 

přeměny jednoho typů vláken na druhý. Jako následek tréninkového zatěţování je zatím 

http://www.e-/
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známo pouze zvýšení počtu rychlých nebo pomalých vláken na úkor sníţení vláken 

přechodných. Pokusy se změnou inervace svalových vláken prostřednictvím jejího 

systematického tréninku hovoří minimálně o částečné moţnosti přeměny typu vlákna. 

Alespoň při laboratorním oddělení nervu od rychlých vláken a následného připojení 

k vláknům pomalým se vlákna druhu inervace přizpůsobí. Pokud je tedy počet 

jednotlivých vláken ve svalu dán geneticky, neznamená to, ţe při niţším počtu červených 

vláken ve svalech nemá běţec šanci zlepšit svojí běţeckou vytrvalost. Při správně vedeném 

systematickém tréninku dochází totiţ ke zlepšování funkční kapacity vláken, coţ se 

projevuje zlepšením běţecké vytrvalosti. Ve srovnání se špičkovým keňským nebo 

etiopským běţcem, který jiţ vlivem vyšší nadmořské výšky má od narození vyšší počet 

červených vláken, je běţec evropského typu značně znevýhodněn. Tito běţci mají vlivem 

dlouhodobého pobytu ve vyšších nadmořských výškách náhorních planin s menším 

obsahem kyslíku více červených krvinek, jejich svalová vlákna obsahují vyšší počet 

enzymů aerobní kapacity. Organismus těchto běţců umí lépe vyuţívat kyslík. Na tomto 

principu je v současné době postaven trénink většiny špičkových vytrvalců. Tito běţci buď 

trénují ve vysokých nadmořských výškách (2000–3000 mn.m.), nebo pobývají v tzv. 

alpských domech nebo hypoxických stanech. Smyslem těchto zařízení je simulovat vyšší 

nadmořskou výšku s niţším obsahem kyslíku ve vzduchu.(Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004) 

2.6 Typy běžeckých aktivit 

Při běhu se rozlišují 2 typy aktivit podle jejich energetických nároků na to, jak 

organismus štěpí ţiviny a získává potřebnou energii pro svaly. Existují dva základní 

způsoby: 

1) Anaerobně (bez přístupu kyslíku) 

Jedná se o štěpení především nejrychlejších zdrojů energie v buňkách, tzv. 

makroergních fosfátů. Jsou to ATP – adenosintrifosfát, ADP –adenosindifosfát a CP -

kreatinfosfát. Tyto fosfáty jsou přítomny přímo v buňkách, tzv. mitochondriích, a zásoba 

této energie vystačí zhruba na 5–7 sekund maximálního zatíţení svalů kupříkladu u 

sprintu. (Jeřábek,2008) 
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2) Aerobně (za přístupu kyslíku) 

Ke štěpení za přístupu kyslíku jsou určeny především tuky a cukry. Pouze při 

extrémních námahách, které trvají delší dobu, můţe dojít ke štěpení bílkovin. 

Nejběţnějším zdrojem energie, které tělo spotřebovává, jsou krevní cukry, neboli 

glykogen, a tukové zásoby především tuku podkoţního. Při aerobní aktivitě stoupá potřeba 

kyslíku v organismu. Kyslík tělo vyuţívá při úplné oxidaci ţivin za vzniku vody a oxidu 

uhličitého. Při dostatečném mnoţství kyslíku v krvi nevzniká pro tělo „jedovatý“ laktát a 

svaly jsou poté schopny dlouhodobé činnosti bez poklesu výkonnosti. Faktorem, který 

limituje svalovou práci, je tak rovnováha mezi dodaným kyslíkem a jeho spotřebou 

v pracujících svalech. Pokud je dosaţeno této rovnováhy, pracují tak svaly a organismus 

v tzv. setrvalém stavu. (Jeřábek,2008) 

Pokud zatíţíme organismus, tak velice často dochází ke kombinaci obou těchto 

způsobů získávání energie. Pokud se jedná o výkon, který trvá déle a není moţno ho 

pokrýt energetickými rezervami obsaţenými v ATP a CP, nastupuje další zdroj energie 

v podobě krevního cukru a svalového glykogenu. Avšak k jejich štěpení je potřeba kyslík a 

v důsledku velké svalové intenzity, jako je kupříkladu u sprintů, kde je pouze omezené 

mnoţství získaného kyslíku, je štěpení těchto ţivin nedokonalé a produktem prvotního 

rozkladu je kyselina mléčná neboli laktát. Díky její produkci stoupá ve svalech kyselost 

vnitřního prostředí, a to je důsledkem tzv. ztuhnutí a bolesti svalů, kdy sval jiţ není 

schopen pracovat tak intenzivně. Důsledkem je pokles rychlosti běhu jako vnější projev 

svalové únavy a tzv. „kyslíkový dluh“. Ten vzniká právě, kdyţ se laktát nahromadí ve 

svalech. Na odstranění ze svalů a vrácení vnitřního prostředí do výchozího stavu je 

zapotřebí laktát zcela rozloţit, a to umí organismus pouze jen za přístupu kyslíku, tzv. 

úplnou oxidací. Jejím konečným produktem je voda a oxid uhličitý, který z organismu 

odchází dýcháním. Avšak v průběhu výkonu není na tuto oxidaci dostatečné mnoţství 

kyslíku transportováno z krve do svalů, a tak se nahromaděný laktát můţe začít odbourávat 

aţ po skončení výkonu, kdy spotřeba kyslíku v organismu poklesne a krevní oběh ještě po 

nějakou dobu svou zvýšenou činností dopraví do těla více kyslíku. (Jeřábek,2008) 
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2.7 Technika běhu 

Znalost a především praktická realizace základních technických principů 

běţeckého pohybu umoţňuje optimalizovat nejen ekonomičnost běhu, ale následně i jeho 

rychlost, a tím i celkový výkon. Technika běhu je například ve srovnání s technikou jiných 

atletických disciplín značně jednodušší. Veškerá činnost je podřízena jednomu cíli, a to 

překonat co nejrychleji určitou vzdálenost. Za tímto účelem je třeba co nejlépe hospodařit 

s hnací silou pohybového aparátu, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. Běh je pohyb 

mnohonásobně opakovaný neboli cyklický, proto se musí k provedení jednoho 

pohybového cyklu vydat pouze tolik energie, kolik je nezbytně třeba. (Tvrzník, Soumar, 

Soulek, 2004) 

Oporová fáze kroku 

Jedná se o dobu od prvního do posledního kontaktu nohy s podloţkou. Lze ji dělit 

na fázi amortizační a odrazovou (akcelerační). Rozdělení mezi těmito dvěma fázemi je tzv. 

moment vertikály, neboli okamţik, kdy se těţiště těla nachází nad místem došlapu, tedy na 

kolmici vztyčené z podloţky v místě došlapu. V amortizační fázi dochází k došlapu na 

přední část chodidla před těţiště těla. Při vytrvalostním běhu se doporučuje, aby první 

přišla do kontaktu s podloţkou zadní část chodidla – pata. Při sprintech by takto provedený 

krok znamenal ztrátu rychlosti, jelikoţ akcelerační (odrazová) fáze probíhá u obou druhů 

kroků z přední části chodidla – špičky. Dochází k utlumení nárazu nohy na zem svalovou 

prací, pokrčuje se noha v koleni, těţiště těla klesá. Pánev je mírně podsazená, trup 

vzpřímený a uvolněný. Paţe jsou pokrčené v loktech do asi pravého úhlu a pohybují se 

kříţem s příslušnou nohou, tj. při došlapu pravé nohy je vpředu levá paţe a s došlapem se 

začíná pohybovat vzad. Pohyb paţí je uvolněný a vychází z ramen. Druhá noha se 

v okamţiku odrazu stává nohou švihovou a její pohyb obráceným směrem vzhledem 

k noze došlapové. V amortizační fázi se ze zášvihu krčí noha v koleni, pata se skládá 

k hýţdím a stehno se pohybuje vpřed. V momentu vertikály je těţiště nad místem opory a 

je ve svém nejniţším bodu. Stejně tak i koleno odrazové nohy je nejvíce pokrčené. Stehna 

obou nohou jsou vedle sebe, bérec švihové nohy je sloţený pod hýţdí. Paţe se dostávají na 

stejnou úroveň vedle trupu. Aţ do tohoto okamţiku rychlost těţiště klesá. Proto je také 

fáze amortizační někdy nazývána fází brzdivou. Ve druhé fázi kroku dochází ke zrychlení 

pohybu těţiště těla. Tato fáze se nazývá odrazovou nebo akcelerační. V jejím průběhu 
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dochází k postupnému úplnému dopnutí odrazové nohy ve všech kloubech – kyčelním, 

kolenním i hlezenním. Jako poslední je v kontaktu s podloţkou palec chodidla. V průběhu 

celé této fáze je pohyb zrychlován. Těţiště se dostává před místo opory a mírně stoupá. 

Odraz doprovází švih druhé nohy a paţí. Švihová noha pokračuje vpřed, přičemţ pohyb je 

veden kolenem. Bérec vykyvuje jen mírně, úhel v koleni druhé nohy je ostrý. Švihový 

pohyb je také zrychlován aţ do dokončení této fáze. Obdobný je švihový pohyb paţí. Ty 

jsou stále pokrčené v loktech, prsty volně sevřené v pěst. Pohyb vychází z ramen. Ta jsou 

uvolněná a svěšená. Rozsah pohybu paţí je takový, ţe v konci odrazu je protilehlá paţe 

pěstí zhruba ve výši čela, druhá pěst je u boku těla. Trup a hlava jsou v celé fázi pohybu 

vzpřímené, obličejové svalstvo uvolněné. Protlačením pánve vpřed na konci odrazu vzniká 

tzv.běţecký luk. (Jeřábek,2008) 

Letová fáze kroku 

V letové fázi dochází k výměně nohou a k přípravě na další oporovou fázi. 

Švihová noha se svěšuje, bérec vykyvuje vpřed a připravuje se na došlap. Odrazová noha 

po doznění odrazu je v zášvihu. Krčí se v koleni a bérec se začíná „skládat“ pod hýţdě. 

Paţe se z krajních poloh vracejí zpátky k trupu. Uprostřed letové fáze je těţiště nejvýše. 

Poté začíná pozvolna klesat opět aţ k momentu vertikály (viz výše). Prvním kontaktem 

nohy s podloţkou je letová fáze ukončena a vše se opakuje v zrcadlovém pořadí. 

(Jeřábek,2008) 

Pohyb těţiště v průběhu běţeckého kroku je ukazatelem techniky běhu. 

Z bočného pohledu se těţiště pohybuje po sinusoidě. Její amplituda (neboli rozdíl mezi 

nejniţším a nejvyšším bodem) je charakteristická pro příslušnou rychlost běhu. Nejvyšší 

lze najít u sprinterů, nejniţší u dlouhých běhů. Nadměrné výkyvy těţiště nahoru a dolů 

svědčí o neekonomickém způsobu běhu (odraz je veden pod vysokým úhlem a běţec 

skáče). Z pohledu ve směru běhu je ţádoucí, aby došlapy chodidel byly ve směru běhu 

zhruba ve středové linii těla. Mírné výkyvy do stran jsou v závislosti na přenesení váhy na 

příslušnou nohu. Dobrá technika běhu se projevuje celkovou uvolněností, plynulostí a 

maximálním rozsahem pohybu. (Jeřábek,2008) 

Podle (Jeřábek,2008) existují 2 základní způsoby běhu: 

1) Šlapavý (akcelerační) způsob běhu 
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Slouţí k nabrání rychlosti, je pouţíván u všech typů startů. Cílem je maximálně 

eliminovat tzv. brzdivou fázi kroku (viz výše). Došlap je prováděn pokud moţno pod 

těţištěm těla. Tím je maximálně zkrácena amortizační fáze kroku. Při došlapu je noha 

zpevněná v kotníku, nedochází k tzv. dvojité práci kotníku jako u švihového způsobu běhu. 

To je předpokladem co nejkratšího a dynamického odrazu. Trup je při tomto způsobu běhu 

nakloněn vpřed a je celkově zpevněn. Hlava je v prodlouţení trupu, v první fázi akcelerace 

můţe být skloněna dolů. Všechny pohyby jsou prováděny s maximální dynamikou, včetně 

švihových pohybů paţí a švihové nohy. Snaha o maximální frekvenci pohybu je zde 

prioritní a můţe vést k nedokončování pohybů do maximálního moţného rozsahu. Jak 

narůstá rychlost, dochází k postupnému narovnání trupu, prodluţování kroku a přechodu 

do švihového běhu. Akcelerační způsob běhu je vzhledem k maximální dynamice pohybů 

velmi energeticky náročný. Doba trvání akcelerace je ve sprintech okolo 5 sekund, za tuto 

dobu získá atlet svoji maximální rychlost. (Jeřábek,2008) 

2) Švihový způsob běhu 

Tento běh slouţí k udrţení získané rychlosti a je pouţíván k běhu na většinu 

vzdáleností. Při švihovém způsobu běhu dochází k dokroku na přední část chodidla. 

V průběhu amortizace se současně s pokrčováním kolena tlumí dokrok i „zhoupnutí“ 

v kotníku a následně ve fázi odrazu dojde k postupnému a úplnému propnutí v hlezenním 

kloubu. Toto je v běţecké terminologii podle (Jeřábek,2008) nazýváno dvojitou prací 

kotníku. Rozsah pohybů je u švihového způsobu běhu maximální, ovšem v závislosti na 

jeho rychlosti. Čím je daná trať delší a čím je niţší rychlost běhu, tím je způsob běhu 

úpornější. To se dá vysvětlit tím, ţe u delších vzdáleností je menší síla odrazu, a tím kratší 

krok a celkově menší rozsah pohybu. (Jeřábek,2008) 

Postavení těţiště při švihovém běhu 
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Obrázek 2: Těžiště při švihovém běhu 

 

Zdroj: NOSEK, Martin, VALTR, Ladislav; Švihový způsob běhu – technika a biomechanika. Atletika pro 

školní tv. cit[2015-3-3] Dostupné z http://pf.ujep.cz/~nosek/atletika/hladke_sv_technika.html 

Pro zhodnocení techniky běhu lze pouţít buď pozorování pouhým okem, ale tento 

způsob vyţaduje jistou míru zkušeností, anebo pouţití videozáznamu s moţností 

zpomalení nebo zastavení a posouzení klíčových bodů techniky. V praxi se osvědčilo 

sledovat techniku vţdy v reálné rychlosti a pak následně zpomaleně. Především rytmické 

charakteristiky běhu nelze při zpomalení postřehnout, u dalších momentů je srovnání 

reálné rychlosti a zpomaleného záznamu vhodné pro zkušenosti v dalším posuzování 

techniky v reálné rychlosti. Některé faktory techniky lze posoudit nejlépe ve zpomaleném 

záběru a některé při reálné rychlosti. (Jeřábek,2008) 

Obrázek 3: Skládání sil při švihovém kroku 

 

Zdroj: NOSEK, Martin, VALTR, Ladislav; Švihový způsob běhu – technika a biomechanika. Atletika pro 

školní tv. cit[2015-3-3] Dostupné z http://pf.ujep.cz/~nosek/atletika/hladke_sv_technika.html 

 

Podle (Jeřábek,2008) při posuzování techniky je třeba se zaměřit na:  
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 délku a frekvenci kroku („cupitání“, nebo „skákání“), 

 dobu trvání letové a oporové fáze, 

 správné postavení chodidel ve směru běhu (vnitřní hrany chodidel v jedné linii), 

 postavení hlavy a trupu (vzpřímeně, uvolněně), 

 postavení pánve (posazení), 

 správná koordinace švihové nohy a střídavého pohybu paţí (rozsah, uvolněnost), 

 úhel odrazu (zda nesměřuje mimo těţiště), 

 dopnutí odrazu – plné extenze ve všech kloubech, 

 plynulost a uvolněnost. 

2.8 Druhy startů 

2.8.1 Nízký start 

Ve všech sprinterských disciplínách (viz níţe) je kromě vlastní techniky běhu na 

trati podstatný i způsob výběhu neboli startu. V individuálních závodech se pouţívá 

výhradně nízký start. Při nízkém startu se pouţívají bloky. Nastavení bloků je individuální 

zvláště u zkušenějších běţců a závisí na tělesných proporcích, dynamické síle dolních 

končetin i pojetí techniky výběhu. Při výuce techniky výběhu se vychází ze základního 

modelu techniky. Přední blok je na straně odrazové nohy, vzdálenost od startovní čáry by 

měla být 1,5–2 stopy běţce a zadní blok by měl být vzdálen od startovní čáry 3 stopy. Lze-

li u bloků nastavovat sklon opěrek, tak zadní blok by měl být vţdy strmější neţ přední. 

(Jeřábek,2008) rozlišuje dvě základní polohy při startu: 

Vyčkávací poloha 

Jedná se o polohu, kterou závodník zaujímá na povel startéra „Připravte se!“. 

V této poloze závodník klečí na kolenu švihové nohy (zadní) a zároveň se opírá o obě ruce. 

Váha je rovnoměrně rozloţena na koleno a ruce. Ramena jsou nad startovní čárou, paţe 

jsou nataţeny a ruce se opírají o zem v šíři ramen. Palec je roztaţený proti prstům,ty  jsou 

postaveny rovnoběţně se startovní čárou, nedotýkají se jí, jelikoţ samotná čára je podle 

pravidel atletiky jiţ součástí běţené vzdálenosti. Pokud se běţec z nějakého důvodu 

neudrţí pouze na prstech, lze pouţít podpor na kloubech, nikoli však na dlaních. Hlava je 

skloněná, pohled směřuje na čáru nebo lehce za ni. Nohy se opírají přední částí chodidel o 
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opěrky bloků a špička lehce o zem. V této poloze musí závodník zůstat v klidu (nezvedat 

hlavu). (Jeřábek,2008) 

Střehová poloha 

Tato poloha se zaujímá na povel startéra „Pozor!“ Těţiště se přesouvá směrem 

dopředu, šikmo vzhůru. Doporučuje se, aby prvním pohybem bylo posunutí ramen směrem 

vpřed za startovní čáru, a pak teprve následovalo zvednutí pánve. Váha spočívá z velké 

části na rukách, tělo má tendenci „přepadnout vpřed“. Špičky nohou důrazně tlačí na 

opěrky bloků, úhel v koleni přední nohy je cca 90°. Hlava zůstává uvolněná s pohledem 

pod sebe. Do této polohy se přechází plynulým ohybem, v konečné poloze musí být 

závodník v klidu. Na výstřel následuje vlastní výběh. Je zahájen silným odrazem z přední 

nohy doprovázeným dynamickým švihem druhé nohy a maximálním rozšvihem paţí. 

Následuje šlapavý běh pro nabrání rychlosti. Podle (Jeřábek,2008) by se mělo při nácviku 

brát na zřetel: 

 správné postavení bloků, 

 rozloţení váhy rovnoměrně na ruce při přechodu do střehové polohy, 

 pravý úhel v koleni odrazové nohy ve střehové poloze, 

 uvolněná a skloněná hlava, 

 důrazný a dynamický odraz z předního bloku doprovázený včasným švihem zadní 

nohy i paţí ve velkém rozsahu, 

 udrţení dostatečného náklonu trupu ve šlapavém běhu (min. 20–30 m), 

 postupně se prodluţující délka kroku. 

Střehové postavení při startu 

Podle (Nosek, Valter, 2010) jsou ideální úhly těla při nízkém startu: 
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Obrázek 4: Nízký start 

 

Zdroj: NOSEK, Martin, VALTR, Ladislav; Šlapavý způsob běhu – technika a biomechanika. Atletika pro 

školní tv. cit[2015-3-3] Dostupné z http://pf.ujep.cz/~nosek/atletika/hladke_sl_technika.html 

 

B= úhel mezi svislicí a trupem v těţišti těla ( 98°–112°) 

A1=úhel mezi stehnem a holení přední nohy (92°–105°) 

A2=úhel mezi stehnem a holení zadní nohy (115°–125°) 

M1=úhel mezi stehnem nohy v předním bloku a svislicí v těţišti těla (19°–23°) 

M2=úhel mezi stehnem nohy v zadním bloku a svislicí v těţišti těla (8°–17°) 
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Výběh z bloků 

Při výběhu z bloků jsou podle (Nosek, Valter, 2010) ideální úhly: 

Obrázek 5: Výběh z bloků 

 

Zdroj: NOSEK, Martin, VALTR, Ladislav; Šlapavý způsob běhu – technika a biomechanika. Atletika pro 

školní tv. cit[2015-3-3] Dostupné z http://pf.ujep.cz/~nosek/atletika/hladke_sl_technika.html 

Alfa= úhel odrazu 40° 

Beta= úhel vzletu těţiště 13° 

Nejčastější chyby 

Nejzávaţnější chybou, které se začátečníci dopouštějí,  je, ţe do bloků vcházejí 

přímo zpoza nich. Aby udrţeli rovnováhu, tak celá plocha chodidel není opřená o blok, ale 

zčásti se opírá o podloţku. To vede jednak k nepřenesení těţiště nad startovní čáru při 

povelu „Pozor!“ a střehové pozici, ale i k okamţitému narovnání se po výběhu, a tím 

neudrţení náklonu při šlapavém kroku. 

2.8.2 Polonízký start 

Tento druh startu se pouţívá především při štafetových předávkách. Z bloků, a 

tudíţ nízkým startem, startuje pouze první úsek, ostatní pouţívají tzv. polonízký start. 

Provedení vychází z techniky nízkého startu, a to střehové polohy (viz výše). Postavení 

nohou je shodné, pouze váha je rozloţena na nohách a jedné ruce. Jedná se vţdy o ruku 

protilehlou k odrazové, tj. přední noze. Náklon trupu je zde menší neţ u nízkého startu, 

hlava je skloněna tak, ţe závodník se pod ramenem kouká dozadu na tzv. výběhovou 

značku. Kdyţ se k ní přiblíţí předávající člen štafety, závodník přenese váhu více dopředu 

a v okamţiku, kdy předávající dosáhne zmíněné značky, vybíhá shodným způsobem jako u 

http://pf.ujep.cz/~nosek/atletika/hladke_sl_technika.html
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nízkého startu. Při nácviku polonízkého startu se zaměřujeme na shodné uzlové body jako 

u nízkého startu (viz výše).(Jeřábek,2008) 

2.8.3 Polovysoký a vysoký start 

Tyto dvě varianty startů se pouţívají při startu na střední a dlouhé vzdálenosti (viz 

níţe). Váha těla je zde pouze na nohách, ruce jsou připraveny v běţecké pozici. Odrazová 

noha zaujímá postavení u startovní čáry, švihová noha těsně za její patou přibliţně na šířku 

ramen. Váha těla spočívá z velké části na pokrčené přední noze, trup je v náklonu vpřed. 

Při výstřelu dochází k odrazu z přední nohy doprovázeným švihem zadní nohy. Paţe 

doprovázejí vyběhnutí běţeckým pohybem (protilehlá ruka zahajuje pohyb vpřed). Má-li 

běţec vpředu připravenou levou nohu, pak zároveň máme vpředu připravenou pravou paţi 

a pohyb vpřed zahajuje paţe levá současně s pravou nohou. Začátek trati následuje opět 

šlapavý způsob běhu. Oproti nízkému startu je však náklon těla niţší a vzdálenost běţená 

šlapavým způsobem kratší. Čím delší trať, tím dříve dosáhneme poţadované rychlosti 

běhu. (Jeřábek,2008) 

2.9 Výuka nízkého startu 

Neţ začneme s výběhem ze startovních bloků, je třeba perfektně zvládnout starty 

z vyšších poloh a rozvoj reakční a orientační schopnosti. (Jeřábek,2008). Toho lze docílit 

pomocí startů z různých poloh, jako jsou: 

a) leh na břiše, 

b) leh na zádech, 

c) vzpor leţmo, 

d) turecký sed, 

e) padavý start aj. 

Také je důleţité cvičit starty na různé zvukové signály typu hvizd píšťalky, 

klapnutí startovacích dřívek aj. Při nácviku polovysokého startu (viz výše) dbáme 

především na správný náklon trupu po výběhu a na šlapavý běh. Nácvik začíná nejprve 

výběhem na vlastní popud a aţ poté následuje start na zvukový signál. Nejčastější chybou 

podle (Jeřábek, 2008) je nesprávná koordinace rukou a nohou.  

Po zvládnutí všech typů startů začínáme při výuce nízkého startu seznámením se 

startovními bloky a jejich nastavováním. Bloky, které se pouţívají na dnes převaţujících 
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umělých površích, mají zespodu hřeby, které zabraňují jejich posunutí při startu. Bloky se 

umisťují za startovní čáru a patami se přitlačí hřeby do umělého povrchu. Následuje 

ukázka a vysvětlení nastavování bloků (viz výše). Dále je třeba ţáky seznámit se 

startovními povely, které vydává startér, a jak se při nich chovat (viz výše). U začátečníků 

se podle (Jeřábek, 2008) doporučuje vybíhat hned na akustický signál. Délka výběhu by 

měla být minimálně 15–20m a konec úseku viditelně označen čárou, kuţely apod. Před 

samotným výběhem je důleţité upozornit ţáky, ţe k dané metě je třeba běţet naplno a 

nezvedat hlavu.  

2.10 Nejčastější chyby v technice běhu 

Tabulka níţe uvádí nejčastější chyby, kterých se podle (Jeřábek,2008) běţci 

dopouštějí, a jejich odstranění.  



 

50 

 

Tabulka 6: Chyby při nízkém startu a jejich odstranění (Jeřábek, 2008) 

Chyby Způsob odstranění 

Špatné postavení bloků Vysvětlení, případně ukázka správného 

postavení 

Špatná vyčkávací poloha (váha těla pouze na 

kolenou, chodidla se špičkami nedotýkají 

opěrek, zvednutá hlava, ruce na dlaních, atd.) 

Vysvětlení, ukázka, nastavení dotykem do 

poţadované polohy 

Nedostatečné přenesení váhy dopředu při 

přechodu do střehové polohy, těţiště příliš 

vysoko, zvednutí hlavy, neklid v konečné 

poloze = „zhoupnutí“ 

Vysvětlení, ukázka, nastavení dotykem do 

poţadované polohy, případně nastavení výšky 

zdvihu pánve pomocí dotyku nějakého 

předmětu nebo ruky 

Odraz ze zadní nohy při výběhu Vysvětlení, větší náklon vpřed ve střehové 

poloze, případně starty ze zadního bloku 

Nedůrazný odraz z přední nohy, malý rozsah 

švihu paţí a druhé nohy 

Vysvětlení, ukázka, startovní krok se 

zdůrazněným odrazem = „vyskočení z bloků“, 

2–3 startovní kroky s doskočením na šikmou 

plochu (např. na postranní části tyčkařského 

doskočiště) 

Předčasné narovnání trupu po výběhu Pokyn drţet skloněnou hlavu, případně 

podbíhání bezpečné překáţky (volně zavěšená 

guma nebo laťka) cca 3–5m za startovní čárou 

Nesprávná délka a frekvence kroku („cupitání“) 

nebo natahování („skákání“) 

Určení správné délky pomocí prkýnek nebo 

nízkých stříšek (postupné prodluţování kroku 

po startu), určení rytmu pomocí zvukových 

signálů, např. tleskáním 

Neplynulé napřímení trupu a přechod do 

švihového způsobu běhu 

Vysvětlení, rozdělení úseku na části běţené se 

skloněnou hlavou, přechodovou část a 

s napřímeným trupem 
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2.11 Charakteristika atletiky 

Atletiku nazýváme královnou sportu. Vznikla v antice a dbala na harmonický 

rozvoj těla i ducha.  Z těchto tradic vychází i většina současných atletických disciplín. Na 

rozdíl od jiných sportů je zaloţena na výkonech jednotlivce, který závodí individuálně, 

sám za sebe. Výkony ve všech atletických disciplínách jsou objektivně hodnotitelné (dají 

se změřit či zváţit), coţ dává sportovcům i moţnost kontrolovat vlastní výsledky 

v průběhu času. 

Atletika patří uţ od vzniku novodobých olympijských her v roce1896 mezi 

olympijské sporty.  

Atletické federace jednotlivých zemí jsou sdruţeny v mezinárodní atletické 

federaci IAAF (International Association od AthleticsFederations), která má v současné 

době 212 členů.  

2.12 Postavení a význam atletiky 

Přínos atletiky je nevyvratitelný. Atletické disciplíny jsou zaloţené na přirozených 

pohybech, a proto jsou přístupné širokým masám. (Jeřábek,2008) 

Sportovně-pohybové hledisko 

Atletika upevňuje základní pohybové struktury, jako jsou chůze, běh, skoky a 

hody, které jsou nezbytné pro běţný ţivot dětí a mládeţe. Vrcholová a výkonnostní atletika 

systematickým a dlouhodobým působením vytváří předpoklady pro optimální rozvoj 

fyzických a psychických schopností vyvíjejícího se jedince ve smyslu obecném a 

speciálním. (Jeřábek,2008) 

Zdravotní hledisko 

Jelikoţ se atletika provádí převáţně venku, na čerstvém vzduchu a za ne zcela 

ideálních podmínek, podporuje odolnost a otuţilost. Pokud se vhodně zvolí atletická 

příprava a disciplíny, můţe se kompenzovat jednostranné zatíţení a disbalance. Pravidelné 

provozování atletiky je prevencí civilizačních chorob a nezdravého způsobu ţivota. 

(Jeřábek,2008) 
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Motivační hledisko 

Dnes se organizuje mnoho atletických soutěţí a upravených atletických her, coţ je 

motivací pro atletickou přípravu. Atletika se můţe stát prostředkem seberealizace jedince a 

zavedení zdravého ţivotního stylu a pravidelné sportovní činnosti do jeho způsobu ţivota. 

(Jeřábek,2008) 

Výchovné hledisko 

Atletika je svým charakterem předurčena k morální výchově jedince. Jejími 

charakteristickými rysy jsou houţevnatost, cílevědomost, vytrvalost a odhad vlastních 

moţností. Výkony jsou objektivně měřitelné (dají se změřit, zváţit), tím atletika podporuje 

smysl pro spravedlnost a fair play. Je zařazena v osnovách všech škol a školních zařízení. 

(Jeřábek,2008) 

2.13 Vymezení atletiky v zákoně 

Postavenísportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti vymezuje Zákon č. 

115/2001 Sb. o podpoře sportu, ze dne 28.února 2001 ve znění pozdějších předpisů 

(zákona č. 219/2005 Sb.). Zároveň stanovuje úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a 

působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. (zákon č. 115/2001 Sb., 

2001) 

V oblasti školství upravují zařazení sportovních aktivit do vzdělávánítzv. rámcové 

vzdělávací programy (RVP), platné pro všechny úrovně škol od roku 2007/2008.  Obsahují 

vzdělávací oblasti, které se dále rozčleňují do vyučovacích předmětů, a ty se poté 

rozpracovávají na školní vzdělávací programy (ŠVP). 

2.14 Atletika v RVP 

Atletika v RVP pro odborné vzdělávání je zařazena pod oblast Vzdělávání pro 

zdraví, podoblast Tělesná výchova.  

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání ţáků 

v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových moţností a 

zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní 

pohybové činnosti ţáků k činnosti řízené a výběrové, jejímţ smyslem je schopnost 
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samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního reţimu pohybové činnosti 

pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti 

a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatíţení, pro podporu zdraví 

a ochranu ţivota. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním 

vzdělávání ţákův proţitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá 

dovednost pak zpětně kvalitu jeho proţitku umocňuje. (RVP pro odborné vzdělávání, 

2009) 

V tělesné výchově je velmi důleţité motivační hodnocení ţáků, které vychází ze 

somatotypu ţáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů kaţdého jednotlivce a 

jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání ţáků podle výkonových norem (tabulky, 

grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav 

ţáků. V tělesné výchově by mělo převládat formální hodnocení ţáků (posuzování jeho 

výkonu vzhledem k předešlým výsledkům a ne pouze dosahování předem stanovených 

limitů). (RVP pro odborné vzdělávání, 2009) 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci: 

 váţili si svého zdraví a cílevědomě je chránili, 

 rozpoznali, co ohroţuje tělesné a duševní zdraví, 

 pojímali zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu 

proţívání ţivota, 

 vyrovnávali nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěţ, 

 zařazovali zdravé stravovací návyky a pravidelné provádění pohybových 

aktivit do denního reţimu a pociťovali radost a uspokojení z prováděné 

tělesné činnosti, 

 racionálně jednali v situacích osobního a veřejného ohroţení, 

 usilovali o pozitivní změny tělesného sebepojetí, 

 jednali odpovědně a podle zásad fair play; vyuţívali příleţitostí k 

naplňování olympijských myšlenek, 

 pochopili, ţe pohybové aktivity jsou jedním z prostředků k navazování 

sociálních kontaktů. 

Oblast vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a 

k ochraně člověka za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací 
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oblast by měla prostupovat celým ŠVP: škola rozpracuje výsledky vzdělávání do 

vyučovacích předmětů (např. tematika učiva péče o zdraví se můţe objevit v občanské 

nauce, biologii, základech ekologie, tělesné výchově a odborných předmětech) nebo 

vzdělávacích modulů, případně kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i 

samostatný vyučovací předmět. (RVP pro odborné vzdělávání, 2009) 

Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, 

dnech (např. plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle 

moţností a podmínek (materiální podmínky, zájmy ţáků, klimatické podmínky, podíl 

chlapců a dívek, zdravotně oslabení ţáci apod.). Tělesná výchova by měla ţáky v 

pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků 

kultivovat. Pro ţáky se zdravotním oslabením škola vytváří oddělení zdravotní tělesné 

výchovy. 

2.14.1 Běh jako součást tělesné výchovy 

Podle RVP mají být ţáci v rámci tělesné výchovy seznámeni i s běhy, a to jak 

krátkými, tak dlouhými, i s druhy startů.  

Běh je jeden z nejpřirozenějších pohybů člověka, kaţdý člověk je schopen 

nějakým způsobem běţet. Při nácviku a zdokonalování techniky jde o odstranění co 

nejvíce chyb, ekonomizaci pohybu zvládnutím různé techniky běhu v různých stádiích a 

rychlostech běhu, včetně té maximální. Významnou roli zde hraje kondice a flexibilita. 

Tyto schopnosti je třeba dále rozvíjet. Podle (Jeřábek,2008) k tomu lze vyuţít tyto postupy:  

2.14.2 Běžeckáabeceda a běžecká cvičení 

Jde o soubor cvičení, která se zaměřují vţdy na určitou část běţeckého kroku. 

Jedná se tedy o vyuţití analyticko-syntetické metody, kdy se nejprve nacvičují odděleně 

pohybové dovednosti a aţ následně se spojují do celku. Je důleţité při provádění myslet na 

perfektní provedení techniky jednotlivých cvičení. Začíná se v malé rychlosti, anebo 

dokonce na místě. Cvičenec si musí vytvořit dokonalou představu o prováděném pohybu. 

K tomuto účelu nejlépe slouţí praktická ukázka a srozumitelný výklad. Základními prvky 

běţecké abecedy jsou podle (Jeřábek,2008): 

1) Lifting 
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Je zde důleţité maximální zdůraznění rozsahu pohybu v kotníku a protlačení 

stojné nohy v koleni vzad do úplného propnutí. Naopak pata stojné nohy se musí v zadní 

fázi pohybu dostat celou plochou na zem a při následném odlepení se od podloţky se musí 

pata maximálně zvednout a dokončit pohyb aţ opřením o palec nohy. Při liftingu se boky 

protlačují vpřed spolu s mírně podsazenou pánví. Trup i hlava jsou uvolněné a vzpřímené. 

Ruce mohou být uvolněné a svěšené, nebo vykonávají doprovodný pohyb jako u běhu. 

Nácvik liftingu se začíná na místě, postupně se pomalu zrychluje aţ do úplného zvládnutí 

pohybu a plného rozsahu. (Jeřábek,2008) 

Obrázek 6: Lifting 

 

Zdroj: LIBIGEROVÁ, J. Běžecká abeceda. 2012. cit[2015-3-3] Dostupný z WWW: 

http://www.jitkalibigerova.estranky.cz/clanky/beh/bezecka-abeceda.html.  

2) Skipink 

Jde o běh s vysokým zvedáním kolen. Oproti liftingu je pohyb v kotníku 

minimální. Jde zde důleţité, aby noha v kotníku byla při došlapu zpevněná a odraz, který 

vychází ze špičky, byl proveden co nejrychleji. Pánev je při skipinku opět mírně podsazená 

a trup je vzpřímený. Ruce se pohybují podél těla v plném rozsahu jako při běhu. Podle 

(Jeřábek,2008) lze rozlišit dva typy skipinku: 

a) Polovysoký, při kterém kolena nezvedáme do polohy vodorovné s podloţkou, ale 

pouze asi do poloviny této výšky.  

b) U vysokého skipinku se provádí jiţ plný rozsah pohybu, tedy stehna jsou ve vrchní 

fázi pohybu vodorovně s podloţkou.  

Bérce se v obou případech skládají pod hýţdě, v ţádném případě se nevykopávají 

vpřed. Nácvik se zahajuje jako u liftinku na místě a poté se postupně zrychluje aţ do 

plného rozsahu pohybu a rychlosti. Nejčastější chybou u začátečníků je záklon trupu a 

nedokončování pohybu stehen aţ do vodorovné polohy s podloţkou. (Jeřábek,2008) 
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Obrázek 7: Skipink 

 

Zdroj: LIBIGEROVÁ, J. Běžecká abeceda.cit[2015-3-3]2012. Dostupný z WWW: 

http://www.jitkalibigerova.estranky.cz/clanky/beh/bezecka-abeceda.html datum.  

3) Zakopávání  

Běh se zakopáváním bérců. Oproti předchozím cvičením je u zakopávání důleţitý 

minimální pohyb stehen, ať uţ dopředu, tak dozadu. Důvodem tohoto cvičení je nácvik 

fáze běţeckého kroku po momentu vertikály. Dalším důvodem, proč toto cvičení provádět, 

je protaţení předních stran stehen, a tím zvyšování flexibility. Rozsah pohybu je u 

zakopávání takový, ţe v zadní fázi se paty dotýkají hýţdí a kolena směřují kolmo k zemi. 

Celý krok by měl probíhat na špičkách, jak odraz, tak i došlap. Trup je opět vzpřímený a 

paţe provádějí běţecký pohyb podél trupu. Nejčastější chybou je předklon trupu jako 

usnadnění si zakopávání, malý rozsah pohybu a provedení pod tělem, kdy se bérce místo 

pohybu vpřed a následného zakopnutí sloţí pod tělo. (Jeřábek,2008) 

Obrázek 8: Zakopávání 

 

Zdroj: LIBIGEROVÁ, J. Běžecká abeceda. 2012. Dostupný z WWW: 

http://www.jitkalibigerova.estranky.cz/clanky/beh/bezecka-abeceda.html.  

4) Předkopávání 

Jedná se o cvičení zaměřené na posílení lýtkových svalů a rychlost práce chodidla 

při odrazu. Provádí se na téměř nataţených a propnutých nohách. Odraz je zde prováděn 

aktivně, špička je ohnutá a přitaţená k bérci. Odraz je proveden ze špičky maximálně 

http://www.jitkalibigerova.estranky.cz/clanky/beh/bezecka-abeceda.html
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rychlým dopnutím v kotníku. Trup je opět vzpřímený, pánev maximálně podsazená a ruce 

pracují běţecky podél těla. Celý pohyb nohou by měl být prováděn před tělem. To vede 

k nejčastější chybě, a tou je záklon trupu. Dalšími chybami jsou nedostatečně provedený 

dynamický odraz, případně odraz vedený z celého chodidla, coţ můţe být zapříčiněno 

nedostatečným rozvojem síly lýtkových svalů. Pokud zjistíme tento problém, tak se tento 

cvik zařazuje aţ po posílení lýtkových svalů. (Jeřábek,2008) 

5) Koleso 

Koordinačně velmi náročné cvičení, se kterým mají i zkušenější cvičenci obtíţe. 

Jedná se vlastně o spojení skipinku a zakopávání ve velkém rozsahu. Po odrazu se noha 

skládá patou na hýţdě jako při zakopávání, ale poté následuje vysoký zdvih kolena jako se 

to děje u skipinku. Poté následuje nataţení nohy v koleni a rychlé stáhnutí nohy pod sebe. 

Chybou je, kdyţ je bérec aktivně předkopáván. Došlap je veden pod tělo. Při tomto pohybu 

dochází k aktivní práci svalů zadní strany stehen a lýtkových svalů. Trup a hlava je opět ve 

vzpřímené poloze. Nejčastější chybou je záklon trupu. Ruce provádějí jako u předešlých 

cvičení pohyby jako při běhu. (Jeřábek,2008) 

Obrázek 9: Koleso 

 

Zdroj: LIBIGEROVÁ, J. Běžecká abeceda. 2012. cit[2015-3-3] Dostupný z WWW: 

http://www.jitkalibigerova.estranky.cz/clanky/beh/bezecka-abeceda.html.  

Těchto 5 cvičení tvoří základní prvky běţecké abecedy. K nim se přidávají další 

cvičení, která rozvíjejí některé schopnosti, jako jsou koordinace, nebo mají kondiční 

charakter. Dalšími cvičeními podle (Jeřábek,2008) jsou: 

a) cval stranou, 

b) zkřiţný běh, 

c) běh pozadu, 

d) kotníkové odpichy, 
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e) běţecké odpichy atd. 

Všechna tato cvičení se dají různě kombinovat a dají se k nim pouţívat i různé 

pomůcky, jako jsou prkénka, kuţele atd. Jejich kombinacemi se působí na zlepšení 

běţecké techniky. (Jeřábek,2008) 

2.14.3 Vědomá korekce pohybů částí těla při běhu v různých 

podmínkách a rychlostech 

Při těchto cvičeních se vyuţívá různě dlouhých úseků (zpravidla se jedná o úseky 

do 100m) na atletické dráze, do svahu, ze svahu i mimo dráhu. Běhá se různou intenzitou, 

ale vţdy kontrolovaným úsilím. Důleţité je, aby se běhalo tak rychle, aby si byl ţák 

schopen uvědomit pohyby svého těla a kontrolovat je. Nejčastějšími cvičeními jsou 

podle(Jeřábka, 2008):  

a) „Běh svižným tempem na úseku 100m za stálé kontroly pohybů. Po úplném 

vydýchání několikrát opakovat“. 

b) „Stupňované rovinky do 40 až 80m za stálé kontroly techniky běhu“. 

c) „Rozložené rovinky (20m rychle – 20m setrvačností – 20m rychle)“. 

d) „Dlouhé rovinky na 75% rychlosti (i do zatáčky)“. 

e) „Zrychlení do maxima z klusu na zvukový signál či proběhnutí okolo značky“. 

f) „Opakované starty z různých poloh na 15–20m“. 

g) „Rovinky s různou technikou a úkoly“. 

h) „Úseky do mírného svahu“. 

i) „Seběhy z mírného svahu“. 

j) „Úseky s délkou kroku určenou pomocí prkének“.(Jeřábek, 2008) 

Důvodem těchto cvičení je, aby si ţák uvědomil techniku běhu a naučil se 

korigovat běh na základě svých vnitřních pocitů. 
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíl a úkoly práce 

Cílem diplomové práce je ověřit účinnost sestaveného cvičebního programu se 

záměrem zdokonalit techniku běhu. 

DC1: Zdokonalit techniku běhu výzkumného souboru. 

DC2: Zdokonalit techniku výběhu z nízkého startu výzkumného souboru. 

3.2 Výzkumné otázky 

VO1: Lze daným cvičebním programem zdokonalit techniku běhu? 

VO2: Lze daným cvičebním programem zdokonalit výběh z nízkého startu? 

VO3: Je mnou sestavený cvičební program účinný? 

3.3 Metodika 

Metodika se zaměří na popis a charakteristiku výzkumného souboru, dále na 

procedury sběru dat, metody zpracování a organizaci práce. 

3.4 Použité metody 

Při sběru dat bude pouţita metoda pozorování. Výzkumný vzorek bude nejprve 

s jeho souhlasem natočen na kameru bez jakékoli instruktáţe o technice běhu či 

nastavování bloků. Výzkumný vzorek dostane za úkol nastavit si bloky podle svého 

nejlepšího přesvědčení a na povel vyběhnout a běţet 30m. 

3.4.1 Metoda zpracování dat 

Přizpracování dat budepouţita kvalitativní analýza pohybu a statistická metoda. Video 

bude zpracováno na počítači pomocí programu na přehrávání videa od firmy Microsoft a 

následně do něj budou zakresleny čáry znázorňující polohu těla vzhledem k podloţce a 

bude změřen úhel, který tělo svírá s podloţkou. 
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3.5 Příprava obsahu hodin 

Na základě osobních zkušeností z oblasti atletiky bude sestaven obsah hodin a 

pouţita taková cvičení, která autor osobně pouţíval pro zlepšení techniky běhu a nízkého 

startu. Přípravy na jednotlivé cvičební jednotky viz příloha. 

Dále bude brán zřetel na materiální podmínky a na moţnost špatného počasí a 

následné přesunutí výuky do vnitřních prostor.  

3.6 Organizace práce 

Na základě prostudování dostupné literatury a problematiky bude přistoupeno 

k natočení techniky běhu kaţdého ţáka na videokameru na atletickém hřišti, a to: 

1) Celý běh z dálky cca 30m bočním pohledem. 

2) Nízký start ze vzdálenosti cca 3m bočním pohledem. 

3) Nízký start z čelního pohledu ze vzdálenosti cca 20m. 

Toto natáčení proběhne na atletickém stadionu ve Vlašimi s povolením oddílu atletiky 

Spartaku Vlašim. Následovat budou 2 měsíce atletické přípravy během hodin tělesné 

výchovy v závislosti na počasí buď na atletickém stadionu,nebo v tělocvičně Spartaku 

Vlašim, kterou si SPŠ Vlašim pronajímá. Celkově se jedná o 16 výukových hodin 

rozdělených do 8 dvouhodinových výukových jednotek, vţdy vpátek. Po těchto 2 měsících 

bude pořízeno další video ze stejných úhlů a vzdáleností a proběhne porovnání pořízených 

videí. 
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4 Vyhodnocení výzkumu 

Pro velkou náročnost vyhodnocení získaného materiálu bylo přikročeno 

k náhodnému vybrání 10 vzorků. Při vyhodnocování se hodnotily úhly jednotlivých částí 

těla v různých polohách a fázích běhu (viz obrázky níţe). 

4.1 Poloha ramen při nízkém startu 

První zkoumanou polohou byla poloha ramen, kterou ţák zaujímá při zakleknutí 

do startovních bloků. Zde se měřil úhel, který svírají ramena ţáka s pomyslnou svislicí 

vztyčenou ze startovní čáry (viz níţe). 

Obrázek 10: Příprava na nízký start před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Naměřené úhly jsou zaneseny v následující tabulce. Ţáci jsou označeničíslicemi 

1–10 pro zachování anonymity.  
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Tabulka 7: Hodnoty naměřené při nízkém startu před výukou a po ní 

Ţák Úhel před Úhel po Zlepšení 

1. 10° 0° 10° 

2. 20° 0° 20° 

3. 10° 2° 8° 

4. 7° 3° 4° 

5. 5° 0° 5° 

6. 6° 0° 6° 

7. 0° 0° 0° 

8. 9° 1° 8° 

9. 8° 0° 8° 

10. 15° 0° 15° 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Z výše uvedené tabulky je vidět, ţe ţáci měli před výukou průměrný úhel, který 

svíralajejich ramena se startovní čárou, 9° a po výuce 0,6°. Jedná se v průměru o zlepšení 

8,4°, coţ odpovídá zlepšení o 93,3 %. 

4.2 Poloha ramen při střehové pozici 

Druhou zkoumanou polohou je střehová poloha. U té se opět zkoumá úhel, který 

svírají ramena s pomyslnou svislicí vztyčenou ze startovní čáry. 

Obrázek 11: Střehová poloha před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 



 

63 

 

Tabulka 8: Tabulka naměřených hodnot při střehové pozici nízkého startu 

Ţák Úhel před Úhel po Zlepšení 

1. 10° 0° 10° 

2. 15° 0° 15° 

3. 5° 0° 5° 

4. 7° 0° 7° 

5. 5° 0° 5° 

6. 5° 0° 5° 

7. 0° 0° 0° 

8. 12° 1° 11° 

9. 10° 0° 10° 

10. 15° 0° 15° 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Z výše uvedené tabulky je vidět, ţe ţáci měli před výukou průměrný úhel, který 

svírala jejich ramena se startovní čárou, 8,4° a po výuce 0,1°. Jedná se v průměru o 

zlepšení 8,3°, coţ odpovídá zlepšení o 98,88 %. 

4.3 Poloha těla při výběhu z bloků 

Třetí zkoumanou polohou byl úhel, který svírá tělo při výběhu z bloků, tedy 

v momentu odrazu. 

Obrázek 12: Výběh z bloků před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 
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Tabulka 9: Naměřené hodnoty při výběhu z bloků 

Ţák Úhel před Úhel po Zlepšení 

1. 57° 42° 15° 

2. 47° 45° 2° 

3. 45° 42° 3° 

4. 45° 35° 10° 

5. 43° 42° 1° 

6. 50° 45° 5° 

7. 35° 32° 3° 

8. 46° 44° 2° 

9. 50° 45° 5° 

10. 48° 40° 8° 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Z výše uvedené tabulky je vidět, ţe ţáci měli před výukou průměrný úhel, který 

svíralo jejich tělo s podloţkou, 46,6° a po výuce 41,2°. Jedná se v průměru o zlepšení 5,4°, 

coţ odpovídá zlepšení o 11,6 %. 

4.4 Poloha těla při švihovém běhu 

Čtvrtou a poslední zkoumanou polohou je úhel, který svírá tělo s podloţkou při 4. 

kroku po výběhu z bloků, těsně před tím, neţ noha opustí podloţku. 
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Obrázek 13: Švihový běh před výukou a po ní 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 
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Tabulka 10: Naměřené hodnoty při švihovém běhu 

Ţák Úhel před Úhel po Zlepšení 

1. 65° 56° 9° 

2. 61° 62° -1° 

3. 65° 60° 5° 

4. 67° 65° 2° 

5. 68° 62° 6° 

6. 62° 66° 4° 

7. 67° 70° -3° 

8. 69° 62° 7° 

9. 54° 53° 1° 

10. 72° 68° 4° 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Z výše uvedené tabulky je vidět, ţe ţáci měli před výukou průměrný úhel, který 

svíralo jejich tělo s podloţkou, 65° a po výuce 62,4°. Jedná se v průměru o zlepšení 2,6°, 

coţ odpovídá zlepšení o 4 %.Avšak 2 ţáci se proti prvnímu měření zhoršili. Ideální úhel, 

které má tělo svírat, je podle (Nosek, Valtr, 2010) 50–55°. 
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5 Diskuze 

Výzkumné šetření v celkem 4 třídách ukázalo, ţe ţáci měli základní představu o 

technice běhu a technice výběhu z bloků a jejich nastavování, ale většina se jejich 

nastavováním nezaobírala. 

Jako první byla zkoumána výchozí poloha ramen u nízkého startu. Z původních 9° 

se hodnoty sníţily na 0,6°. To je zlepšení o 93,3%, coţ hlavně u nízkého startu můţeme 

brát za úspěch. Úhel ramen vzhledem k podloţce u střehové polohy se sníţil z původních 

8,4° na 0,1°. To je zlepšení o 98,99% vzhledem k původní hodnotě.  

Udrţení náklonu těla po startu bylo 41,2°, coţ je oproti původním 46,6° zlepšení o 

11,6 % vzhledem k původní hodnotě. Ideální úhel, který by mělo tělo svírat, je podle 

Noska, Valtra 40°. (Nosek, Valtr, 2010) 

Po vyhodnocení výzkumu během švihového běhu se ukázalo, ţe ţáci měli 

průměrný úhel, které svíralo jejich tělo s podloţkou, 62,4°. To je oproti předešlým 65° 

zlepšení o 4% vzhledem k původní hodnotě, avšak ideální úhel, který by mělo tělo svírat, 

je podle Noska a Valtra 50–55°.(Nosek, Valtr, 2010)Ke zlepšení hodnot u zkoumaného 

vzorku přispěla také metoda, kterou uvádí Jeřábek ve své publikaci. (Jeřábek, 2008) Jedná 

se o metodu, při níţ je pozorovaný subjekt natočen při švihové fázi běhu, poté je záznam 

puštěn zpomaleně. Díky tomu je moţné připravit výukové postupy tak, aby došlo ke 

zlepšení švihové fáze běhu. 

Co se týče samotné výuky, byla mírně ovlivněna tím, ţe kvůli počasí se muselo jít 

do tělocvičny, která svými rozměry neumoţňuje dlouhé běhy. Na druhou stranu tam 

zvolená cvičení nepotřebovala velký prostor. 

Dalším faktorem ovlivňujícím výuku techniky bylo, ţe ţáci nebyli zcela fyzicky 

zdatní a měli problém některá cvičení vykonat v plném rozsahu zadání, coţ se odrazilo na 

jejich technice.Problémem v nácviku techniky byla také absence některých ţáků na více 

hodinách, ale ţáci vybraní do výzkumu se zúčastnili všech výukových jednotek. 
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývá zjišťováním vlivu sestaveného výukového programu 

na kvalitu provedení nízkého startu a techniku švihového běhu. Práce byla zaloţena na 

výzkumu běţecké techniky a techniky nízkého startu u ţáků střední školy.  

Výzkumu se zúčastnilo celkem 70 ţáků, z toho 67 chlapců a 3 dívkyve věku od 15 

do 19 let. Malé procento dívek je zapříčiněno tím, ţe výzkum probíhal na střední 

průmyslové škole technického zaměření, kde je převaha chlapců.Výzkum probíhal 

v období září–říjen 2014, v celkové dotaci 8 výukových jednotek / 16 vyučovacích hodin. 

VO1: Lze daným cvičebním programem zdokonalit techniku běhu?  

Na základě provedeného pozorování před a po působení vybraného cvičebního 

programu lze tvrdit, ţe vhodně zvolený program můţe mít zásadní vliv na techniku běhu. 

Tento fakt potvrzují také konkrétní naměřené hodnoty. Během švihového běhu po 

působení zvoleného výukového programu byl průměrný naměřený úhel těla studenta 

s podloţkou 62,4°, to je oproti počátečním 65° zlepšení o 4%. 

VO2: Lze daným cvičebním programem zdokonalit výběh z nízkého startu? 

Zdokonalil se i výběh z nízkého startu. Například úhel ramen vzhledem 

k podloţce u střehové polohy při nízkém startu se sníţil z původních 8,4° na 0,1°. To je 

zlepšení o 98,99% vzhledem k původní hodnotě a u výchozí polohy ramen u nízkého startu 

se původních 9° sníţilo na 0,6°. V tomto případě se jedná o zlepšení o 93,3%. Po 

aplikování cvičebního programu na udrţení náklonu těla po startu byla naměřena hodnota 

41,2° coţ je oproti původním 46,6°, zlepšení o 11,6%.  

VO3: Je mnou sestavený cvičební program účinný? 

Podle dosaţených výsledků můţeme konstatovat, ţe mnou sestavený cvičební 

program je účinný, na všechny poloţené otázky tudíţ můţeme odpovědět kladně.   

Na základě mého cvičebního programu všichni členové výzkumného souboru 

zdokonalili techniku běhu.Tento cvičební program by se mohl stát významnou součástí 

hodin tělesné výchovy. 
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Přílohy 

Metodologie a obecná struktura cvičební jednotky 

1. výuková jednotka 

První hodinu po pořízení videa byli ţáci seznámeni s cílem výzkumu, jeho 

průběhem a s tím, co je bude čekat. První hodina probíhala na atletickém oválu. 

Následoval výklad správného postupu při nácviku techniky běhu a důleţitosti správného 

zahřátí a protaţení se před vlastím nácvikem. Po této přednášce byli ţáci důkladně zahřáti 

uběhnutím tří oválů na atletickém stadionu. Následovalo protaţení těla s důrazem na dolní 

polovinu těla. Po protaţení byli ţáci poprvé seznámeni s atletickou abecedou a 

s praktickou ukázkou a vysvětlením, proč a jak se musí tato cvičení provádět před 

začátkem kaţdé výukové jednotky. Součástí atletické abecedy byla tato cvičení: 

a) lifting, 

b) skipink, 

c) předkopávání, 

d) zakopávání, 

e) koleso, 

f) cval stranou, 

g) zkřiţný běh, 

h) běh pozadu, 

i) kotníkové odpichy, 

j) běţecké odpichy. 

Ţáci byli upozorněni, ţe všechna tato cvičení se musejí vykonávat při došlapu a udrţení 

těţiště na přední polovině chodidla. Také byli upozorněni na nejčastější chyby (viz výše) a 

na správný pohyb rukou u těchto cvičení. 

Následovaly běhy na cca 60 m. Kaţdý z těchto úseků ţáci běţeli rozděleni na 

čtveřice a vybíhali postupně, aţ kdyţ předešlá čtveřice doběhla do cíle. Ţáci byli 

upozorněni, aby vědomě mysleli na techniku běhu a snaţili se ji dodrţovat.  
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První úsek 

Ţáci měli za úkol na svůj vlastní popud vyběhnout a během krátké chvíle nabrat 

rychlost na cca 75 % maximální rychlosti a tuto rychlost udrţet po celou dobu. Po 

doběhnutí do cíle následovala pomalá chůze zpět na start. 

Druhý úsek 

Na druhém úseku ţáci běţeli opět ve čtveřicích, ale měli za úkol po vyběhnutí 

stupňovat své tempo tak, aby na konci úseku měli svojí maximální rychlost. Následovala 

opět chůze na začátek úseku. 

Třetí úsek 

Třetí úsek měli za úkol ţáci vyběhnout maximální rychlostí a tu udrţet aţ ke 

značce umístěné cca v polovině úseku. Po proběhnutí touto značkou měli setrvačností 

doběhnout do konce úseku a chůzí se opět vrátit na start. 

Čtvrtý úsek 

Jednalo se o tzv. rozloţené úseky. Po celé délce trati byly rozmístěny po cca 10 

metrech značky a ţáci měli za úkol vyběhnout mírným tempem a po dosaţení první značky 

co nejrychleji doběhnout k následující značce a od ní setrvačností doběhnout k další značce 

a následně opět co nejrychleji běţet k další značce. Následovala opět chůze ke startu. 

Pátý úsek 

Pátý úsek byl velice podobný čtvrtému, ale s tím rozdílem, ţe místo značek měli 

ţáci zrychlovat na akustický signál, v tomto případě na písknutí píšťalky. 

Šestý úsek 

Tento úsek byl stejný jako první úsek, a to po startu nabrat rychlost odpovídající 

75 % maximální rychlosti a touto rychlostí doběhnout do cíle. 

Po dokončení tohoto cvičení následovalo protaţení a uvolnění s opětovným 

předcvičováním učitele. 
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 2. výuková jednotka 

Na začátku druhé hodiny byla zopakována technika běhu, rozcvičení proběhlo 

stejně jako předchozí hodinu, tedy rozehřátí, protaţení, atletická abeceda, při které se 

všechny cviky opakovaly 2krát. Následovaly 4 úseky cca 60 m. 

První úsek 

První úsek byl stejný jako první úsek předešlé tréninkové jednotky. Ţáci měli za 

úkol během krátké doby po startu nabrat cca 75 % maximální rychlosti a tu udrţet aţ do 

konce úseku. Následovala chůze zpět na start. 

Druhý úsek 

Ve druhém úseku měli ţáci za úkol vyběhnout mírným klusem, cca po 20 m byla 

značka, u které měli nabrat maximální rychlost a udrţet ji aţ do druhé značky vzdálené cca 

20 m a zbylou vzdálenost úseku doběhnout setrvačností. 

Třetí úsek 

Třetí úsek byl analogicky stejný jako druhý úsek předešlé jednotky. 

Čtvrtý úsek 

Ţáci po vyběhnutí stupňovali tempo aţ do maximální rychlosti, kterou měli 

dosáhnout někde v polovině úseku, a zbytek doběhnout setrvačností. 

Po dokončení úseků ţáci běţeli volným klusem 3 kola v kuse kaţdý vlastním 

tempem. 

Nácvik nízkého startu 

Po skončení předešlého cvičení následovalo cvičení zaměřené na startovní reakci 

a nácvik šlapavého kroku. Ţáci zůstali rozděleni ve čtveřicích podle zhruba stejné 

výkonnosti. Zaujímali různé polohy jako: 

a) leh na zádech hlavou do směru běhu s rukama podél těla, 

b) leh na zádech noha do směru běhu s rukama podél těla, 

c) leh na břiše hlavou do směru běhu s rukama podél těla, 

d) leh na břiše nohama do směru běhu s rukama podél těla, 

e) vzpor leţmo hlavou do směru běhu, 
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f) vzpor leţmo s nohama do směru běhu, 

g) turecký sed se zády do směru běhu, s rukama na kolenou, 

h) turecký sed čelem do směru běhu, s rukama na kolenou atd. 

Následovalo cvičení, při kterém byla ţákům nejdřív vysvětlena technika nízkého 

startu i s praktickou ukázkou. Poté se ţáci ve dvojicích učili nastavovat si bloky pro svůj 

vlastní start (viz výše) a následně ve dvojicích a podle startovních povelů startovali a běţeli 

cca 30 m. 

Po dokončení tohoto cvičení se šli ţáci „vyklusat“ – 3 kola na oválu. Následovalo 

protaţení a uvolnění s opětovným předcvičováním učitele. 

3. výuková jednotka 

Tato výuková jednotka musela kvůli špatnému počasí probíhat v tělocvičně. 

Rozehřátí probíhalo rozklusáním ţáků 10x okolo volejbalového hřiště, následovala hra „na 

mrazíka“. Po zahřátí ţáci prováděli ve dvojicích protahovací cviky, při kterých se jeden 

ţák protahoval a druhý mu pomáhal. Například: 

1) Široký sed roznoţný – hluboký předklon. Druhý ţák prvnímu pomohl 

tlakem kolenem mezi lopatky dosáhnout niţší polohy. 

2) Leh na zádech – přednoţit. Druhý ţák prvnímu pomohl přizvednout nohu 

do vyšší pozice, avšak pouze dokud se nezačala zvedat z podloţky druhá 

noha. 

3) Překáţkový sed – hluboký předklon. Druhý ţák dopomohl prvnímu tlakem 

kolenem mezi lopatky dosáhnout niţší polohy atd. 

 Zde se bohuţel ukázalo, ţe toto cvičení nebylo zcela vhodně zvoleno, protoţe 

ţáci nedodrţovali ukázněnost a hrozilo zranění.  

Po protahovací části ţáci cvičili atletickou abecedu, vţdy kaţdý prvek 2x. 

Následovalo běhání úhlopříčně tělocvičnou. Ţáci utvořili zástup, do poloviny 

úhlopříčky měli za úkol nabrat maximální rychlost a poté setrvačností doběhnout do konce. 

Ţáci vybíhali vţdy, kdyţ ţák, který běţel před nimi, dosáhl poloviny úhlopříčky. 

Následovala lehká chůze po kratší straně tělocvičny do druhého rohu a opakování cvičení. 

Toto ţáci prováděli celkem 10x. 
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Dalším cvičením bylo běhání mezi prkénky. Prkénka byla rozmístěna tak, aby ke 

konci museli ţáci zkracovat krok. Před zahájením cvičením jim byla vysvětlena technika i 

s praktickou ukázkou. Ţáci běhali po jednom, další vybíhal vţdy, kdyţ ţák, který běţel 

před ním, dosáhl konce postavené dráhy. Toto cvičení ţáci opakovali celkem 5x. 

Posledním cvičením této výukové jednotky byl nácvik nízkého startu, a to pomocí 

polohových startů (viz výše) a tzv. padavých startů. U těchto startů se ţák postavil na 

startovní čáru s nohama u sebe a zpevnil se. Poté začal přepadávat dopředu a vyběhl co 

nejrychleji do poloviny tělocvičny. U tohoto cvičení měli ţáci za úkol udrţet náklon trupu 

po celou dobu běhu a dívat se pod sebe nikoli do směru běhu.  

Po dokončení tohoto cvičení následovalo protaţení a uvolnění s opětovným 

předcvičováním učitele. 

 4. výuková jednotka 

Tato jednotka probíhala opět na atletickém stadionu Spartaku Vlašim. Po 

rozklusání 3 koleček a protaţení následovala opět jako v 1. výukové jednotce abeceda 

s následnými 6 úseky zaměřenými na techniku běhu a kontrolování rychlosti. Poté bylo 

více pozornosti věnováno nácviku startů. 

Ţáci se rozdělili do čtveřic a následovala hra pro nácvik reakční rychlosti a 

nabrání co největší rychlosti v co nejkratším čase.  

Po rozdělení do čtveřic zaujímali ţáci různé polohy, ze kterých měli poté za úkol 

na akustický signál (písknutí píšťalky) vystartovat a běţet co nejrychleji 30 m. Kdo protnul 

pomyslnou cílovou pásku první, postupoval do čtveřice, která startovala před ním (pokud 

neběţel v první čtveřici, v takovém případě zůstal v této skupině), druhý a třetí zůstávali 

v současné skupině a poslední čtvrtý ţák sestupoval o skupinu níţ. Cílem hry bylo 

postupně se dopracovat a vydrţet v prvním rozběhu. Tímto způsobem bylo prováděno cca 

10 startů a na konci, kdo zůstal v první čtveřici, byl odměněn malou jedničkou. 

Následovaly 4 nízké starty z bloků na cca 20 m ve čtveřicích. 

Po dokončení tohoto cvičení následovalo protaţení a uvolnění s předcvičováním 

učitele. 
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 5. výuková jednotka 

 Výuka této jednotky musela opět kvůli špatnému počasí probíhat v tělocvičně 

Spartaku Vlašim.  

 Na začátku jednotky bylo provedeno důkladné zahřátí ţáků rozklusáním se 10x 

okolo volejbalového hřiště a hraním hry „mrazík“. Následovalo protaţený stylem, ţe 

všichni ţáci stáli v kruhu a po jednom chodili doprostřed kruhu a předváděli jeden cvik na 

protaţení s popisem toho, co protahují, a ostatní museli tento cvik opakovat po nich. Tímto 

stylem jsou ţáci nuceni přemýšlet o tom, který sval protahují. Po dalším protahovacím 

cvičení následovala atletická abeceda, která se po absolvování všech cviků ještě 2x 

opakovala, tudíţ celá abeceda se šla celkem 3x. Byl kladen důraz na přesnou techniku 

kaţdého cviku. 

 Po rozcvičení ţáci utvořili zástup a opět běhali jako ve 3. výukové hodině 

úhlopříčky s tím, ţe tentokrát měli za úkol běţet co nejlepší technikou s důrazem na 

zvedání kolen. Ţáci běhali po jednom a vţdy po doběhnutí jim byly sděleny chyby a na co 

by se měl konkrétní ţák příště zaměřit pro zlepšení techniky. Toto cvičení bylo opakováno 

celkem 5x. 

 Dalším cvičením byl přechod ze skipinku do běhu. Ţáci se rozdělili do čtveřic a 

měli za úkol vyběhnout na akustický signál skipinkem a pomalu protahovat krok a nabírat 

rychlost se současným udrţením vysokého vykopávání kolen a mírného náklonu. Toto 

cvičení bylo opakování celkem 5x. 

 Následoval nácvik startů z různých poloh. Ţáci se rozdělili do čtveřic a zaujímali 

různé polohy těla a na akustický signál vybíhali cca 15 m. Důraz byl kladen na udrţení 

náklonu těla po startu a udrţení po celou dobu šlapavého běhu.  

 Po dokončení tohoto cvičení následovalo protaţení a uvolnění s  

předcvičováním učitele. 

 6. výuková jednotka 

Tato jednotka opět probíhala na atletickém stadionu. Po rozběhání 3 koleček 

následovala rychlostní soutěţ na rozehřátí. Ve vzdálenosti cca 10 m od sebe byly umístěny 

4 značky. Ţáci měli za úkol, po rozdělení se do čtveřic, na akustický signál běţet co 
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nejrychleji k první značce, u ní se dotknout země a běţet zpátky na start, poté běţet ke 

vzdálenější značce, opět zpět atd. 

Protaţení probíhalo hromadnou formou, kdy učitel předcvičoval a ţáci po něm 

opakovali jednotlivé prvky. V této hodině byl kladen důraz na protaţení dolní poloviny 

těla, zvláště zadní části stehen. 

Ve čtveřicích následovala atletická abeceda. 

Po protaţení měli ţáci za úkol běţet „pyramidu“ s mezichůzí. Jednalo se o 

cvičení, při němţ ţáci začínali na značce určující start na 50 m a měli za úkol běţet na cca 

60 % maximální rychlosti, ale s co nejlepší technikou běhu do cíle a poté chůzí došli na 

značku určující start na 100 m a opět běţeli na cca 60 % maxima, poté opět šli rychlejší 

chůzí na značku určující start na 150 m a běţeli. To samé opakovali pro 100 m a 50 m. Po 

odběhnutí druhého úseku na 50 m následovala 5minutová pauza a celé cvičení se ještě 

jednou opakovalo. Jednoduše zapsáno ţáci běţeli 2x (50–100–150–100–50 m) 

s mezichůzí.  

Po dokončení tohoto cvičení následovalo protaţení a uvolnění s opětovným 

předcvičováním učitele. 

 7. výuková jednotka 

Ţáci měli za úkol uběhnout 4 kola na atletickém stadionu. Protaţení probíhalo stejně jako 

v předešlých hodinách hromadnou formou s předcvičováním učitele. Na atletickou 

abecedu ţáci utvořili čtveřice. Na vzdálenost 60 m byly po 10 m rozmístěny značky. Ţáci 

měli za úkol provádět atletickou abecedu v kuse bez přerušení, ale u kaţdé značky plynule 

přejít na jiný cvik v tomto pořadí: 

1) lifting, 

2) skipink, 

3) zakopávání, 

4) koleso, 

5) předkopávání. 

Po uběhnutí celé vzdálenosti následovala chůze zpět na start a celá abeceda se 3x 

opakovala. 
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Dalším cvičením byla hra „lavina“, při níţ se ţáci rozdělili do dvou druţstev a utvořili 2 

zástupy. Ve vzdálenosti cca 20 m byla umístěna značku. Úkolem prvního ţáka bylo co 

nejrychleji vyběhnout, oběhnout značku a vrátit se zpátky na start. Zde chytil za ruku 

dalšího ţáka a spolu opět co nejrychleji oběhli zmíněnou značku. Takto se pokračovalo do 

momentu, kdy byli na trati všichni ţáci z druţstva. Poté se ţák, který běţel první, odpojil, 

při dalším uběhnutém úseku se odpojil druhý ţák, atd. 

 Po této hře ţáci utvořili čtveřice a měli za úkol běţet 4 x 60 m s meziklusem na cca 

60 % maximální rychlosti a s co nejlepší technikou a uvolněným krokem. 

 Dalším cvičením byly starty z různých poloh na cca 20 m. Celkem ţáci běţeli 5x. 

Poté následovaly 3 starty z bloků na startovní povely na vzdálenost cca 30 m. 

 Poté se ţáci jedním kolem na stadionu (400 m) měli za úkol vyklusat a po 

doběhnutí následovalo hromadné protaţení s předcvičováním učitele. 

 8. výuková jednotka 

V poslední výukové jednotce měli ţáci za úkol se na začátku hodiny zahřát 

uběhnutím 4 koleček na atletickém stadionu. Následovalo protaţení stejně jako v 5. 

výukové jednotce.  

Atletická abeceda probíhala ve čtveřicích na cca 30 m, ale tentokrát s meziklusem 

mezi jednotlivými prvky. 

Po atletické abecedě následovalo cvičení stejné jako v první hodině – 6 úseků 

různě rozloţených s různou rychlostí. 

Nácvik startů probíhal v této výukové jednotce pouze z bloků a na atletické 

povely. Startovalo se ve čtveřicích se stejným principem, jako byla hra ve 4. výukové 

jednotce. 

Po těchto cvičeních měli ţáci za úkol se 2 kola vyklusat a hromadně se 

protáhnout.  

Kinogramy výzkumného souboru 

První ţák 
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Obrázek 14: Příprava na nízký start před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 15: Střehová poloha před výukou a po ní 

 

 Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 16:Výběh z bloků před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 17: Švihový běh před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Druhý ţák 
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Obrázek 18: Příprava na nízký start před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 19: Střehová poloha před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 20: Výběh z bloků před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 21: Švihový běh před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Třetí ţák 
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Obrázek 22: Příprava na nízký start před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 23: Střehová poloha před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 24: Výběh z bloků před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 25: Švihový běh před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 
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Čtvrtý ţák 

Obrázek 26: Příprava na nízký start před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 27: Střehová poloha před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 28: Výběh z bloků před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 29: Švihový běh před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 
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Pátý ţák 

Obrázek 30: Příprava na nízký start před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 31: Střehová poloha před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 32: Výběh z bloků před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 33: Švihový běh před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 
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Šestý ţák 

Obrázek 34: Příprava na nízký start před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 35: Střehová poloha před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 36: Výběh z bloků před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 37: Švihový běh před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 
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Sedmý ţák 

Obrázek 38: Příprava na nízký start před výukou a po ní 

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 39: Střehová poloha před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 40: Švihový běh před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Osmý ţák 

Obrázek 41: Příprava na nízký start před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 
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Obrázek 42: Střehová poloha před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 43: Výběh z bloků před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 44: Švihový běh před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Devátý ţák 

Obrázek 45: Příprava na nízký start před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 
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Obrázek 46: Střehová poloha před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 47: Výběh z bloků před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Obrázek 48: Švihový běh před výukou a po ní  

 

Zdroj: vlastní zpracování pořízeného materiálu 

Desátý ţák 

Kinogram desátého ţáka je uveden výše jako vzorový příklad. 
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