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Jinak nejde o nijak obtížné cvičení. 

Zkrátka jen mírně pokrčujeme koleno jedné či druhé nohy a následně jej zase propneme, takže spočíváme
celou plochou chodidla na povrchu, na němž cvičíme. 

Pokrčíme mírně koleno, a to pouze tak, že chodidlem nejdeme až na prsty, ale pouze na bříška prstu,
následně nohu zase propneme směrem dozadu (lehce se zhoupneme vzad), až se dotkneme povrchu patou. 

Ukážeme si to na levé noze. 

   Lifting – běh na místě

MALÁ BĚŽECKÁ ABECEDA  

Při liftingu zachováváme vzpřímený postoj. 
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 Nazouvání panto�í – mírné zakopávání

Ve chvíli, kdy noha (chodidlo) levé nohy začne padat zpět dopředu, se odlepuje směrem dozadu chodidlo
pravé nohy a dochází k jeho mírnému zašvihnutí. 

Jsme stále ve vzpřímeném postoji, přičemž si představujeme, že pod sebou máme dvě panto�e, do nichž se
jedno, následně pak druhé chodidlo nazouvá, přičemž když se jedno chodidlo nazouvá, druhé se právě
vyzouvá. 

Opět celé provádějte cca jednu minutu. 

V tu chvíli se již lehce pokrčuje koleno pravé nohy. 

Opět začínáme ve vzpřímeném postoji. 

 Zakopávání

Následuje protažení (zhoupnutí) na patu pravé nohy. V tu chvíli se odlepuje pata levé nohy, levé koleno se
jemně pokrčí… 

Koleno levé nohy mírně pokrčíme tím, že nohou švihneme dozadu, ale ne moc jen lehce. 

Vše provádíme cca jednu minutu. 
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Při odvalování jde v podstatě o obrácený pohyb, který jsme prováděli při liftingu. 

Pokud udýcháme (toto cvičení je náročnější na dech), opět provádíme cca minutu. 

 Odvalování – běh po rozpálené plotně

Při zakopávání oproti „nazouvání panto�í“ pouze zvýšíme intenzitu zakopnutí (v ideálním případě se patami
kopeme do zadku. 

Základní postoj je zase vzpřímený trup. 

Po zakopnutí se chodidlo vrací pod nás. 

Lze provádět i s pohybem dopředu, přičemž chodidlo stále dopadá pod tělo. 
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Hlavní pasivní strečinkové cviky, které bys měl dělat vždy po tréninku

Začněte 10 minutami na alternativním trenažéru (60 – 65 % TF max), pak 5 minut zvyšte zatížení (do 75 % TF
max) a pak přestupte na běžecký pás, kde už si můžete nastavit tempo na vaši obvyklou běžeckou rychlost,
bez toho, že byste se k ní museli postupně propracovávat. 

 Rozehřátí před během na běžeckém pásu

Odvalování doporučuji provádět v pohybu dopředu, půjde vám to lépe. 

Při odvalování jde o aktivní zvedání paty nahoru, oproti liftingu, kde jde o aktivní propínání kolena dozadu. 

Pokud se chystáte na páse absolvovat intervalový trénink nebo kopce, běžte ve volném tempu (do 70 % TF
max) ještě 10 minut.

Začínáme opět ve vzpřímeném postoji a levou nohou, a to tak, že ji mírně pokrčíme v koleni, přičemž vnímáme
tlak na patu, jako by pod ní byla pružina, která ji tlačí nahoru. 

Odvalování provádějte opět jednu minutu.
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Paži pokrčte do pravého úhlu a předloktím se opřete o rám dveří, o strom, či sloup …, hlavu a horní polovinu
těla natáčejte opačným směrem, dokud nepocítíte tah. V této pozici setrvejte 10 – 30 vteřin.

 Protažení hýžďového svalu

 Horní polovina těla se nesmí s pokrčenou nohou přetáčet do strany!POZOR!

 Protažení zadní strany stehen

Postavte se zpříma, patu jedné nohy opřete o židli, lavičku, pařez …, cokoli se k tomu hodí. 

V leže na zádech jednou paží upažte a nohu na stejné straně těla natáhněte. 

 Protažení prsního svalu

Jednu nebo obě ruce opřete o hýždě a s rovnými zády předkloňte trup, dokud nepocítíte výrazný tah ve
svalech. V této pozici setrvejte 10 – 30 vteřin. 

 Protahovaná noha nesmí být příliš vysoko!POZOR!

Druhou nohu pokrčte v kyčli a v koleni do pravého úhlu a překřižte jí přes nataženou nohu směrem k zemi.
Koleno ještě mírně přitlačujte rukou dolů. 

https://www.bezeckaskola.cz/
https://www.mojecesta.org/l/clanek-s-tipy-pro-upravu-textu2/


Malá běžecká abeceda 

Pohyb - hlavní část protokolu Moje cesta

Prává paže je podél těla přičemž jí tlačte směrem k zemi abyste protažení posílili. 

Pak strany vyměňte. 

tlak ruky na hlavu nesmí být trhavý ale naopak plynulý.POZOR! 

Ve stoji rozkročmo pokrčte jednu nohu v koleni a druhou nechte nataženou. 

Pomalu uklánějte trup do strany směrem k natažené noze. 

 na předklonění horní poloviny těla!POZOR!

 Protažení vnitřní strany stehen

Vestoje ukloníte hlavu na levou stranu a levou rukou ji přidržujete v nejzazší možné pozici. 

 Protažení šíjového svalstva  

Pro posílení protažení můžete držet paži na straně pokrčené nohy nad hlavou. 
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Při strečinku nejsou žádoucí švihové pohyby. 

STOJÍ ZA ZAPAMATOVÁNÍ:

Nekontrolovaný průběh jednotlivých cviků může vést k nepříjemným natržením. 

 Šetrný strečink vede naopak ke zlepšení citu pro vlastní tělo a umožní snadněji odhalit jeho slabá
místa!
POZOR!

Patu přitahujte k hýždím. 

Tento cvik neprovádějte, máte-li problémy s koleny!POZOR! 

 Protažení přední strany stehen

Postavte se zpříma na jednu nohu a chodidlo druhé nohy uchopte za nárt nebo za kotník. 

Druhou variantou téhož cviku je jeho provedení v lehu na břiše, přičemž pánev je přitlačena pevně k zemi. 

Neprohýbejte při tom záda a netlačte koleno dozadu.

https://www.bezeckaskola.cz/
https://www.mojecesta.org/l/clanek-s-tipy-pro-upravu-textu2/


Malá běžecká abeceda 

Pohyb - hlavní část protokolu Moje cesta

 Chybou, je pokud pokrčujete nohu v koleni a pata se vám zvedá od země!POZOR!

STOJÍ ZA ZAPAMATOVÁNÍ:

Jak to máte provést? 

Prostě tak, že si položíte koleno na židli, bérec přitom směřuje vodorovně dozadu. 

Druhou nohou proveďte výpad dopředu, přičemž vzpřímený trup posunujte dopředu, dokud neucítíte napětí.

 Protažení lýtkových svalů

Rukama se opřete o zeď, strom, o sloup …, jednu nohu postavte co nejvíce dozadu tak, aby se chodidla
dotýkala ještě celou plochou země. 

Pokud máte problémy s koleny, ani potom se nemusíte vzdávat protažení přední strany stehen. 

Pánev tlačte dopředu, dokud nezačnete pociťovat intenzivní tlak v lýtku. 
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 Protažení lýtka a Achillovy šlachy

Výchozí pozice je stejná jako u předchozího cviku. 

Nohu, stojící vzadu posuňte mírně dopředu, pánev tlačte dolů (nikoli dopředu). 

Při správném provedení musíte pociťovat výrazný tah v oblasti lýtka a Achillovy šlachy. 

 Chybou je opět, pokud se pata zvedá ze země!POZOR!

https://www.bezeckaskola.cz/
https://www.mojecesta.org/l/clanek-s-tipy-pro-upravu-textu2/


Malá běžecká abeceda 

Pohyb - hlavní část protokolu Moje cesta

15ti minutový kruhový trénink pro tvůj lepší běh 

1. Nohy

Sedněte si rovně na zem, paže předpažte do výše ramen, dlaněmi dolů. 

Ramena držte dole. 

Záda držte rovně a zpevněte břišní svaly. 

Zvedněte jednu nohu lehce od země, natáhněte ji a provádějte s ní obloučky přes druhou nohu (nohu
spočívající na zemi). Zvednutá noha je stále ve vzduchu. 

Proveďte 12 opakování (12x obkroužení sem a tam). 

Z předchozí pozice, kdy jste seděli s rovnými zády, se mírně zakloníte, nohy zůstávají pevně na zemi, paže
vzpažte a vytočte tak, že palce budou směřovat vzhůru. 

Jedna série má 8 – 12 opakování na každou stranu. 

Začněte s 8 opakováními a postupně si přidávejte.

2. Břicho a záda

Z této polohy se vytáhněte nahoru a doleva, vraťte se zpět a totéž proveďte doprava. 
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Horní ruku položte na zem těsně před vaším hrudníkem. 

Začněte s 12 a postupně přidávejte další opakování. 

3. Břicho

Položte se na záda, pokrčte nohy a opřete se o zem patami. 

Rukama si podepřete zezadu hlavu – palce směřují dopředu. 

Pak zvedejte horní polovinu těla nahoru s obličejem směřujícím ke stropu. 

4. Pas – paže – ramena I.

Přetočte se na bok, nohy jsou natažené. Horní nohu položte před spodní. 

Spodní rukou obejměte pas. 

V této pozici zvedejte horní polovinu těla, přičemž když jdete s pohybem dolů, nepokládejte se zcela na zem.
Jedna série 12 – 16 opakování. 

Začněte se 16 a postupně přidávejte. 

Jedna série 16 – 24 opakování. 

Křížovou oblast se snažte držet na zemi. 
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Zvedněte nohy v bocích a provádějte střídavě střihání (dopředu – dozadu) oběma nohama, přičemž se snažte
o co nejširší rozevření „nůžek“. 

Horní ruka spočívá stále před vaším hrudníkem. 

Střihání provádějte pomalu a boky se snažte udržet ve stabilní poloze. 

Jedna série 20 – 24 opakování. 

Začněte s 20 a postupně přidávejte další opakování. 

6. Záda I.

Přesuňte se na všechny čtyři. 

Pravou ruku natáhněte dopředu a současně s ní levou nohu dozadu. 

Levá ruka, o níž se opíráte, svírá se zemí pravý úhel a stejně tak stehno pravé nohy. 

Následně položte nataženou ruku a nohu na zem a opakujte. 

5. Nohy – pas I.

Horní polovinu těla položte na zem.

Spodní ruku položte dlaní na zem. 
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Prsty směřují lehce do středu. 

Jedna série 12 – 16 opakování. 

7. Prsa

Zůstáváte na všech čtyřech, přičemž obě ruce spočívají na zemi v úrovni ramen. 

Hlavou (nosem) klesáte mezi ruce. 

Přesuňte se na všechny čtyři. 

Levou ruku natáhněte dopředu a současně s ní pravou nohu dozadu. 

Pravá ruka, o níž se opíráte, svírá se zemí pravý úhel a stejně tak stehno levé nohy. 

Začněte s 16 a postupně přidávejte další opakování. 

Jedna série 16 – 24 opakování. 

Začněte s 16 a postupně přidávejte další opakování. 

8. Záda II.
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Následně položte nataženou ruku a nohu na zem a opakujte. 

Jedna série 12 – 16 opakování. 

Horní polovinu těla položte na zem (v opačné pozici než u cviku 5.). 

Střihání provádějte pomalu a boky se snažte udržet ve stabilní poloze. 

Jedna série 20 – 24 opakování. 

Začněte s 20 a postupně přidávejte další opakování. 

9. Nohy – pas II.

Spodní ruku položte dlaní na zem. 

Horní ruka spočívá stále před vaším hrudníkem. 

Začněte s 16 a postupně přidávejte další opakování. 

Zvedněte nohy v bocích a provádějte střídavě střihání (dopředu – dozadu) oběma nohama, přičemž se snažte
o co nejširší rozevření „nůžek“. 
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Přetočte se na bok, nohy jsou natažené (v opačné pozici než u cviku 4.). 

Spodní rukou obejměte pas. 

V této pozici zvedejte horní polovinu těla, přičemž když jdete s pohybem dolů, nepokládejte se zcela na
zem. 

Začněte s 12 a postupně přidávejte další opakování. 

10. Pas – paže – ramena II.

Horní nohu položte před spodní. 

Horní ruku položte na zem těsně před vaším hrudníkem. 

Jedna série 12 – 16 opakování. 
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Pokrčte nohy. 

Chodidla spočívají na zemi a jsou od sebe vzdálena na šíři boků. 

Paže leží po stranách těla, dlaněmi dolů a stahují vaše ramena dolů. 

Zvedněte zadek od země a zase položte na zem. Jedna série 16 – 20 opakování. 

Začněte s 16 a postupně přidávejte další opakování. 

Zůstaňte ležet na zádech. 

Při výměně pozic rukou se položte zády opět na zem. Jedna série 12 – 16 opakování. 

Otočte se ze strany na záda. 

12. Břicho – nohy – paže

11. Zadek – záda

Nohy zvedněte nahoru – natažené, a nechte je mírně poklesnout, viz obrázek. 

Levou paži natáhněte za hlavu, pravá paže směřuje dopředu (viz obrázek). 

Zvedněte horní polovinu těla a současně změňte pozici rukou (prvá směřuje dozadu, levá dopředu). 
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Dýchání – než se rozeběhneš 10x se zhluboka – nosem, nadýchni, abys cítil, jak ti vzduch proudí až do břicha;
když budeš chtít dýchat při běhu nosem, tak důležité je přizpůsobit tempo pohybu vpřed, tomu co jsi
schopný nosem udýchat, nikdy se nesnaž udýchat to obráceně, tedy nasazené tempo.

Začněte s 12 a postupně přidávejte další opakování.  
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  - http://www.bezeckaskola.cz/clanek-743-bezecky-styl-od-hlavy-az-k-pate-bezecky-rok-9-
tyden.html 

Běžecký styl

  – na dobu, na tréninky delší než 1 hodina si ber si sebou cca 2-3deci vody na půl hodiny (podle
teploty vzduchu), před tréninkem doplň tekutiny pomalu (po 1 – 1,5 deci cca po 10 minutách a ne více než 0,5
litru) – ne tím že bys najednou vypil půl litru nápoje (http://www.bezeckaskola.cz/serial-3-pitny-rezim.html) 

Pitný režim

  – oblékni se vždy tak, aby ti při výběhu bylo mírně chladno, během se brzo zahřeješ a je
zbytečné se nadměrně potit, to ničemu neprospívá. 

Oblečení na běh

Důležitější je dostatečná saturace těla kyslíkem, čehož dosáhneš právě umírněným oblečením – tělo tak
bude moci dýchat i kůží.

  - http://www.bezeckaskola.cz/clanek-2752-tricet-dvacet-deset-trenink-co-ti-vrati-bezeckou-
jiskru-co-te-nabudi-co-te-omladi.html 

30-20-10

Vypracoval: Miloš Škorpil, září 2019

  - http://www.bezeckaskola.cz/clanek-2059-tip-na-dny-kdy-nejde-vybehnout-15ti-
minutovy-kruhovy-trenink-pro-vas-lepsi-beh.html; http://www.bezeckaskola.cz/clanek-1533-7-1-specialnich-
cviku-s-vlastni-vahou-pro-bezce-cviceni-na-podporu-provadeni-spravneho-bezeckeho-stylu.html 

Posilování pro běžce

  – protahování dělej až po tréninku, nikdy ne před tréninkem a se studenými svaly
(http://www.bezeckaskola.cz/clanek-341-strecink-po-treninku- treninkovy-plan-na-11-tyden-sezony-
2010.html) 

Protahování

  (http://www.bezeckaskola.cz/clanek-555-pet-tipu-jak- muzeme-poznat-intenzitu-sveho-treninku-bez-
pouziti-sporttesteru.html) 

 Pět tipů, jak můžeme poznat intenzitu svého tréninku bez použití sporttesteru
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