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Podle kterých dvou snadno měřitelných 
údajů zjistíte stav svých svěřenců?





•Klidová TF



•Zvýšení TF je vždy známkou toho, že 
s tělem atleta není něco v pořádku. 
Například toho, že se  organismus potýká 
s nachlazením, nebo v horším případě 
s nevysvětlitelným poklesem výkonnosti.



•Kadence



•Pokud svěřenec zvyšuje kadenci, také 
zkracuje krok a snižuje sílu odrazu. 
Poznáte to na rychlosti běhu. Může být 
známkou zamlčeného zranění, nebo 
přetížení či únavy svalů v období latence.



V následujících 90 minutách bychom měli 

probrat:

Základní stavbu svalu a procesy přeměny 

energie

Energetický metabolismus  a jeho vztah ke 

kyslíku



Anatomii a biomechaniku běhu

Častá poranění, jejich příčiny a léčbu

Regeneraci



Co je běh? 

Jak se liší od chůze? 

Co jej umožňuje?

Co odlišuje člověka od ostatních savců?



•Chůzi i běhu říkáme bipedální lokomoce





•Běh je rytmická a komplexní pohybová 
aktivita. Svalová činnost je zdrojem 
kinetické energie potřebné pro pohyb .

•Od chůze se liší tím, že v určitém okamžiku 
není tělo v kontaktu se zemí.



•Do této aktivity jsou zapojeny téměř 
všechny svaly končetin i trupu. 



Fyziologie běhu

Energetika svalové buňky

Ekonomika běhu



•Kontrakce svalu je řízena CNS 

•Schopnost kontrahovat se jej odlišuje od 
ostatních tkání těla.





Typy svalových vláken





•Obvyklé zastoupení vláken typu I a II je 

zhruba 50 na 50. 

•Sprinteři se rodí.





•Důležitou součástí svalových vláken jsou 
mitochondrie. To jsou organely, které 
přeměňují energetické substráty na 
energii potřebnou ke kontrakci svalu. 





•Zpracování živin v mitochondriích je 
umožněno jejich enzymatickou výbavou . 
Rychlá svalová vlákna mají málo 
mitochondrií a slabou enzymatickou 
výbavu, pomalá naopak.



•Proces přeměny energie v oxidativních 
vláknech se neobejde bez přísunu kyslíku. 
Ten je dopravován ke svalům pomocí 
dýchací a kardiovaskulární soustavy.



•Celému kardiorespiračnímu systému 
říkáme transportní systém. Kapacita 
transportního systému je zpravidla 
násobně vyšší než nejvyšší požadavky 
svalů na kyslík. 



Mitochondrie

Enzymatická výbava mitochondrií

Vlásečnice



•Trénink vede k tvorbě podnětů, jejichž 
důsledkem je adaptace. Podněty by měly 
být voleny tak, aby výsledná adaptace byla 
optimální.



• Jak toho dosáhnout?



•Technikami strukturálního tréninku lze 
dosáhnout zvětšení počtu mitochondrií, 
zlepšení enzymatické výbavy oxidativních 
svalových vláken.



•Správně volená zátěž ve strukturálním 
tréninku vede ke stimulaci novotvorby  
kapilár a tím ke zlepšení dopravy kyslíku k 
pracujícím svalům, zlepšuje schopnost 
svalové buňky produkovat energii.



•K produkci energie je třeba kyslík. Tedy 
jeho spotřeba v maximálním úsilí, udávaná 
jako VO2max, je obrazem celkového 
obratu energie v pracujících svalech.



•Metabolické nároky lze také vyjádřit 
hodnotou MET, metabolického 
ekvivalentu, tedy množstvím 
spotřebovaného kyslíku na 1kg hmotnosti 
za jednu minutu.



•1 MET má hodnotu 1,25 kcal/min u mužů

1,0 kcal/min u žen

V přepočtu je 1MET roven 3,5 mlO2 na 1kg 
váhy za 1 minutu při sezení v klidu.



Biomechanika a ekonomika běhu



•Běh je od dětství přirozenou součástí 
našeho života.





•To, jakým způsobem běháme je určující 
pro efektivitu běhu i případná zranění.



Fáze krokového cyklu





•Pro správnou techniku běhu je určující 
okamžik od dopadu k odrazu do dalšího 
kroku.



•Všechny moderní koncepty běžecké 
techniky vycházejí z přirozeného běhu 
z dětství a využívají kinetickou energii 
švihového pohybu. 





•Nepřímo nám o efektivitě běhu řeknou i 
údaje zjistitelné ze sporttesteru.



Běžecké metriky

K čemu nám to je?



SPM, neboli kadence 

Délka kroku 

Vertikální oscilace těžiště 

Doba kontaktu se zemí 



Kadence

• Jinou kadenci má běžkyně vysoká 150 cm 
a jinou 190 cm vysoký atlet.



•Optimální kadence je udávána kolem 170 
až 180 kroků za minutu. Takoví běžci mají i 
lepší běžeckou flexibilitu, umějí lépe 
upravovat kadenci  podle sklonu a 
charakteru terénu.



•Běžec s vyšší kadencí má obvykle kratší 
dobu kontaktu se zemí právě proto, že 
první kontakt při došlapu není přes patu, 
ale spíše nad střední až přední částí 
chodidla. Je v běhu stabilnější, protože 
dopadá při došlapu blízko místa těžiště.



Délka kroku

•Délka kroku vytrvalců kolísá od 180 do 240 
cm. 

•Běžec s vyšší kadencí má obvykle i kratší 
délku kroku



Vertikální oscilace těžiště

•Oscilace těžiště je přirozená při chůzi i 
běhu, vzniká pohybem končetin, 
odvíjením nohy  při chůzi a běhu.





Doba kontaktu se zemí

•Doba kontaktu se zemí je doba od dopadu 
plosky po ztrátu kontaktu v odrazu. 
Obvykle kolem 300 ms, čím kratší je doba 
kontaktu, tím méně kinetické energie je 
ztraceno.



•Smyslem analýzy metrik je určení slabých 
míst běžce. 

•Správně volený trénink zlepší techniku 
běhu a zlepší také jeho ekonomiku.



•Ekonomika běhu 



•Ekonomika běhu na rozdíl od spotřeby 
kyslíku v maximálním zatížení vyjadřuje 
vztah mezi spotřebou kyslíku a intenzitou 
zatížení.



• Jinak řečeno je mírou efektivity svalové 
činnosti. Lze tomu rozumět tak, že během 
pohybu lze podle stupně zatížení používat 
určitou část z celkového objemu svalů.



•Dva stejní běžci, při stejné rychlosti 
mohou mít odlišnou spotřebu kyslíku. 

•Který bude efektivnější?



•Ke zlepšení ekonomiky běhu lze využít  
techniky,  které pracují s jednotlivými 
modalitami zdatnosti.



Jak definujeme zdatnost?



•Koordinačně motorické a pohybové 
schopnosti vnímáme jako potenciál atleta, 
který v souhrnu označujeme jako 
zdatnost.



•Neuromotorické schopnosti

•Síla

•Rychlost

•Vytrvalost

•Flexibilita



• Jak je to u dětí a mládeže?



•Zrání motorického systému

•Potřeba pohybu



•Metabolismus, kyslíkový dluh





•Kdy tedy na rozvoj silových schopností?



•Speciální část kondiční přípravy, zaměřená 
na specifické dovednosti běžců, zlepšuje 
ekonomiku běhu. 



•Neuromuskulární koordinace je 
dovednost, která zlepšuje pohybové 
schopnosti, obratnost, rychlost 
překovávání překážek. 



•Zvyšování silových schopností u běžců 
vytrvalců je žádoucí vést tak, aby 
nedocházelo k velké hypertrofii svalů. 

•Ta vede ke zhoršení zásobování svalů krví 
a kyslíkem.



•Využívá se  cvičení s malou zátěží a velkým 
počtem opakování. Tím je dosaženo 
zvýšení síly bez svalové hypertrofie.



Dále využíváme:

•Silově rychlostní trénink

•Kontrastní metody  

•Nácvik excentrických kontrakcí 



•Silově rychlostní trénink běžců vytrvalců 
zvyšuje anaerobní schopnosti svalu,  
zkracuje dobu nutnou pro aktivaci 
motorických jednotek.



•Průprava skokanská, sprinterská zlepšuje 
RE vytrvalců. 

•Silově rychlostní metoda tréninku síly,  
například využití plyometrických boxů má 
vliv na složku koncentrické i excentrické 
kontrakce svalů. 



•Tyto metody zkracují dobu kontaktu 
plosky se zemí a zlepšují schopnost 
odrazu.



•Trénink vytrvalosti má vliv na adaptaci 
kardiovaskulárního systému, zlepšuje 
schopnost srdce reagovat na zvýšené 
nároky svalů na kyslík, dochází k jeho 
funkční adaptaci.



•Funkční adaptace dýchacího systému 
vlivem vytrvalostního tréninku spočívá ve 
zlepšení práce dýchacích svalů, ke zlepšení 
perfuze vzduchu v plicích.



•Flexibilita je definována jako volnost 

pohybu v kloubech a schopnost svalu se 

zkrátit i relaxovat bez omezení. 



•Obecně se má za to, že cvičení zlepšující 
flexibilitu mají pozitivní vliv na 
neuromuskulární dráždivost, zlepšují 
koordinaci tělesných segmentů, navozují 
relaxaci svalů a vaziva.. 



•Často je pojem flexibility spojován 
s rozcvičením. 

•Není to však zcela totéž. 



•Warm up vede ke zvýšení teploty svalů a 
tělesného jádra, zvětšuje se tok krve do 
periferie, aktivuje se kardiorespirační 
systém i metabolismus, tím dojde k 
oddálení nástupu únavy.



•Naproti tomu statický strečink je vhodný 
po zátěži jako prostředek při cool down.

•Protažení s následnou výdrží 
s konstantním napětím vede k nízké 
reverzi provedeného protažení a 
k výslednému snížení napětí.



•Smyslem strečinku není protažení 
svalových vláken. 

•To, co klade odpor při protažení jsou 
elastická vazivová vlákna, která jsou 
součástí architektury celého svalu. 



Poznámky z anatomie

Jaké svaly se účastní běhu?



Jaký je pro běh ten nejdůležitější sval?





Bránice



•Má v lidském těle dvojí úlohu. 

• Je hlavním dýchacím svalem. 

• Jako hlavní stabilizační sval HSS se účastní 
při udržování posturální, ale i dynamické 
stabilizace trupu v prostoru.



Svaly šíje a zad



•Skalenové svaly a trapézy jsou pomocné 
dechové svaly. 

•Povrchové svaly mají tendenci být 
přetíženy statickou námahou, jejich 
význam narůstá při nesprávné funkci HSS.

•Hluboká, stabilizační část spíše ochabuje. 
Bederní  oblast je při běhu nejvíce 
přetěžovanou částí zad.



Břišní svaly



•Nejhlouběji je uložen příčný sval břišní,  
který obepíná celý trup od střední roviny 
vpředu i vzadu. Proto se spolu s bránicí 
účastní stabilizace trupu, zpevňuje 
bederní páteř. 





Hýžďové svaly



•Velký hýžďový sval je hlavním, extenzorem 
kyčle, jeho kontrakce při běhu je hlavním 
zdrojem propulsní síly. 

•Stabilizuje kyčelní kloub, včetně toho 
opačného.





•Ostatní gluteální svaly se také účastní 
posturální stabilizace, udržují stabilitu 
kyčelního kloubu, zejména při stoji na 
jedné noze.





TFL a iliotibiální trakt



• Je uložený mezi lopatou kyčelní a velkým 
hrbolem stehenní kosti.

•Napomáhá nést váhu trupu, spolu 
s flexory kyčlí provádí flexi v kyčli, má i 
funkci vnitřního rotátoru kyčle.





Iliopsoas



•Hlavní stabilizátor kyčlí,  má velkou roli při 

posturální stabilizaci

•Při zkrácení překlápí pánev vpřed, 

přetěžuje bederní část páteře.

• Spolu s TFL  a přímým svalem stehenním 

se účastní flexe v kyčli.



•Kvadriceps



•Hlavní ohýbač kyčle a natahovač kolene, 
přímý sval stehenní se účastní i posturální 
stabilizace, má tendenci ke zkrácení, 
ostatní k ochabnutí. 

•Sval krejčovský napomáhá zevní rotaci 
v kyčli.





•Hamstringy



•Nesmírně důležitý při stabilizaci kolene při 
došlapu, ale také pro odraz.

•Provádějí flexi v koleni, extenzi v kyčli.





•Trojhlavý sval lýtkový



• Je silným ohybačem nohy, v příčné rovině 
provádí stabilizaci kotníkového komplexu

•Podílí se i na udržování stability a obraně 
před pádem





Tibialis anterior



•Pomáhá udržovat nožní klenbu, zvedá 
špičku a vtáčí nohu dovnitř.





Tibialis posterior



•Provádí inverzi nohy a plantární flexi, 
pomáhá stabilizovat nohu a kotník při 
došlapu.

•Pomáhá udržovat podélnou klenbu nožní.





Svaly nohy, klenba nožní 



•Flexory a extenzory nohy a prstů jsou 
důležité zejména pro odraz, stabilizují 
nohu a kotník

•Pomáhají udržovat klenby nožní.





•Noha se chová při došlapu a odrazu jako 
pružina, mění svůj tvar, především délku a 
šířku



• Je nutné to respektovat při výběru 
běžecké obuvi, nebát se vyndat stélku z 
boty. Výhodou je náhrada původních 
stélek termoplastickými vložkami, kterými 
lze upravovat a korigovat vady nohy.



Zranění pohybového aparátu



Diagnostika a management léčby



•Důležité jsou okolnosti vzniku úrazu, 
rychlost nástupu potíží, otoku.

• Hematom je vždy známkou poranění vazů 
nebo svalů.



•Důležité je včasné  znehybnění poraněné 
končetiny, fixace, odlehčení. 

•V případě dolních končetin vždy alespoň 
francouzské berle. 



•Bojujeme proti vzniku velkého otoku, 
rozvoji krvácení  a bolesti fyzikálním 
chlazením, podáme analgetika celkově i 
místně v podobě lokálně aplikovaných 
gelů.



•Alternativní postupy 

•Ano, či ne?



•Výhodné je  aplikovat kineziotape v 
stabilizační, svalově inhibiční, nebo 
lymfatické aplikaci, flossing, lokální 
přístrojovou kryoterapii,  laserterapii. 



Doba léčení a rekonvalescence



•Délka hojení svalového a kloubního  
poranění je 4-5 týdnů.



Kdy tedy začít cvičit?

Po asi 7 až 14 dnech podle typu poranění 
lze začít s alternativními postupy tréninku, 
například plaváním.



•Vhodná je i fyzioterapie.

•Moderní a účinné jsou nyní postupy 
cvičení v excentrických kontrakčních 
vzorech.



•U zlomenin se délka hojení liší podle typu 
kosti a místa zlomeniny, kolísá od 3 týdnů 
u nalomení, 4 týdnů u prostých zlomenin 
kostí zápěstí nebo kostí prstů až po 12 
týdnů u některých únavových zlomenin, 
nebo zlomenin baze V. metatarzu.



•Nesprávná léčba a nedodržení pravidel  
léčby vede k prodloužení hojení, 
přetrvávajícím otokům a bolesti.



Rekonvalescence

• Je doba od vymizení příznaků do okamžiku 
úzdravy.



• Její délka je individuální podle typu 
zranění a liší se i od jedince k jedinci. 

•Neznamená nutně potíže z detréninku, 
toto období lze smysluplně využít k 
přípravě.



Přehled zranění 



Zranění svalů



Distenze, natažení. 

Ruptury, přetržení 



•Vzniká přerušením kontraktilních 
elementů roztažením sarkomer nad míru 
elastické deformace.

•Taková vlákna již nejsou schopna se 
kontrahovat.



•Ruptura svalů je většího rozsahu a dochází 
při něm i k poranění cévního zásobení. 

•To vede ke vzniku hematomu, krvácení 
v místě zranění.

• Je charakteristická ostrou, náhlou a silnou 
bolestí a slyšitelným rupnutím.



•Častá místa poranění svalů



•Trojhlavý sval lýtkový

•Biceps femoris

•Semisvaly a adduktory stehen



Zranění fascií, šlach, kostí a kloubů



•Plantární fasciitida

•Patní ostruha

•Únavové zlomeniny kostí nohy, typicky 

zánártních a nártních kostí

•Peritendinitida Achillovy šlachy



•Ruptura Achillovy šlachy

•Distorze, podvrtnutí kloubu nohy, hlezna

•Únavová zlomenina holenní kosti



•Syndrom m. tibialis posterior

•Běžecké koleno

•Syndrom iliotibiálního pruhu



Zranění ostrá a tupá, ostatní



•Oděrky, třísky, zhmoždění, puchýře, 
záděry, zarůstající nehet, oděrky prsních 
bradavek



Regenerace ve sportu



•Regenerace po běhu je stejně důležitá 
jako samotný trénink.



•Během regenerace jsou doplněny zásoby 
živin, opravena poškození vzniklá 
zatížením svalů, šanci mají adaptační 
procesy 



Regenerace pasivní

Regenerace aktivní



Nejen vhodné, ale v intenzivní přípravě 
skoro nezbytně nutné je obě formy 
regenerace kombinovat, naučit se je zařadit 
do tréninkových plánů.



Regenerace psychických sil  zlepšuje 
schopnosti motorického učením a motivaci. 



Doplňkový sport



Pro regeneraci

Pro zlepšení ostatních složek kondice

Pro kontinuitu přípravy



Pro regeneraci

Plavání

Chůze s NW holemi

Spinning



Pro zlepšení ostatních složek kondice

Horské kolo

Koloběžka

Posilovna

Parkour



Pro kontinuitu přípravy

Běžky klasický styl




