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Rüdiger  Harksen – Team 2018

Lisa Mayer

100m 11,14 200m 22,64

Ricarda Lobe

60m H 7,99, 100m H 12,90

Nadine Hildebrand

60m H 7,91, 100m H 12,64 

Pamela Dutkiewicz

60m H 7,79 100m H 12,61

Nadine Gonska

200m 22,79  400m 52,00



Obecné komentáře k rychlosti

• Genetické předurčení

• Neurofyziologické kvality

• Rychlost běhu je dána délkou a frekvencí běžeckých kroků 

• Maximální síla, rychlost a technika jsou dynamickými 
jednotkami

• Svalové dysbalance mají negativní vliv

• Submaximální pohyby vytváří v mozku submaximální vzorce

• Rychlost se můžeme naučit jen skrze specifická cvičení

(soulad se závodním provedením) 



Biomechanincky – individuální řešení

Zlepšování výkonu v hladkém 
sprintu především 
prodlužováním délky kroku

Sprint: délka a frekvence 
kroků



Tady začíná zásadní rozdíl mezi 
hladkým a překážkovým sprintem!



Znaky překážkového běhu

➢Překážky na dráze s pevnými vzdálenostmi 

překážek

➢Vytváří dilema pro sprint

➢Daný rytmus, optimální dráha pohybu

➢Nutnost sprintovat vysokou horizontální rychlostí 
po celou dobu 



Požadavky pro překážkový běh

• Stále změny délky kroku a frekvence

• Stálé změny v rozsahu pohybů rukou a nohou

• Stále změny brzdných a akceleračních fází



Klíčový požadavek

• Atlet musí být schopen sprintovat s

různými změnami v poměrech délky

kroku a frekvence



Překážkový sprint

• Ve srovnání s hladkým sprintem musíme
rozvinout specifický styl sprintu

• Specifický překážkový sprint nemůžeme rozvíjet
pouze metodami pro hladký sprint!!!

• Základním úkolem je kombinace sprintu mezi
překážkami (frekvenční pohyb) a efektivní
překonání překážky

Důsledky pro tréninkovou metodologii



I.Gonschinska,2010



HSA

Datum Titel der Veranstaltung



Men (example)

Women



Prpareing

Frekvenční 

odběh

Vzdálenost k překážce 
úhel dokroku

Amortizace

úhel amortizace
Odraz

ůhel švihovky

Vzdálenost od překážky. 
Pozice těžiště sprintera

„Triplet“

Da-da-dam

Běh z kopce



Překonání překážky (střih)

Trajektorie těžiště přes překážku

závisí na:

• Výšce těžiště v okamžiku posledního kontaktu se zemí

• Úhlu odrazu
• Rychlosti vzletu těžiště 

Balistická trajektorie je určená v 
okamžiku dokončení odrazu na 

překážku!

J.May 2011



Datum Titel der Veranstaltung

Abhängig von:

• Schrittmuster

Akce – Reakce

Podle odrazové pozice
• Ansteuerung

• Kraft
Ta závisí na:

• Körperstabilität

• Krokovém rytmu mezi 
překážkami, který 
určuje vzdálenost   
odrazu od překážky
 



Sprint od překážky vytváří rychlé časy



Úroveň

výkonnosti

Čas překážkového  
kroku

Kontakt na zemi 
Čas odrazu

Kontakt na zemí 
Čas dokroku

100m H 13,30 sec 0,33 – 0,32 0,12 – 0,13 0,10

100m H 12,90 sec 0,32 – 0,29 0,11 - 0,10 0,07 - 0,09

60m H   7,80 sec 

Carolin Nytra 

0,30 – 0,27 0,11 - 0,10 0,07 – 0,09

100m H 12,49 sec 

Susanna Kallur

0,28 – 0,265 0,10 0,07 – 0,09

Vliv biomechanických dat



Trénink techniky



Atletka top 
výkonnosti v 
závodním 
tréninku

Atletka –
začátečnice v 
základním 
(učebním) 
tréninku

Atletka – studentka 
v závodním tréninku
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Individuální řešení



10 let tvrdé práce    Zlatý překážkářský věk = 25 plus 

21-14 years

17-20 years

13-16 years

Výkonnostní fáze



Výkonností fáze

13-16 let:  Učit se trénovat
• Výchova ve všech oblastech atletiky, fyzické a

technické základy

• Naučit se, jak skloubit školu a sport (time

management)

• Naučit se pracovat s důvěrou, disciplínou a respektem

• Hledat to nejlepší uplatnění v atletice, ale dělat i další

sporty

17-20 years:

Trénovat pro zvyšování 
trénovanosti

• Učení se technických dovedností

• Technické zaměření na sílu

• Pochopení základů výživy a zdravého životního stylu

• Starší atleti mohou pomoci



21-24 let:  Trénovat pro závodění

• Nejlepší aktuální technika, vysoká úroveň dovedností

• Být připraven na mezinárodní závody

• Chápání výživy, vyrovnaného života a regenerace

• Učit se soustředění a rozvoji mentálních kvalit

• Pomoc mladším atletům



Top atlet  25 let plus

- Najděte nejlepší INDIVIDUÁLNÍ koncept tréninku
- Trenér se stává konzultantem a mentorem
- Nejlepší výsledek, v hlavních závodech (výkonnostní 

model)

- Svěřenci k Vám vzhlíží, jste příkladem (vzorem) 



Trénink techniky

• Aspekt individualizace

• Závislost na síle, tělesných rozměrech, atd.

• Zjištění, jak atlet reaguje na podněty: vizuální, 
verbální, kinaestetické, představou

• Vědět, jak pohyb vypadá, pomáhá jen částečně

• Je zásadní, abychom rovinuli pochopení, 
představu, cítění a předvídání pohybu a s tím 
rozvíjeli vytváření impulzů

• Ne filozofie přestřihu, ale optimální přístup k 
naučení.

Základní uchopení: 

překonávání překážek + sprint mezi překážkami



Cíle technického tréninku

• Stálost překonání překážky

• Konzistence ve vzdálenosti odrazu, času letové 

fáze a času došlapů

• Kombinace překonávání překážek a 

sprintování mezi nimi jako základní technická 

kvalita

• Stálost v rámci širokého spektra pohybových 

úkolů
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KSP Verlauf Mä

KSP Verlauf Fr

Männer

Frauen



• Různé vlivy na techniku

• Nižší zdvih těžiště u žen

• Rychlé hladké sprinterky mají výhodu

• Beze změn ve výšce překážek (u žen)

• Stejná disciplína, přesto se liší !!! …….

• 7 nebo 8 kroků na první překážku

Důsledky rozdílů M-Ž



Děkuji za 

pozornost

Thank you for 

your attention


