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SEZNAM ZKRATEK 

TO – testovaná osoba 

MH – mladí hasiči 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IZS – Integrovaný záchranný systém  

JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JPO – Jednotka požární ochrany 
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1 ÚVOD 

Požární sport je činnost, ve které se kombinuje práce profesionálního hasiče 

s prvky atletiky. Závodníci se zde snaží uběhnout trať v co nejrychlejším čase dle 

předepsaných pravidel. Tento sport však není ve společnosti příliš známý a nepatří 

mezi mediálně propagovaná sportovní odvětví. Největší zastoupení shledávám 

v menších městech či vesnicích, kde hasičský sport má své tradice. Nicméně 

v poslední době zaznamenáváme zvyšující se zájem o tento sport především 

u mládeže. Hasičský sport se řadí mezi relativně mladé sporty, které se stále rozvíjí. 

Dokonce by se dalo konstatovat, že masivnější rozšíření požárního sportu po celém 

světě je pouze otázkou času. 

Za velkou výhodu u tohoto sportovního odvětví považuji jeho věkovou 

a výkonnostní univerzálnost. Pro amatérské závodníky znamená hasičský sport 

především radost z pohybu a zážitky uvnitř kolektivu přátel. Pro profesionální hasiče 

přináší také prestiž mezinárodních soutěží. Požární sport přirozeně kombinuje prvky 

hry s atmosférou soutěží.   

  Nacházíme zde kombinaci fyzického úsilí s nároky na koordinaci a zručnost. 

Kromě pohybové aktivity je důležité ovládat i technické prvky a rozumět nástrojům 

a zařízením. Své zalíbení zde najdou příznivci individuálních sportů i ti kolektivně 

zaměření. 

Tělesný pohyb a fyzická aktivita má velmi příznivý vliv na správný a zdravý 

vývoj každého jedince. V dnešní době stále více přibývá lidí, kteří mají problémy 

s pohybovým aparátem způsobené buď nedostatečnou pohybovou aktivitou, nebo 

naopak nadměrným přetěžováním a nedostatečnou kompenzací. U jedinců pak 

dochází k jednostrannému přetěžování a asymetrii svalového aparátu. To je i jedním 

z problémů požárního sportu. 

Sportovci by měli klást velký důraz na důslednou kompenzaci po náročném 

tréninku či závodě u zatěžovaných svalových skupin, a tím předcházet různým 

svalovým dysbalancím, úrazům a v neposlední řadě tím urychlovat regenerační 

proces. 

Téma požární sport jsem si vybrala hned z několika důvodů. Již od dětství jsem 

členem družstva dobrovolných hasičů a stále aktivně závodím za Sbor dobrovolných 

hasičů Štichovice v Západočeské hasičské lize. Dalším z důvodů vedoucích k sepsání 

této práce byla absence tohoto tématu na Západočeské univerzitě v Plzni. 
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2 CÍL PRÁCE, ÚKOLY, HYPOTÉZY 

Cílem diplomové práce je analýza požárního sportu, diagnostika vybraných 

motorických schopností na případové studii vybraného závodníka před a po aplikaci 

mnou navrženého intervenčního programu a komparace výsledků v disciplíně běh 

na 100 m s překážkami před a po aplikaci intervenčního programu. 

 

Pro dosažení výše zmíněného cíle jsem si vytyčila následující úkoly: 

1. na základě analýzy dostupných pramenů shromáždit a předložit poznatky 

týkající se problematiky požárního sportu a hodnotících metod, 

2. prostřednictvím zvolených testů zmapovat vybraného probanda (vstupní 

diagnostika/ výstupní diagnostika), 

3. vyvodit závěry pro praxi vytvořením individuálního intervenčního programu, 

4. komparace výsledků v disciplíně běh na 100 m s překážkami, 

5. analyzovat a sumarizovat výsledky a vyhodnotit je a vyvodit závěry pro teorii 

a praxi. 

 

Vědecké otázky 

  Bude mít individuální intervenční program kladný dopad na vybraného probanda a 

výsledky v nadcházející sezóně? 

 

Hypotézy 

H1: Individuální intervenční program bude mít kladný dopad na výsledky v nadcházející 

sezóně. 

H2: Po aplikaci IIP vybraný závodník dosáhne lepších výsledků v rámci výstupní 

diagnostiky. 
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3 STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ DANÉ PROBLEMATIKY 

3.1 POŽÁRNICTVÍ A POŽÁRNÍ SPORT 

Požární sport zahrnuje v individuálních a skupinových disciplínách vše, co musí 

profesionální hasič u zásahu zvládnout. Kladně přispívá k získávání „hasičských“ 

dovedností a provádění různých technik při hašení požárů (www.pps64.ru). Podílí 

se na rozvoji několika faktorů, které ovlivňují schopnost být dobrým hasičem 

i sportovcem. Podobně jako ve sportu, i ve skutečnosti může o výsledku rozhodnout 

pouhá setina vteřiny. Když se tak stane při závodě, znamená to pouze prohru. Během 

reálného zásahu i něčí život.  

Tento sport řadíme do všeobecné tělesné přípravy každého hasiče. Je velmi 

účinný pro udržení fyzické zdatnosti a rozvoj motorických schopností, svou povahou 

odpovídá činnostem prováděným při samotném zásahu. Hned v několika ohledech 

tento sport napomáhá k formování osobnosti. Po fyzické stránce upevňuje zdraví 

a podporuje všestranný fyzický rozvoj, po psychické stránce formuje pohybové 

návyky, disciplinovanost a morálně volní vlastnosti. Disciplíny přispívají ke zvyšování 

odvahy, odolnosti, vůle, rozhodnosti a také vedou k rychlému a vhodnému řešení 

náročných situací při zásahu (Kulhavý, 2010). 

 

3.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HASIČŮ  

Hasičský záchranný sbor České republiky 

 Postavení a úkol Hasičského záchranného sboru České republiky: 

 „Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož 

základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata 

a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi  a krizovými situacemi.“ 

(www.zakonyprolidi.cz, 2015). 

„Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České 

republiky plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, 

civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení 

a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními 

předpisy.“ (www.zakonyprolidi.cz, 2015). 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/
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Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS) je jednou ze základních složek 

Integrovaného záchranného systému (IZS), ke kterému dále náleží Jednotka požární 

ochrany kraje, Zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky 

(www.hzscr.cz, 2009).   

HZS se skládá z generálního ředitelství, hasičského záchranného sboru krajů, 

záchranného útvaru a škol. Generální ředitelství patří pod Ministerstvo vnitra České 

republiky a v čele se nachází generální ředitel HZS. Generální ředitelství vede 

hasičské záchranné sbory krajů, záchranné útvary a školy. Hasičský záchranný sbor 

krajů je organizační složkou státu a účetní jednotkou.  Územní obvod HZS kraje 

je totožný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku, v němž 

má HZS kraje sídlo. Např. název HZS Plzeňského kraje, sídlo Plzeň či název HZS 

Moravskoslezského kraje, sídlo Ostrava (www.zakonyprolidi.cz, 2015). 

Záchranný útvar HZS ČR má pravomoci po celé republice a je centrálně řízenou 

zálohovou jednotkou Generálního ředitelství HZS ČR. Tzn. tato jednotka je využívána 

pouze v případě řešení mimořádných událostí s nezbytností využití speciální 

techniky, kterou má záchranný útvar k dispozici. Pohotovostní jednotky se nacházejí 

v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě (www.hzscr.cz, 2018). 

V České republice se nachází hned několik škol, které se zaměřují na přípravu 

studentů v oblasti požární ochrany. Všechny tyto školy zřizuje Ministerstvo vnitra ČR. 

Patří sem: Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární 

ochrany ve Frýdku-Místku, Odborné učiliště požární ochrany Frýdek-Místek, Odborné 

učiliště požární ochrany MV Brno, Borovany a Chomutov (www.mvcr.cz, 2018). 

V České republice se také nachází školní a výcviková zařízení (SVZ) HZS ČR, 

která poskytují vzdělání v oblasti požární ochrany a IZS. Např. pořádají kurzy pro 

získání a prodloužení odborné způsobilosti pro příslušníky HZS ČR, ale i pro strojníky 

a techniky speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany. Dále také zařizují 

různé přednášky, semináře, školení, atd. s tématikou požární ochrany. Středisko SVZ 

se nachází v Brně a Frýdku – Místku (www.hzscr.cz, 2018). 

 

 

 

 

http://www.hzscr.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.hzscr.cz/


 STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ DANÉ PROBLEMATIKY 

 11 

Dobrovolní hasiči 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je zřizována a spravována obcí. 

Tato jednotka provádí hašení požárů, záchranné práce při živelných pohromách 

a jiných mimořádných událostech. K zásahu jsou povoláni přes operační střediska 

HZS příslušného kraje. Zda bude daná JSDH povolaná k zásahu se rozhoduje podle 

toho, do které kategorie jednotky požární ochrany (JPO) spadá 

(www.zakonyprolidi.cz, 1985).  

Zabezpečení JPO se stanovuje podle katastrálního území dané obce, resp. podle 

míry jejího ohrožení. Toto pravidlo je zásadním principem organizace JPO a zaručuje 

např. dobu dojezdu JPO, operační kvalitu JPO dle jejich druhu, počet sil a prostředků, 

které se musí dostavit za určitý čas na místo zásahu (www.hzscr.cz, 2017). 

 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je zapsaný spolek, který působí na úseku 

požární ochrany.  

Tento sbor má za úkol např. hledání nových členů JSDH obcí a dobrovolníků, 

provádí preventivní výchovnou činnost pro občany a mládež, dále uskutečňuje 

všestrannou činnost především v kolektivech od kategorie dětí po dorost nebo 

pořádá kulturní, sportovní a vzdělávací akce, … (www.oshps.cz, 2017). 

 

3.2 HISTORIE POŽÁRNÍHO SPORTU VE SVĚTĚ  

 Už koncem 19. století nacházíme první záznamy o činnosti tehdejších 

požárníků, které směřovaly ke vzniku požárního sportu v Rusku. Soutěživost hasičů 

vedla ke vzniku různých úkolů, které byly později zařazeny do tréninku kvůli jejich 

využitelnosti při zásahu. Například běh po kladině, výstup do výšky pomocí žebříku, 

… (ВЕЛИЧКО et al., 2014). 

První soutěž požární ochrany byla zorganizována v roce 1937 v bývalém 

Sovětském svazu, tedy v dnešním Rusku. Tyto závody byly pod vedením tehdejšího 

NKVD SSSR a byly do něj zařazeny požární disciplíny. O dva roky později (v letech 

1939 a 1940) byly uskutečněny všesvazové soutěže již podle řádných pravidel. 

Jednotlivé disciplíny byly řádně vysvětleny, také byly stanoveny 

podmínky  uskutečnění. V období druhé světové války se soutěže v požárním sportu 

nekonaly. Mnoho sportovců - požárníků bojovalo s ohněm či na frontě. V té době 

se válečnému stavu podrobovalo vše, tedy i tělovýchova a sport.  Po skončení války 

http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.oshps.cz/
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se zvýšil zájem o požární sport a sportovci začali dokonce pomalu překonávat 

předválečné výsledky (Veličko, Timošenko, Pankov, 1989). 

 

Pravidla soutěží a program Všesvazových soutěží jednotlivců a družstev 

Ministerstva vnitra Sovětského svazu byl vypracován v roce 1945. Koncept byl 

následující:  

- výstup po hákovém žebříku do 4. podlaží cvičné věže, 

- běh na 100 m s překážkami, 

- umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup po něm do okna 3. podlaží 

cvičné věže,  

- požární štafeta 6 x 100 m, 

- požární útok, 

- dvojboj (výstup do 4. podlaží cvičné věže a běh na 100 m s překážkami) 

(Veličko, Timošenko, Pankov, 1989). 

V letech 1945 – 1954 se požární sport stabilizoval a rozvíjel. Došlo hned 

k několika změnám, např. k rozmístění výzbroje. Odstranily se některé složky 

u požární štafety a v běhu na 100 m s překážkami (Veličko, Timošenko, Pankov, 

1989). 

  Rok 1948 přinesl také několik změn. Přehodnotily se vzdálenosti mezi 

překážkami v běhu na 100 m s překážkami a bylo odstraněno přenášení 60kg 

figuríny. Dále v požární štafetě 6 x 100 m došlo ke zrušení 1. úseku – běhu na 100 m, 

(z toho 25 m bylo v ochranném oděvu) (Veličko, Timošenko, Pankov, 1989). 

V roce 1954 došlo k dalším změnám v běhu na 100 m s překážkami a v požární 

štafetě, teď už 5 x 100 m. Bylo zde odstraněno překonávání velké bariéry o výšce 

3, 5 m a překážky zvané „past na myši“. Tento počin měl za následek zvýšení rychlosti 

při překonávání překážek a snížení možnosti úrazu při seskoku z vysoké bariéry. 

Díky těmto změnám se stal požární sport velmi zajímavým a účast diváků 

na závodech to jen potvrzuje. Díky vývoji materiálně technické základny došlo 

k modernizaci celé výbavy, ustálila se pravidla, a to vedlo k neustálému zlepšování 

výsledků závodníků. Kvůli divácké popularitě se v roce 1937 zúčastňují všechny 

svazové republiky kromě Moldavské SSSR (Veličko, Timošenko, Pankov, 1989). 
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V roce 1963 vytvářely program soutěže následující disciplíny: 

- výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, 

- běh na 100 m s překážkami, 

- umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup po něm do okna 3. 

podlaží cvičné věže, 

- požární štafeta 4 x 100 m s hašením hořlavé kapaliny, 

- dvojboj, 

- požární útok (Veličko, Timošenko, Pankov, 1989). 

 

  V roce 1966 přijala Federace požárního sportu SSSR na návrh Všesvazové 

trenérské rady rozhodnutí o rozmístění překážek a nářadí, které je platné do dnes. 

Od roku 1963 patří požární sport do Jednotné všesvazové sportovní klasifikace. 

Aby sportovec mohl získat titul mistra sportu, kandidáta mistra sportu či nositele 

výkonnostní třídy, musela být splněná některá pravidla Všesvazové klasifikace, např. 

zlepšení nářadí a výzbroje, zdokonalení organizace a průběhu tréninkového procesu. 

Také byla nově vytvořena oddělení v jednotkách požární ochrany a sportovních 

klubech. Požárnímu sportu se kromě profesionálů věnovali i dobrovolníci (Veličko, 

Timošenko, Pankov, 1989). 

V požárním sportu v SSSR v letech 1963 – 1968 dochází k velkému rozkvětu. 

Vše se přizpůsobuje současným potřebám fyzického rozvoje. Dochází ke změnám 

v metodice tréninkového procesu a sportovci přecházejí na celoroční přípravu.  

V roce 1964 vznikla Všesvazová federace požárního sportu SSSR. Hlavním cílem 

byl rozvoj tělovýchovy a sportu, propagace požárního sportu a růst mistrovství. 

Tou dobou je v SSSR mnoho rozhodčích, instruktorů, trenérů, dále se začínají stavět 

stadióny, sportoviště, specializované kryté haly, cvičné věže, atd.  Všechny tyto změny 

mají pozitivní vliv na rozvoj požárního sportu, díky tomu se zkvalitňuje a zrychluje 

provedení jednotlivých disciplín, a tím stoupá výkonnost závodníků (Veličko, 

Timošenko, Pankov, 1989). 

V následujících letech (1968 – 1977) se jen prohlubuje zlepšování nářadí, rozvoj 

masovosti, sportovní mistrovství a soutěží (dokonce i na úrovni mládežnických 

dobrovolných skupin), dochází ke stavění otevřených i krytých tréninkových 

komplexů, což umožňuje organizování soutěží i přes zimu. Na závěr bych ještě chtěla 

uvést rok 1968, kdy byly v SSSR zavedeny ochranné plastové přilby, povolen lehký 
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bojový oblek, schválen nový typ hákového žebříku a zaveden titul mistra SSSR 

ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže a v běhu na 100 m s překážkami (Veličko, 

Timošenko, Pankov, 1989).  

 

3.3 HISTORIE POŽÁRNÍHO SPORTU U NÁS 

Minarský (2007) ve své publikaci uvádí, že hlavním průkopníkem požárního 

sportu v tehdejším Československu byl Ing. Pavel Stoklásek, který se později stal 

náčelníkem Hlavní správy požární ochrany.  

Koncem roku 1967 začali požárníci z Prahy trénovat jednotlivé disciplíny 

požárního sportu na I. mezinárodní soutěži v Leningradu v Sovětském svazu, která 

se konala v srpnu roku 1968. Na tuto soutěž se přihlásilo 23 zájemců. Trenérem 

družstva byl zvolen Albín Porš, velitel hasičské stanice č. 2 v Praze – Dejvicích a Olga 

Fomenková, trenérka atletiky z dřívější Rudé Hvězdy v Praze. Kvůli právě probíhající 

okupaci, tým odmítl v Leningradu závodit.  Avšak toto rozhodnutí bylo následně 

„zlomeno“ kvůli hrozbě tvrdých sankcí. Družstvo závodníků se zanedlouho rozpadlo 

(Minarský, 2007). 

Do roku 1970 se reprezentační družstvo pouze připravovalo na mezinárodní 

soutěže pod vedením Františka Hudečka a Jaroslava a Josefa Stodůlkových. Následně 

po prvních úspěšně zvládnutých mezinárodních soutěžích se obě hlavní správy 

požární ochrany Čech a Slovenska rozhodly tento sport zavést pro všechny 

profesionální hasiče. První celostátní soutěž označovaná „Národní kolo soutěže 

požárních útvarů v požárním sportu“ byla uskutečněna v Ostravě v roce 1970. Avšak 

soutěž se z hlediska pořadatelství příliš nezdařila. Vyskytl se nedostatek jak 

potřebného sportovního materiálu (hadice, žebříky,…), tak kvalifikovaných rozhodčí. 

Během soutěže se objevilo několik nepřesností a ne vše bylo v souladu s pravidly. 

Nicméně téměř všechny tyto chyby byly napraveny během následujících celostátních 

soutěží v Ústí nad Labem v roce 1971 a ve Frýdku – Místku v roce 1972. Před každým 

mistrovství se vždy konaly okresní a krajské soutěže, ze kterých se vybrali vždy 

nejlepší družstva a jednotlivci. Do roku 1979 se dobrovolní hasiči zúčastňovali 

odlišných soutěží, ale poté byl požární sport zaveden i mezi ně (Minarský, 2007). 
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3.4 KATEGORIE POŽÁRNÍHO SPORTU:  

3.4.1 MLADÍ HASIČI 

Do kategorie „Mladí hasiči“ patří dívky i chlapci ve věku od 3 do 18 let, kteří 

jsou členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Pro vstup do členství 

kolektivu je zapotřebí vyplnit přihlášku s podpisem zákonného zástupce. O přijetí 

rozhoduje výbor daného sboru dobrovolných hasičů. Také se doporučuje složení 

slibu: „Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů“. 

Pro potvrzení členství je nutné registrovat se v evidenčním listu kolektivu mladých 

hasičů, který je veden ve sboru dobrovolných hasičů a na okresním sdružení hasičů, 

a vytvoření členského průkazu (https://mladez.dh.cz, 2015). 

 
Věkové kategorie mladých hasičů 
 
Kolektiv mladých hasičů SHD se dělí na: 
 

- přípravku, 

- družstvo mladších hasičů,  

- družstvo starších hasičů,  

- dorostenecká družstva (dorostenci, dorostenky, smíšená)  

- jednotlivci dorostenci, 

- jednotlivci dorostenky (https://mladez.dh.cz, 2015).    

 

Děti do 6 let spadají do kategorie přípravky a na činnost budoucího mladého 

hasiče se teprve připravují. Avšak do celoroční činnosti jsou (s ohledem na jejich věk) 

již zapojovány. Do kategorie mladších hasičů patří děti ve věku od 6 do 11 let 

a družstvo zde tvoří minimálně 5 členů. Další kategorie „starší hasiči“ je vymezená 

věkovou hranicí od 11 do 15 let a také zde družstvo musí tvořit minimálně 5 členů. 

Jako poslední sem řadíme dorostence a dorostenky, kteří jsou ve věku od 13 do 18 let, 

a jejich tým musí tvořit družstvo o minimálním počtu 7 členů (https://mladez.dh.cz, 

2015).  

 

 

 

 
 

https://mladez.dh.cz/
https://mladez.dh.cz/
https://mladez.dh.cz/
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Hra Plamen – hlavní systém soutěží mladých hasičů 

 Hra Plamen je soutěží v požárním sportu, která je organizována pro kolektiv 

mladých hasičů SH ČMS a koná se po celé České republice. Tato hra má výchovně 

vzdělávací charakter a zároveň u závodníků buduje fyzickou zdatnost a soutěživost. 

Mladý hasič se zde učí novým vědomostem a dovednostem z oblasti odborné techniky 

požární ochrany a zároveň získává všeobecné znalosti např. z přírodovědného oboru.  

Dále také hra Plamen napomáhá k organizované mimoškolní činnosti dětí a mládeže 

(https://mladez.dh.cz, 2016). 

 

Okrsková a okresní kola hry Plamen jsou organizována během roku 

v termínech do doby konání vyšších soutěží (např. republikových kol). Níže 

přikládám program okrskových a okresních kol: 

 

- zahájení celoroční činnosti – přihlášení, zveřejnění organizačního zabezpečení, 

- závod požárnické všestrannosti, 

- požární útok, 

- štafeta 4 × 60 m, 

- požární útok s překážkami CTIF, 

- štafeta CTIF, 

- štafeta požárních dvojic, 

- vyhodnocení celoroční činnosti (https://mladez.dh.cz, 2016). 

 

Zde pouze stručně charakterizuji jednotlivé části programu. Při plnění 

celoroční činnosti má každé družstvo za úkol splnit jednu podmínku z každého 

stanoveného okruhu (kromě okruhu III.) a o všem vytvořit zápis do kroniky 

(https://mladez.dh.cz, 2016). 

 

Následující okruhy spadají do výchovně vzdělávacího programu mladých 

hasičů. 

I. Okruh – volnočasové aktivity (např. družstvo navštíví 3 výstavy či 

muzea), 

II. Okruh – volnočasové aktivity (např. kolektiv má za úkol zorganizovat 

min. 1 brigádu na zlepšení ŽP), 

https://mladez.dh.cz/
https://mladez.dh.cz/
https://mladez.dh.cz/
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III. Okruh – neformální na zájmové vzdělávání mladých hasičů, tým 

musí získat min. 5 odznaků odbornosti,  

IV. Okruh – volnočasové aktivity (např. družstvo má za úkol vytvořit a 

poslat kresbu, vyprávění do soutěže „PO očima dětí“) 

(https://mladez.dh.cz, 2016). 

 

Další část patří k fyzické přípravě mladých hasičů. Jsou zde zařazené jednotlivé 

disciplíny požárního sportu: požární útok, štafeta 4 x 60 m, štafeta požárních 

dvojic, požární útok s překážkami CTIF, štafeta CTIF, závod požární 

všestrannosti, běh na 60 metrů s překážkami (https://mladez.dh.cz, 2016). 

 

3.4.2 HASIČSKÝ SPORT MUŽŮ A ŽEN  

 
Hasičské disciplíny 

K disciplínám požárního sportu řadíme: 

a. běh na 100 m s překážkami, 

b. výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže,  

c. štafetu 4 x 100 m s překážkami, 

d. požární útok (www.hzscr.cz, 2018). 

 

Disciplína běh na 100 m s překážkami je cílem mé diplomové práce, a proto se 

tomuto závodu věnuji podrobněji a zvlášť popisuji jednotlivé části. Ostatními 

disciplínami se budu zabývat pouze okrajově.  

 
a. Běh na 100 m s překážkami  

 
Kategorie mužů 
Popis dráhy a nářadí: 
 
 Běh na 100 m s překážkami je individuální disciplína. Závodníci soutěží ve své 

samostatné dráze. Dráha má šířku 2,4 – 2,5 m. Ve vzdálenosti 23 m od startu 

se nachází bariéra o výšce i šířce 2 m. Dále jsou na dráze 28 m od startu postavené 

dvě hadice v kotoučích, které musí být minimálně 19 m dlouhé.  Na trati následuje 

kladina. Ta se skládá ze dvou náběhů, které jsou o délce 2 m, šířce 25 cm. Začátek 

předního náběhu je na dráze ve vzdálenosti 38 m od startu. Horní plocha kladiny 

https://mladez.dh.cz/
https://mladez.dh.cz/
http://www.hzscr.cz/
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má 18 cm, délku 8 m a výšku 1, 2 m. Na trati 75 m od startu je rozdělovač. Soutěžící 

má při startu za opaskem umístěnou proudnici s možností zachycení na provázek 

(o maximální délce 50 cm). Proudnice měří 25 cm a váží 0,5 kg. (Kulhavý, 2010). 

 

 

  
Obr. 1 Schéma bariéry (Kulhavý, 2010) 

 

 

 

 
Obr. 2 Schéma kladiny (Kulhavý, 2010) 
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Obr. 3 Schéma tratě běhu na 100 m s překážkami (Kulhavý, 2010) 

 

Charakteristika disciplíny: 

 Dle Kulhavého (2010) se tato disciplína řadí k rychlostním. 

Je charakterizována krátkou dobou trvání s maximální intenzitou zatížení. Rychlost, 

kterou běžíme, a technika překonávání překážek je velmi důležitá pro výsledný čas. 

Abychom trať proběhli v co nejrychlejším čase, je zásadní provést rychlý start 

a rozběh po každé překonané překážce, běžet rytmicky, správně přenášet těžiště nad 

bariérou, co nejvýhodněji naklonit tělo při uchopení hadic, účinně využít kladiny 

ke zrychlení, rychle připojit hadici na rozdělovač a optimálně doběhnout do cíle.  

 V běhu na 100 m s překážkami má každý soutěžící možnost dvou pokusů. 

Vítězem se stává závodník s co nejlepším (nejkratším) časem. Běh na 100 m 

s překážkami je tak náročný na kontrolu, že vyžaduje hned několik rozhodčích – 

startéra; pomocníky startéra; rozhodčí, kteří jsou rozmístění u bariéry, kladiny, 

rozdělovače, hadic, v cíli a u měření a vážení hadic; hlavního časoměřiče; časoměřiče a 

zapisovatele (www.hzscr.cz, 2018). 

 

http://www.hzscr.cz/
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Rozdělení disciplíny na jednotlivé části:  

Start 

 Start je prováděný ze startovních bloků kvůli co nejrychlejšímu dosažení 

maximální rychlosti. Cílem startu je co nejrychleji přejít ze startovního rozběhu 

do plného švihového běhu (Kulhavý, 2010).  

 Avšak start je velmi individuální záležitost, která je ovlivněna několika faktory. 

Mezi základní činitele patří: psychická připravenost závodníka – schopnost 

koncentrace a řízené startovní myšlení; optimální startovní reakce, rychlost přenosu 

paží a nohou, úroveň startovní síly a schopnost uvolnění ve startovním rozběhu 

(Kulhavý, 2010). 

 

Technika startu 

  Dle Rubáše (1996) se pro správné provedení techniky startu nejčastěji volí 

střední postavení bloků. 

Startovní blok umístíme tak, aby přední blok byl cca jednu a půl až dvě stopy 

od startovní čáry. Zadní blok je nastavený o jednu až jednu a půl stopy za přední. Úhel 

náklonu předního bloku je přibližně 45° a zadního přibližně 60° (Kulhavý, 2010). 

 Po povelu „Závodníci na místa, připravte se“ se závodník 3x hluboce nadechne 

a vydechne. Nádechy a výdechy pomohou k tvorbě větších kyslíkových zásob pro tělo. 

Dále se jedinec přesouvá před své bloky, opře se rukama o zem, následně ukotví 

nejdříve švihovou nohu do zadního bloku, poté druhou - odrazovou do předního 

bloku.  Poté zaklekne a ještě upraví postavení rukou. Paže jsou přibližně 

ve vzdálenosti na šíři ramen. Prsty s palcem se nesmí dotýkat startovní čáry a spolu 

vytvářejí pružnou klenbu – „stříšku“. Váha těla je na pažích a opřeném koleni, hlava 

je skloněná, pohled směřuje dolů před sebe (Kulhavý, 2010). 

 Po pokynu „Pozor“ závodník plynule zvedne pánev o něco výše, než jsou 

ramena. Ramena se mírně naklání nad i za startovní čáru směrem do své dráhy. 

Rozložení váhy je stále na pažích a nově se přesouvá přes nohy do bloků. Poté 

se závodník koncentruje a čeká na startovní výstřel (Rubáš, 1996). 
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Obr. 4 Povel „Na místa, připravte se“ Obr. 5 Povel „Pozor“ 

  

Startovní zrychlení 

Po startovním signálu je nezbytné ihned začít vykonávat běžecký pohyb 

rukama a současně se odrazit od bloků, tím poslat tělo vzhůru vpřed a vyběhnout 

z bloků. Švihová noha (zadní) se po odrazu začne ohýbat v koleni a přecházet vpřed, 

odrazová noha se začne narovnávat. Paže se krátce, ale prudce rozmachují, pohled 

směřuje stále dolů (Kulhavý, 2010). 

Na kvalitě startovního zrychlení se významně podílí délka a způsob prvních 

kroků. Krátké, ale naopak i velmi dlouhé kroky snižují rychlost závodníka. Délka 

kroků by měla postupně narůstat a trup se napřimovat. V ideálním případě 

se závodník snaží zachovat náklon trupu po dobu prvních 6 – 7 kroků. Optimální 

zrychlení přichází přibližně po 15 – 18 m, což je příznivé pro překonání bariéry v plné 

rychlosti (Kulhavý, 2010).  

 

Obr. 6 Technika startu a výběh z bloků (Kulhavý, 2010) 

Běh 

 Aktivní odraz je podstatným prvkem běhu. Umožňuje extenzi v kyčelním 

kloubu a kotníku. Pro lepší a účinnější odraz napomáhá rychlý přesun vpřed přesun 

stehna a boku švihové nohy (Veličko, Timošenko, Pankov, 1989). 
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Obr. 7 Běh I. Obr. 8 Běh II. 

 

Překonání bariéry 

 Aby přesun přes bariéru byl co nejrychlejší a nejzaručenější (nejjistější) 

je  nezbytné provést přesný došlap odrazové nohy v optimální vzdálenosti 

od překážky. Přesného došlapu dosáhneme rytmickým během s pravidelným 

prodlužováním délky kroku. V obráceném případě musí sportovec začít zkracovat 

krok („drobit“), aby mu „vyšla správná noha“ a tím ztrácí rychlost (Kulhavý, 2010). 

  Náklon těla se v průběhu běhu od startu až k bariéře mění. Na začátku 

startovního zrychlení je soutěžící nakloněn vpřed, postupně se tělo napřimuje 

a chvilku před odrazem na překážku se naopak tělo nepatrně zaklání. Při došlápnutí 

odrazové nohy před překážku závodník mírně prodluží poslední krok levé (pravé) 

nohy a staví ji na patu skoro nataženou, tím pádem tato noha zpomaluje pohyb vpřed, 

avšak rozpohybované tělo se setrvačností pohybuje stále vpřed, tlačí na odrazovou 

nohu, která se začne pružně ohýbat v kolenním kloubu. Z polohy na patě se chodidlo 

opírá o trať celým chodidlem. Poté závodník rychle napřimuje opěrnou nohu 

a zároveň ostře vyšvihuje pravou (levou) nohu. Čím rychleji proběhne narovnání 

opěrné nohy a pohyb odrazové nohy na překážku, tím silnější bude celý odraz 

(Veličko, Timošenko, Pankov, 1989). 

Závodník zahájením odrazu vyšvihne obě horní končetiny vpřed vzhůru, a tím 

i celé tělo dostává impulz a vytahuje se za nimi (vzhůru). Aby se odraz od bariéry 

povedl co nejlépe, odrazová noha musí být pokrčená v koleni a nasměrovaná špičkou 

k překážce. Těsně po nadzvednutí druhé (opěrné) nohy z tratě (tj. v době letu) se ruce 

přibližují směrem k bariéře, odrazová noha našlápne mírně doprava (doleva) 

na překážku a levá (pravá) noha díky ohnutí směřuje kolenem vzhůru. Po dotyku 
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rukou s překážkou se závodník přitahuje k bariéře a natáčí tělo levým (pravým) 

ramenem vpřed (Kulhavý, 2010). 

 

  

Obr. 9 Náskok na bariéru I. Obr. 10 Náskok na bariéru II. 

 

V další fázi přeskoku je velmi podstatné po trhnutí oběma rukama přesunout 

zápěstí levé (pravé) ruky co nejrychleji na zadní stranu překážky (cca 50 cm 

od vrcholu). Možností, jak zdolat překážku, je více. Jednou z nich je obrácení 

závodníka hrudí a břichem k překážce a v momentu, kdy je švihová noha pokrčená 

v koleni nad bariérou, obtočí ji jedinec kolem překážky společně s rameny a boky, 

druhá pravá (levá) noha, která je ještě na přední straně bariéry je pokrčená v kyčli 

a koleni a ihned se přitahuje k levé (pravé). Pravá (levá) ruka se stále drží horního 

okraje překážky. Dále se tělo setrvačností pohybuje vpřed nad bariérou. Ve chvíli, 

kdy se závodník dostane tělem za bariéru, se ruka, kterou se držel překážky, přesouvá 

směrem dolů. Pro správné dotočení těla ve směru běhu, aby mohl závodník dále 

pokračovat k připraveným hadicím, se musí ostře otočit boky vlevo (vpravo) s dalším 

odrazem obou rukou od překážky a natočením těla vlevo (vpravo) vpřed. Poté se ruce 

dostávají dolů dopředu a pravá (levá) noha dopadá na zem (Kulhavý, 2010). 

Druhý způsob překonávání bariéry se nazývá „skrčka“. A využívá ho i můj 

proband, proto text doplňuji o jeho fotografie. Tento způsob je totožný s prvním 

až do chvíle kontaktu odrazové nohy s bariérou a chycením (překážky) rukama. Poté 

závodník neprovádí obtočení, ale bariéru zdolává nasměrovaný stále čelem ve směru 

běhu (Kulhavý, 2010). 

Dotykem bariéry odrazovou nohou a chycením oběma rukama horní hrany, 

umísťuje druhou dolní končetinu na horní hranu překážky a mírně se od ní odráží. 

Poté se pouští, podsouvá odrazovou nohu pod tělem a odráží se tou samou nohou 
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od překážky. Druhá noha, která byla předtím umístěná na horní hraně bariéry, 

dopadá na zem jako první. U tohoto způsobu překonávání bariéry shledávám 

pozitivum v rychlejším odrazu od překážky, a tím i odběhu od ní. Ale negativum vidím 

v pomalejším překonání horní hrany. Oba způsoby mají své klady i zápory a je pouze 

na závodníkovi, aby si zvolil svůj ideální způsob (Kulhavý, 2010).  

 

  

Obr. 11 Překonání bariéry – „skrčka“ I. Obr. 12 Překonání bariéry – „skrčka“ II. 

 

  

Obr. 13 Překonání bariéry – „skrčka“ 
III.

Obr. 14 Překonání bariéry – „skrčka“ IV. 

 

  

Obr. 15 Překonání bariéry – „skrčka“ V. Obr. 16 Překonání bariéry – „skrčka“ VI. 
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Obr. 17 Překonání bariéry – „skrčka“ 
VII.

Obr. 18 Překonání bariéry – „skrčka“ 
VIII.

 

  

Obr. 19 Překonání bariéry – „skrčka“ IX. Obr. 20 Překonání bariéry – „skrčka“ X. 

 

Uchopení hadic 

 Po překonání bariéry se závodník dostává do podobné pozice jako na startu. 

Má mírně pokrčené nohy v kolenou a snížené těžiště. Tělo po zdolání překážky 

dostává nový impulz a setrvačností pokračuje dál. Po 3 krocích (možno i po 2, 

ale to je velmi koordinačně náročné) přibíhá k hadicím, které jsou umístěné 5 m 

od bariéry. V předklonu (náklonu) popadne za horní část kotouče každou hadici 

do jedné ruky a ze snížené polohy (rovněž podobné startovní) pokračuje v pohybu 

vpřed. Při sebrání hadic ze země závodník roztáhne ruce do stran, aby mohl tělo 

„protlačit“ vpřed a pokračovat v nabírání (zvyšování) rychlosti. V první chvíli 

po zdvižení hadic ruce zůstávají vzadu za tělem, ale po 3 - 4 krocích se dostávají dolů 

(Veličko, Timošenko, Pankov, 1989). 
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Obr. 21 Uchopení hadic I. Obr. 22 Uchopení hadic II. 

 

 

Obr. 23 Běh s hadicemi 

       

Běh po kladině a odběh od ní 

 Pro výběh na kladinu je nutné nabrat na vzdálenosti 10 m od hadic patřičnou 

rychlost, kterou využijeme pro rychlý náběh. Zde je podstatné pokaždé dávat stejnou 

nohu cca 50 cm od náběhu. Při dotyku pravé (levé) nohy s náběhem (nejlépe na druhý 

příčel náběhu kladiny) se tělo předklání vpřed. Při přeběhu kladiny je důležité dostat 

těžiště co nejníže nad kladinu. Nejčastějšími chybami při překonávání kladiny jsou: 

postavení nohy na patu, nedostatečné pokrčení nohou a s tím spojené malé snížení 

těžiště. Následkem těchto chyb pak dochází ke kymácení do stran, ztrátě rovnováhy 

a snižování rychlosti (Kulhavý, 2010).  
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Obr. 24 Náběh na kladinu I. Obr. 25 Náběh na kladinu II. 

 

  

Obr. 26 Běh po kladině I. Obr. 27 Běh po kladině II. 

 

Na konci horní části kladiny sportovec spouští hadice dolů, ale spojky stále 

drží v rukou. Posledním krokem, který závodník provádí před seběhnutím z kladiny, 

je protažení těla a předklonění kolmo k seběhu. V tento moment je také možné 

pouštět hadice, avšak spojky jsou stále v rukou. Stejně jako u náběhu, i zde 

je nejefektivnější dopadat na druhý příčel kladiny a co nejvíce využít seběhu 

pro zvýšení rychlosti. Ke spojování vnitřních spojek hadice dochází během prvních 

pár kroků od seběhu z kladiny. Spojování je ideální provádět přirozeně před sebou. 

Nejčastější chyby, které zde závodníci dělají, jsou: opření rukou o tělo nebo příliš 

vysoké či nízké zapojování spojek. Chyby zpomalují a narušují plynulost běhu 

(Kulhavý, 2010).  
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Obr. 28 Seběh z kladiny Obr. 29 Spojování spojek I. 

     

 

Obr. 30 Spojování spojek II. 

 

Po zapojení vnitřních spojek do sebe je závodník odhazuje pohybem dolů 

pod nohy tak, aby je co nejsnáze překročil a nezakopl o ně. Jednou z možností 

je koncovky nést k až rozdělovači v levé ruce a odhod provést až při připojení 

k rozdělovači, tím snížit odpor hadic. Avšak někomu tento způsob nemusí vyhovovat 

kvůli překážení při práci s rozdělovačem (Kulhavý, 2010).  

 

Práce u rozdělovače 

 Práce s rozdělovačem, respektive připojení hadic na rozdělovač, 

je rozhodujícím okamžikem celé disciplíny. Tento úsek běhu klade na závodníka 

vysoké nároky z hlediska koncentrace. Sportovec zde musí připojit spojku 

na rozdělovač při prvním kontaktu a to při náporu pohybu. Pokud se tak nestane 

je nucen se zastavit a vzniklá časová ztráta už nelze dohnat ani za předpokladu, že vše 

ostatní vyšlo dle ideálních představ (Veličko, Timošenko, Pankov, 1989). 
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Pár kroků (cca 5 – 6) před rozdělovačem si závodník začíná připravovat 

uchycení pravé spojky hadice a to tak, že palcem a ukazováčkem ji drží za ozuby.  

Pozice ozubů na spojce a na rozdělovači musí souhlasit. Každý závodník si může 

upravit úhel, tedy nasměrování rozdělovače podle sebe. Tři kroky před rozdělovačem 

se závodník soustředí na horní ozub rozdělovače, lehce zpomaluje, snižuje těžiště 

a současně se oběma rukama natahuje vpřed a pravou rukou poté připojuje spojku 

k rozdělovači. Existují i další způsoby připojení jako např. připojení spojky kolmo 

na rozdělovač. V takovém případě je závodník v podobném postavení jako na startu 

(vepředu levá noha, pravá ruka). Výhodou tohoto způsobu je snazší odběh, 

nevýhodou mnohem delší přípravná fáze, tzv. zapojovací poloha. V knize se uvádí, 

že první způsob bývá úspěšnější, ale zároveň pomalejší než druhý způsob. 

U posledního třetího způsobu je odlišné postavení nohou (kolmo k rozdělovači) 

(vepředu pravá noha, pravá ruka). Tento způsob využívá i můj proband, 

proto doplňuji text o jeho fotografie. Tento způsob bývá rychlejší než druhý, 

ale pravděpodobnost úspěchu je v porovnání s ostatními menší (Kulhavý, 2010). 

 

 

Obr. 31 Práce u rozdělovače – kolmo 

k rozdělovači I. 

 

Obr. 32 Práce u rozdělovače – kolmo 

k rozdělovači II.

Závěr 

V posledním úseku tratě, od rozdělovače do cíle, má závodník za úkol zpátky 

nabrat co nejvyšší rychlost a zároveň připojit proudnici ke spojce. Vše zde závisí 

na velké práci stehen a dynamické práci rukou. Od rozdělovače závodník vybíhá 

ze snížené pozice, která je velmi podobná té startovní. Sportovec začíná připojovat 

proudnici až v momentě, kdy dosáhl maximální rychlosti běhu, cca 8 – 10 m 

za rozdělovačem. Vše zde závisí na osvojené technice připojení proudnice, 
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rychlostních schopnostech, síle a speciální vytrvalosti. V tomto závěrečném úseku 

je důležité udržet vysokou frekvenci běhu a dynamické pohyby rukou (Kulhavý, 

2010). 

  

Obr. 33 Běh od rozdělovače I. Obr. 34 Běh od rozdělovače II.

     

 

Obr. 35 Připojování proudnice ke spojce I.

Rozdíl v disciplíně běh na 100 m s překážkami v kategorii žen 
 

V ženské kategorii se nachází několik rozdílů, které bych zde jen v krátkosti 

zmínila. Především se mezi ženskou a mužskou kategorií liší rychlost provedení 

na jednotlivých úsecích. To je způsobené odlišnou velikostí jednotlivých nářadí. 

Překážka je umístěná stejně jako u mužů 23 m od startovní čáry s rozdílem v její 

velikosti. Překážka je vysoká 0,8 m a široká 1,8 - 2,0 m. Při jejím překonávání 

závodnice dokáže udržet maximální rychlost, která jí zůstává až do dopadu 

za překážku. Další odlišnost je ve velikosti kladiny. Šířka horní plochy a délka kladiny 

je totožná s kategorií mužů s rozdílem ve výšce, která je 0,8 m (Kulhavý, 2010). 
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b. Výstup do 4. podlaží cvičné věže 
 

Výstup do 4. podlaží cvičné věže je individuální disciplínou požárního sportu, 

při které závodník používá jednohákový žebřík. Tato disciplína se řadí mezi 

nejrychlejší v rámci všech disciplín požárního sportu. Vyznačuje se krátkým časem 

plnění při vysoké intenzitě.  Kladou se zde nároky jak na fyzickou, tak i psychickou 

stránku osobnosti. Soutěžící zde musí perfektně ovládat techniku provedení 

disciplíny (Kulhavý, 2010). 

Žebřík se skládá ze dvou štěřin, které jsou spojené 13 příčli a z háku. Hák 

je upevněný na horních třech příčlích a na spodní straně háku se nacházejí zuby. 

Štěřiny jsou na spodním konci opatřeny hroty. Délka žebříku se pohybuje okolo 

410 cm +- 10 cm, min. šířka 30 cm (vnější rozměr). Hmotnost jednohákového žebříku 

musí být minimálně 8,5 kg (Kulhavý, 2010). 

 

Kategorie mužů 

Závodník uchopí žebřík a zaujme startovní postavení. Na startovní čáře může 

žebřík přesahovat dle potřeby každého soutěžícího, avšak ruce mohou přesahovat, 

jen pokud se dotýkají žebříku. Soutěžící startuje z nízkého nebo vysokého startu, 

avšak pokaždé se musí žebřík dotýkat země. Po zaznění startovního signálů soutěžící 

vybíhá s žebříkem k věži. Následně žebřík zavěšuje na parapetní desku okna 

2. podlaží a vylézá po něm vzhůru. Ve 2. podloží vysedne na parapetní desku a převěsí 

žebřík do 3. podlaží a stejně pokračuje do 4. podlaží. Čas se zastavuje dotekem obou 

nohou podlahy 4. podlaží či sepnutím cílového zařízení (www.hzscr.cz, 2018). 

 
Kategorie starších dorostenců 

   Tato kategorie se liší pouze tím, že výstup končí ve 3. podlaží cvičné věže 

(www.hzscr.cz, 2018).  

 

Kategorie středních dorostenců 

  Stejně tak v této kategorii je průběh stejný, ale zde soutěžící vylézají pouze 

do 2. podlaží cvičné věže (www.hzscr.cz, 2018). 

 

 

 

http://www.hzscr.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.hzscr.cz/
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Kategorie žen, dorostenek a mladších dorostenců 

V této kategorii dochází ke změně  průběhu plnění disciplíny. Žebřík je zde 

předem zavěšený v okně 2. podlaží. Soutěžící po startovním signálu vybíhají 

ze startovní pozice a přibíhají k věži. Vylézají pouze do 2. podlaží a poté se stejně jako 

u kategorie mužů zastavuje časomíra (www.hzscr.cz, 2018). 

 
Obr. 36 Schéma dráhy výstupu do 4. podlaží cvičné věže (Kulhavý, 2010) 

 
 

c. Štafeta 4 x 100 m s překážkami 
 
Štafeta 4 x 100 m s překážkami patří mezi kolektivní disciplíny, 

která se nejčastěji provádí na atletickém oválu dlouhém 400 m. Závodníci si mezi 

sebou ve vyznačeném území předávají proudnici, která značí štafetový kolík.  

 

 

 

http://www.hzscr.cz/
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Kategorie mužů 

 Na prvním úseku štafety 4 x 100 m s překážkami se nachází domeček, 

který se překonává pomocí žebříku. Stejně jako u disciplíny „Výstup do 4. podlaží 

cvičné věže“ závodník začíná s žebříkem na startu. Po odstartování přibíhá 

k domečku, který překonává tak, že se musí dotknout horní plošiny a seskočit 

do vlastní dráhy (www.hzscr.cz, 2018). 

 Na druhém úseku je připravený soutěžící, který zdolává bariéru a běží 

k závodníkovi na třetím úseku. Na třetím úseku tratě soutěžící uchopí hadice 

a rozhodí je před, na nebo až za kladinou. Dále přeběhne kladinu, za ní spojí dvě 

spojky dohromady a jednu půlspojku napojí na rozdělovač, ve vyznačeném úseku 

napojí poslední půlspojku na proudnici a poté ji odpojí. Následně předává proudnici 

poslednímu čtvrtému závodníkovi, který vybíhá do závěrečného úseku. Na posledním 

úseku je připravený hasicí přístroj, kterým soutěžící uhasí hořící kapalinu v nádrži. 

Odhodí jej tak, aby nebyl v kontaktu s nádrží, a běží do cíle. Zde může být výjimka 

u dobrovolných hasičů, kteří na čtvrtém úseku pouze přenášejí hasicí přístroj 

na vyznačené místo. Hasicí přístroj nesmí spadnout na zem do zastavení časomíry – 

jinak je pokus neplatný (www.hzscr.cz, 2018). 

  

Kategorie žen a dorostenek 

I tato disciplína je pro ženy mírně pozměněna. Na prvním úseku mají ženy 

předem připravený žebřík opřený o domeček a dále umístěnou doplňkovou plošinu, 

které se musí při seskoku dotknout. U soutěží základního kola se domeček nahrazuje 

překážkou s oknem, kterou musí soutěžící prolézt (www.hzscr.cz, 2018). 

http://www.hzscr.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.hzscr.cz/
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Obr. 37 Schéma tratě štafety 4 x 100 m s překážkami (www.hzscr.cz, 2018) 

 
 
 

a. Požární útok (kolektivní) 
 

Požární útok je nazýván královskou disciplínou požárního sportu. Tým 

se skládá ze 7 členů. Každý má svoji konkrétní úlohu. V družstvu musí fungovat 

ideální souhra, aby vše vyšlo.  

Před provedením pokusu si družstvo připraví motorovou stříkačku a veškeré 

potřebné nářadí okolo základny. Na povel rozhodčího „Na základnu“, se týmu spustí 

čas, během kterého musí vše umístit na své místo. Po startovním výstřelu tým vybíhá 

od startovní čáry k základně (www.hzscr.cz, 2018). Poté nastartuje stříkačku a utvoří 

pomocí sacího koše, savic, požárních hadic typu „B“ a „C“, rozdělovače a proudnic 

útočné vedení a nastříká vodu do terčů. Po naplnění dvou 10l terčů se zastaví 

časomíra.  

http://www.hzscr.cz/
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Obr. 38 Schéma požárního útoku (Škodová, 2014) 

  
 

3.5 POHYBOVÉ SCHOPNOSTI 

3.5.1 DEFINICE A OBECNÁ CHARAKTERISTIKA POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

Pohybové schopnosti můžeme definovat jako „relativně samostatné soubory 

vnitřních funkčních předpokladů člověka pro pohybovou činnost“ (Čelikovský et al., 

1979). 

Čelikovský et al. (1979) uvádí, že na pohybové schopnosti působí okolní 

prostředí jen z části. Pouze častým a důsledným opakováním tělesných cvičení 

(tréninkem) jedinec docílí jejich změny. Nejvýznamnějším faktorem, který se na nich 

podílí, jsou geny, neboť motorické schopnosti jsou člověku vnitřní a vrozené. Tyto 

schopnosti také nejsou konkrétní pro danou činnost a jsou relativně stálé v čase.  

K dalším vlastnostem motorických schopností patří jejich potencialita. Ne každý 

v sobě vždy objeví a hlavně správně zužitkuje získané schopnosti. S tím souvisí skrytá 

latentní vlastnost člověka (Měkota a Blahuš, 1983).  

3.5.2 KLASIFIKACE POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

Mnoho autorů uvádí různé taxonomie pohybových schopností. Např. Choutka 

a Dovalil (1991) rozdělují motorické schopnosti na sílu, rychlost, vytrvalost, 

obratnost a pohyblivost. Tyto schopnosti dále dělí na obecné, které se projevují 

v různých pohybových činnostech, a speciální, které jsou předpokladem pouze jedné 

konkrétní pohybové činnosti. Měkota a Blahuš (1983) člení pohybové schopnosti 

na kondiční (silové, vytrvalostní) a nekondiční neboli koordinační (obratnostní). 
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Z obratnostních dále ještě vyčleňují pohyblivostní. Rychlostní schopnosti řadí mezi 

kondiční a nekondiční. Viz obrázek č. 40.  

 
Obr. 39 Obecné schéma taxonomie motorických schopností (Měkota a Blahuš, 1983) 

 
 

Silové schopnosti 

 Definice síly: „schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou 

kontrakcí“ (Choutka a Dovalil, 1991). 

Silové schopnosti se určitým podílem promítají ve všech sportovních 

odvětvích, avšak odlišují se jejím množství zastoupení. Největší účast najdeme 

u disciplín, kde je úkolem překonat velký odpor náčiní či odpor vlastního těla. Naopak 

menší význam nalezneme u disciplín, kde se překonává aktivní odpor soupeře, 

prostředí či v různých sportovních hrách (Choutka a Dovalil, 1991). 

 Silové schopnosti se dále člení na statickou, dynamickou a dynamickou 

explozivní sílu.  Statická síla se definuje jako síla, kterou jedinec vytvoří proti 

pevnému odporu. Nedojde při ní k  pohybu, jen ke zvýšení napětí svalů. Kontrakce 

je izometrická. Dynamickou sílu jedinec vyvíjí proti určitému odporu během pohybu 

(např. přemístění břemene). Svalová činnost je zde doprovázená pohybem a délka 

svalů se zkracuje. Kontrakce je izotonická. Poslední dynamická síla explozivní neboli 

výbušná je charakterizovaná jako schopnost vydat v co nejkratším čase maximum 

energie (Měkota a Blahuš, 1983). 
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Vytrvalostní schopnosti 

Definice vytrvalosti: „soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než 

maximální intenzitou co nejdéle nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou 

intenzitou“ (Choutka a Dovalil, 1991). 

 Zda se v daném sportovním odvětví či disciplíně nacházejí prvky vytrvalosti 

je ovlivněno např. délkou tratě nebo dobou utkání.  Jedním z ukazatelů posuzujících 

tuto schopnost je počínající únava. Proto také někteří autoři charakterizují vytrvalost 

jako schopnost odolávat únavě (Choutka a Dovalil, 1991). 

 Vytrvalostní schopnosti dále rozdělujeme podle množství zapojení svalového 

systému na lokální a globální. U lokální vytrvalosti dochází k aktivaci pouze menších 

svalových skupin (méně než 1/3 svalstva) (Měkota a Blahuš, 1983) a dále se dělí 

na statickou (izometrickou kontrakci) a dynamickou (ostatní typy kontrakce) 

vytrvalost (Choutka a Dovalil, 1991). 

Globální vytrvalost se vyznačuje schopností odolávat celkové únavě, dochází 

u ní k zapojení velkých svalových skupin (více než 1/3 svalstva). Dále se rozděluje 

na globální vytrvalost anaerobní a globální vytrvalost aerobní (obecná vytrvalost) 

(Měkota a Blahuš, 1983).  

 Jako poslední je speciální vytrvalost, která je typická pro konkrétní specializaci 

(Choutka a Dovalil, 1991).  

Rychlostní schopnosti 

 Definice rychlosti: „schopnost člověka provádět daný pohybový úkol za 

vymezených podmínek v relativně minimálním časovém úseku či maximální frekvencí“ 

(Čelikovský et al., 1977). 

Výkony sportovce se u některých sportovních odvětví významně odvíjí 

od rychlostních schopností, a proto se požadavky na jejich rozvoj stále zvyšují. 

Ve sportovních odvětvích se rychlostní schopnosti rozčleňují podle významnosti 

na aktivitu s maximální intenzitou v proměnlivých podmínkách (sportovní hry), 

aktivitu s maximální intenzitou ve standartních podmínkách (sprinty v atletice), 

aktivitu s maximální či nemaximální intenzitou v podmínkách vnějšího odporu (vrhy), 

nebo ve složitějších podmínkách (gymnastika) a na ostatní sporty, ve kterých jsou 

tyto nároky nízké (Choutka a Dovalil, 1991). 
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Rychlostní schopnosti dělíme na reakční rychlost (moment mezi vydáním 

podnětu a začátkem pohybové činnosti) a na realizační (akční) rychlost (schopnost 

provést pohybový úkol od začátku pohybu či maximální frekvencí v co nejkratším 

časovém úseku) (Měkota a Blahuš, 1983). 

Obratnostní schopnosti 

 Definice obratnosti: „schopnost člověka provést pohybový úkol tak, aby průběh 

pohybů těla nebo jeho částí měl z hlediska pohybového úkolu nejúčelnější časovou, 

prostorovou a dynamickou strukturu“ (Čelikovský et al., 1977). 

 Obratnostní schopnosti jsou blízko spjaty s technickou částí sportovních 

činností. Pro zlepšování se ve sportovních odvětvích je tato schopnost velmi 

důležitým faktorem a tréninkem ji můžeme zdokonalovat. S rozvojem obratnostních 

schopností je potřeba začít již od útlého věku, protože jistá úroveň obratnosti 

je následně výchozím bodem pro zvládnutí složitějších sportovních dovedností. 

K těmto schopnostem patří např. schopnost spojování pohybových prvků, orientace, 

přizpůsobování, reakce, rovnováha, udržování rytmu, atd. (Choutka a Dovalil, 1991).

  

Pohyblivostní schopnosti 

 Definice pohyblivosti: „schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním 

rozsahu“ (Choutka a Dovalil, 1991). 

 Míra pohyblivosti závisí na morfologické a funkční vlastnosti opěrně 

pohybového systému, tzn. na tvaru kloubů, elasticitě svalstva, vazů či šlach. Velkou 

roli zde hraje i tzv. „vůle kloubů“ (Měkota a Blahuš, 1983).  

 Pohyblivost dělíme na aktivní a pasivní. Aktivní znamená, že jedinec dosahuje 

maximálního kloubního rozsahu přes aktivní stahy svalstva. Naopak pasivní 

pohyblivosti jedinec docílí prostřednictvím vnějších sil (např. partnerem), čímž 

dosahuje i větších výsledků než u aktivní (Měkota a Blahuš, 1983). 
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3.6 TRÉNINKOVÝ PROCES 

Fyzická příprava 

 K ideální fyzické přípravě je potřeba pevné zdraví, vysoká fyzická způsobilost, 

pohybová koordinace a vůbec obecný atletický rozvoj jednotlivce (Kulhavý, 2010). 

Technická připravenost 

  Během tohoto procesu dochází k formování nejvhodnějších technických 

pohybů pro plnění požárních disciplín. Připravenost nám pomáhá vykonávat pohyby 

s minimální ztrátou sil. Je úzce spjata s rozvojem fyzických a volních vlastností. 

Technická příprava využívá fázovou, ucelenou či komplexní metodu. Při fázové 

metodě dochází k rozdělení celé disciplíny na jednotlivé úseky. Ucelená metoda 

spočívá ve formování pohybových návyků nejdříve v ulehčených podmínkách, poté 

ve ztížených podmínkách a při únavě. V konečné fázi dochází ke zdokonalování 

pohybů v modelových podmínkách soutěže. Poslední, komplexní metoda, 

je souhrnem předchozích dvou metod (Kulhavý, 2010). 

Morálně volní připravenost 

 Tato příprava cílí na rozvoj cílevědomosti, vůle, houževnatosti, samostatnosti, 

rozhodnosti, odvahy, sebeovládání a dalších… Překonáváním různých problémů 

se formuje osobnost závodníka. V počáteční fázi tréninkové zátěže se na jedince 

nekladou až tak velké požadavky na mobilizaci sil, avšak postupem času se počet 

tréninků i soutěží zvyšuje, a je za potřebí větší měrou mobilizovat vůli na dosažení 

co nejlepších výsledků a na překonání pocitu únavy. Nicméně taková příprava klade 

na závodníka vysoké nároky na koncentraci, disciplinovanost, houževnatost, výdrž, 

samostatnost a iniciativu. Psychologická příprava se následně projevuje 

schopností maximálně mobilizovat fyzické síly závodníka pro dosažení kvalitního 

výkonu. Dopomáhá k tomu právě soustředěnost a schopnost plně koncentrovat své 

emoce a ovládat se (Kulhavý, 2010). 

  Mezi volní a sportovně – technickou připraveností se občas vyskytují různé 

neshody. Může se stát, že závodník je perfektně připraven po fyzické stránce, avšak 

nikoliv po té psychické. Projevuje se to nedostatečnou koncentrací, přetrénovaností 

či příliš velkou touhou po vítězství bez odpovídající fyzické připravenosti (Kulhavý, 

2010).  
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Taktická připravenost 

Za taktickou připravenost v požárním sportu považujeme způsoby a metody 

používané na soutěžích k dosažení co nejlepších sportovních výkonů (Kulhavý, 2010). 

V tomto ohledu se doporučuje: 

- před absolvováním disciplíny v myšlenkách zdárně absolvovat celou disciplínu 

po jednotlivých částech, 

- rozložit si síly na jednotlivé pokusy, 

- vzít v potaz klimatické podmínky (vítr, déšť) a podle nich uzpůsobovat změny 

v technice plnění disciplíny, 

- plně se soustředit na vlastní plnění disciplíny, 

- nepodléhat zklamání po nevydařeném prvním pokusu (Kulhavý, 2010). 

 

 

Obr. 40 Plán celkové přípravy v požárním sportu (Kulhavý, 2010) 
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4 METODIKA  

4.1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU  

Diplomová práce je založena na jednopřípadové či individuální případové 

studii. Jedná se o podrobný popis a rozbor jednoho případu. Testovaná osoba byla 

vybrána účelným, tedy záměrným výběrem, proto výsledné závěry nelze zobecnit. 

Zkoumaný soubor jsem zvolila po důkladném zvážení všech možností, z hlediska 

dostupnosti, nasbíraných zkušeností, kvalit a sportovních výsledků probanda. 

  Testovaná osoba se jmenuje Dominik Soukup (21 let). Je členem Sboru 

dobrovolných hasičů Žebnice a současně je v týmu reprezentace České republiky 

v požárním sportu. Hasičskému sportu se věnuje od svých 6 let (od roku 2003). 

V současné době je studentem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty 

elektrotechnické.  

 Proband trénuje každý den. V příloze přikládám týdenní tréninkový plán. 

Proband kombinuje tréninky rychlostní vytrvalosti na atletickém oválu, kruhové 

tréninky v tělocvičně i venku, kopce nebo běhy se zátěží, krátké běhy a odrazy, 

trénink techniky disciplín požárního sportu a v rámci regenerace zapojuje výklusy 

a plavání. 

 

4.1.1 SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 

Proband se věnuje požárnímu sportu již od útlého věku. V dětství trénoval 

za tým SDH Horní Hradiště, a už s tímto družstvem získal mnoho úspěchů. Poté se stal 

členem družstva SDH Žebnice, za který závodil v kategorii dorost a stále dosahuje celé 

řady úspěchů v kategorii mužů. Současně závodí za tým reprezentace České 

republiky. Mimo jiné vypomáhal na Mistrovství České republiky týmu SDH Obora a 

SDH Dehtín. Přehled jeho největších úspěchu viz níže. 

 

Děti 

MČR hry plamen - Trutnov 2008 (SDH Horní Hradiště) – 1. místo (celkově) 

Účastník mezinárodního setkání hasičské mládeže CTIF – Ostrava 2009 

 

Dorost 

MČR dorostu v požárním sportu – Sokolov 2012 (SDH Obora) – 3. místo (celkově) 
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MČR dorostu v požárním sportu - Sokolov 2012 (SDH Obora) – 3. místo (požární 

útok) 

 

MČR dorostu v požárním sportu – Brno 2014 (SDH Žebnice) – 1. místo (celkově) 

MČR dorostu v požárním sportu – Brno 2014 (SDH Žebnice) – 1. místo (požární útok) 

MČR dorostu v požárním sportu – Brno 2014 (SDH Žebnice) – 2. místo (štafeta 4 x 

100 s překážkami) 

 

Muži 

MČR mužů v požárním sportu – České Budějovice 2014 (SDH Dehtín) – 1. místo 

(celkově) 

MČR mužů v požárním sportu – České Budějovice 2014 (SDH Dehtín) – 3. místo 

(štafeta 4 x 100 s překážkami) 

 

MČR mužů v požárním sportu – Trutnov 2015 (SDH Dehtín) – 2. místo (celkově) 

MČR mužů v požárním sportu – Trutnov 2015 (SDH Dehtín) – 2. místo (štafeta 4 x 

100 s překážkami) 

 

MČR mužů v požárním sportu – Brno 2016 (SDH Žebnice) – 2. místo (celkově) 

 

MČR mužů v požárním sportu – Praha 2017 (SDH Žebnice) – 2. místo (celkově) 

MČR mužů v požárním sportu – Praha 2017 (SDH Žebnice) – 2. místo (požární útok) 

 

MS juniorů v požárním sportu – Grodno (Bělorusko) 2015 – 2. místo (celkově)  

MS juniorů v požárním sportu – Grodno (Bělorusko) 2015 – 3. místo (požární útok) 

 

CTIF (olympiáda) – Villach (Rakousko) 2017 - 1. místo (celkově)  

Olympijský vicemistr v běhu na 100 metrů s překážkami v kategorii dobrovolní hasiči 

2. olympijský vicemistr ve dvojboji v kategorii dobrovolní hasiči 

 

Jablonecká hala 2016 – běh na 100 metrů s překážkami – 3. místo 

Jablonecké hala 2016 – štafeta 4 x 100m s překážkami – 3. místo 
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Jablonecká hala 2018 – běh na 100 metrů s překážkami – 3. místo 

Akademické mistrovství ČR 2018 – běh na 100 metrů s překážkami – 1. místo 

Akademické mistrovství ČR 2018 – požární útok – 1. místo 

Akademické mistrovství ČR 2018 – štafeta 4 x 100 metrů – 1. místo  

Akademické mistrovství ČR 2018 – 1. místo 

 

4.2 VÝZKUMNÁ SITUACE A ORGANIZACE VÝZKUMU 

Výzkumné šetření proběhlo na podzim 2017 v dopoledních hodinách 

v tělocvičně (CH – 118) v budově Západočeské univerzity, Fakulty pedagogické 

v Plzni, v Centru tělesné výchovy a sportu. Toto místo bylo zvoleno kvůli vybavení 

a dostupnosti testovacích prostředků. Pro zachování objektivity testování prováděli 

hodnocení dva examinátoři: vedoucí mé diplomové práce Mgr. Petra Šrámková, Ph.D. 

a já. Hodnocení probíhalo nezávisle na sobě. Po získání výsledných známek 

se vypočítala průměrná hodnota z obou výsledků. Pokud to bylo možné, měření 

probíhala bez předchozího rozcvičení, pouze s jedním cvičným pokusem. Na začátku 

testování byly k jednotlivým testovacím metodám podány instrukce tak, aby byl daný 

test vykonáván správně. V průběhu testování bylo vše důkladně nafoceno 

a zaznamenáno do předem připravených archů.  Do testování jsme zařadily 

diagnostiku motorických schopností, testování svalových dysbalancí u vybraných 

svalových skupin, hodnocení držení těla, rozložení hmotnosti a zjištění hodnoty BMI. 

Jako první jsme testovaly motorické schopnosti. Zvolily jsme takové testy 

pohybových schopností, které se objevují ve vybrané disciplíně běh na 100 m 

s překážkami. Test reakční rychlosti, během kterého proband chytal pravítko, test 

akční rychlosti, při němž jsme měřily čas v běhu na 100 m, test dynamické síly 

a dynamické lokální vytrvalosti, ve kterém testovaná osoba prováděla co nejvíce 

shybů na hrazdě za sebou. Také jsme testovaly dynamickou explozivní sílu měřením 

skoku snožmo do dálky. Test motorické statické rovnováhy byl prováděn 

na Fleishmanově kladince výdrží jednonož a test motorické dynamické rovnováhy, 

během kterého jedinec stál na stabilometrické plošince (labyrint s kuličkou) a snažil 

se dostat kuličku do cíle. 

Dále jsme testovaly svalové dysbalance. Vybraly jsme testy takových svalových 

skupin, které jsou nejvíce zapojované při disciplíně běh 100 m s překážkami. 
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U probanda jsme testovaly zkrácení hlubokých svalů zádových, flexory kyčelního 

kloubu, trojhlavý sval lýtkový, svaly na zadní straně stehen, břišní svaly a hybný 

stereotyp flexe trupu, zapojení velkého svalu hýžďového, hloubku předklonu 

a na závěr provedení správného kliku. 

Dále jsme prováděly testování dle Jaroše a Lomíčka. Probanda jsme postavily 

před mřížovou tabuli, která je na pevno nainstalovaná na zdi v tělocvičně. Následně 

jsme hodnotily držení hlavy a krku, držení hrudníku, držení břišní stěny a sklon 

pánve, držení těla z boku, držení těla při pohledu zezadu a postoj dolních končetin. 

Pro kvalitnější a podrobnější diagnostiku dolních končetin jsme ještě zařadily test 

na zjištění stavu plosky nohy pomocí metody plantogramu. 

Posledním testováním byla rovnoměrnost rozložení hmotnosti. Pro tuto 

diagnostiku jsem využila školních vah pro zjištění zatížení pravé a levé dolní 

končetiny. Při této příležitosti jsem ještě testovanou osobu zvážila a změřila 

a z výsledných hodnot jsem zjišťovala BMI (Body Mass Index). 

Po prvním testování proband obdržel individuální intervenční program, dle 

kterého cvičil po dobu 8 měsíců. Druhé kontrolní testování proběhlo na jaře 2018. 

Proband se v roce 2017 zúčastnil několika závodů ve vybrané disciplíně běh na 

100 m s překážkami. Závody pro mé testování byly vybrány z hlediska časového 

rozložení, aby mohly být následně porovnány v dalším roce před a po aplikaci mnou 

vytvořeného intervenčního programu. Ze seznamu soutěží jsem si vybrala následující 

závody: 

- Jablonecká hala 2017 – 31. ročník halové soutěže v požárním sportu, 

který se konal v atletické hale na Střelnici v Jablonci nad Nisou 1. 4. 2017,  

- XXVIII. ročník Memoriálu Milana Kružíka, který se pořádal na požární 

stanici Plzeň Košutka 19. 5. 2017, 

- Ostravská stovka, která byla organizována 27. 5. 2017 v Ostravě 

na hasičské stanici Poruba, 

- Okresní soutěž družstev SDH, která proběhla 3. 6. 2017 v Plzni 

na atletickém stadionu města Plzeň, 

-  IX. ročník Memoriálu plk. JUDr. Josefa Blažka uspořádaný 2. 6. 2017 

na stadionu Sportovního klubu policie v Českých Budějovicích. 
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Závody v roce 2018 se konaly: 

- 7. 4. – Jablonecká hala 2018 v Jablonci nad Nisou - 32. ročník halové 

soutěže v požárním sportu, 

- 18. 5 – XXIX. ročník Memoriálu Milana Kružíka v Plzni na Košutce, 

- 26. 5 – Ostravská stovka v Ostravě na hasičské stanici Poruba, 

- 2. 6. – Okresní soutěž v Plzni, 

- 8. 6. – X. ročník Memoriálu plk. JUDr. Josefa Blažka v Českých 

Budějovicích. 

4.3 METODY ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

  METODOLOGIE VÝZKUMU – PŘÍPADOVÁ STUDIE 

    Podle Švaříčka a Šeďové (2007) je případová studie definována jako detailní 

zkoumání a pochopení jednoho nebo několika případů. Data se zde sbírají pomocí 

všech dostupných metod. 

Ve své diplomové práci jsem použila metodu kvalitativního výzkumu. Tato 

metoda má za úkol shromáždit a prozkoumat velmi široký sběr dat a podat o něm 

co největší množství informací (Švaříček a Šeďová, 2007).  

Výzkumník se u kvalitativního výzkumu neupíná pouze na vybrané proměnné, 

ale nechává volné pole působnosti.  Až během postupného sběru dat zjišťuje, jaký 

význam mají zkoumané proměnné a jak se vzájemně ovlivňují. Badatel je současně 

i účastníkem (Hendl, 2005). 

Osobní vztah s účastníky výzkumu je důležitým a základním předpokladem 

úspěchu. Žádný výzkumník není bez předsudků a nezatížený svými zkušenostmi 

a osobní historií (Miovský, 2006). 

 

4.4 METODY HODNOCENÍ 

   Měkota, Kovář a Štěpnička (1988) ve své publikaci popisují, že obsahem 

motorického testu je pohybová činnost, která musí být vymezená nějakým 

pohybovým úkolem spojeným s příslušnými pravidly. Na konci je číselné vyjádření 

průběhu či výsledku činnosti.  
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   Ve své práci se zabývám testováním vybraných motorických schopností, 

testováním svalových dysbalancí, testováním dle Jaroše a Lomíčka, zjišťuji hodnotu 

BMI a v neposlední řadě rozložení hmotnosti. Tyto testy jsou sestaveny tak, aby 

co nejkomplexněji a zároveň nejpodrobněji ukázaly aktuální stav probanda 

zatíženého požárním sportem, přesněji požární disciplínou běh na 100 m 

s překážkami.  

 

4.4.1 TESTOVÁNÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ 

a. Test reakční rychlosti 

Pro zjištění reakční rychlosti jsem vybrala test „Zachycení padajícího 

předmětu“. Toto cvičení jsem čerpala z publikace od Měkoty a Blahuše, 1983.  

Zařízení: 

Délkové měřítko v podobě ploché desky (pravítko dlouhé nejméně 60 cm), 

židle (Měkata a Blahuš, 1983). 

Provedení: 

Testovaná osoba (TO) si sedne rozkročmo na židli, čelem k opěradlu, ruku 

položí zápěstím o hranu opěradla. Examinátor se postaví před TO a měřítko, v našem 

případě pravítko dlouhé nejméně 60 cm, které drží u horního okraje, a vloží pravítko 

TO do připravené ruky. Ta ho obepne polootevřenou dlaní tak, aby mezi pravítkem 

a prsty vznikla mezera asi 1 cm. Následně examinátor povytáhne měřítko vzhůru tak 

vysoko, aby nulový bod měřítka byl na úrovni horního okraje ruky TO. Nyní 

examinátor slovním pokynem „připraveno“ upozorní TO, že během následujících čtyř 

sekund se uskuteční pohybový akt. Poté examinátor pravítko pustí, a to padá volným 

pádem svisle dolů. Úkolem TO je co nejrychleji zachytit padající předmět sevřením 

ruky, která stále zůstává opřená o hranu židle (Měkota a Blahuš, 1983). 

Pravidla: 

- pohyb názorně předvedeme a vysvětlíme, s nezacvičenou TO provedeme 

zácvik, 

- pravítko examinátor pouští po pokynu „připraveno“ v nepravidelném rozmezí 

1 – 4 sekund, 

- TO se při testu nedívá na ruku examinátora, 
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- pohybový akt se provádí pětkrát za sebou, 

- nejlepší a nejhorší pokus se škrtá, ze zbylých třech pokusů se udělá 

aritmetický průměr, 

- výsledek se zapisuje v centimetrech a počítá se od horního okraje palce 

(Měkota a Blahuš, 1983). 

 

Obr. 41 Testování reakční rychlosti – Zachycení padajícího předmětu (Měkota a Blahuš, 
1983) 

 

b. Test akční rychlosti 

Pro vyšetření akční rychlosti jsem zvolila atletickou běžeckou disciplínu běh 

na 100 m s nízkým startem ze startovních bloků. 

Zařízení: 

 Startovní bloky, startovací zařízení „startovací klapačka“, stopky a atletická 

dráha. 

Provedení: 

 TO startuje z nízkého startu ze závodních bloků. Na povel „na místa“ 

se proband postaví za bloky, „připravte se“ zaujme postavení v blocích, „pozor“ 

poloha jedince ve střehu. Na startovní povel dochází k co nejrychlejší reakci 

a vyběhnutí probanda z bloků. TO se snaží proběhnout trať (100 m) v co nejkratším 

čase (Rubáš, 1996). 
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Pravidla: 

- testu předchází důkladné rozběhání a rozcvičení, 

- měření a startovní povely probíhají v souladu s pravidly atletiky, 

- startuje se pomocí startovních dřívek „klapačky“ a ruční měření času 

na stopkách (Rubáš, 1996). 

c. Test dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti 

Pro toto testování jsem vybrala „Shyby“. Cvičení jsem použila z publikace 

od Měkoty a Blahuše, 1983. 

Zařízení: 

 Hrazda musí být umístěná v takové výši, aby se TO ve svisu nedotýkala země. 

Průměr hrazdové žerdi je 3 – 5 cm (Měkota a Blahuš, 1983). 

Provedení: 

TO se ze svisu v držení nadhmatem na šíři ramen přitahuje do shybu a vrací 

zpět do základní polohy tj. do zcela natažených paží. Pohyb probíhá plynule, 

bez přerušení až do únavy (Měkota a Blahuš, 1983). 

 

Pravidla: 

- pohybový akt předvedeme a vysvětlíme, nácvik neprovádíme, 

- pro komfortnější zaujetí základní polohy využijeme stoličku, na kterou TO 

vystoupí, následně je pak examinátorem odsunuta, 

- k usnadnění pohybu nesmí být využit švih, hmit ani kopání nohama, 

- test provádíme jen jednou, 

- test je ukončený v případě, že TO přeruší plynulý pohyb na dvě sekundy nebo 

dvakrát za sebou není pohyb vykonán tak, aby brada byla nad žerdí (Měkota a 

Blahuš, 1983). 
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Obr. 42 Testování dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti – Shyby (Měkota a 
Blahuš, 1983) 

 

a. Test dynamické síly explozivní 

Pro testování dynamické explozivní síly jsem zvolila „Skok daleký z místa 

odrazem snožmo“. Tento cvik jsem čerpala z knihy od Měkoty a Blahuše, 1983. 

Zařízení: 

Pásmo na měření délky a přiměřený prostor v tělocvičně (Měkota a Blahuš, 

1983). 

 

Provedení: 

Ze stoje mírně rozkročného – podřep – zapažit – předklon – odrazem snožmo 

skok daleký vpřed. Skok provádíme se současným švihnutím pažemi vpřed. Odraz 

se provádí z vyznačené odrazové čáry (Měkota a Blahuš, 1983). 

 

Pravidla: 

- skok vysvětlíme a názorně předvedeme, 

- zácvik neprovádíme, 

- TO stojí špičkami těsně před odrazovou čárou, chodidla jsou rovnoběžná, 

- při provádění skoku je zakázané si dopomáhat poskokem před odrazem, 

- délku skoku měříme od odrazové čáry k místu dotyku pat (Měkota a Blahuš, 

1983). 
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Obr. 43 Testování dynamické síly explozivní – Skok daleký z místa odrazem snožmo 
(Měkota a Blahuš, 1983) 

 

b. Test motorické rovnováhy statické 

Pro zjištění statické motorické rovnováhy jsem zvolila test „Výdrž ve stoji 

jednonož na kladince“, který jsem použila z publikace od Měkoty a Blahuše, 1983. 

Zařízení: 

Speciální dřevěná kladinka - Fleishmanova kladinka a stopky (Měkota a 

Blahuš, 1983). 

Provedení: 

Testovaná osoba si stoupne preferovanou bosou nohou na připravenou 

kladinku. Druhou nedominantní dolní končetinu opírá špičkou o zem. Následně 

volnou končetinu oddálí od země, ohne v kyčli a v koleni, ruce dá v bok. Cvik 

provádíme s otevřenými i zavřenými oči. TO zaujme rovnovážný postoj a současně dá 

pokyn časoměřiči ke spuštění stopek. Úkolem je vydržet co nejdéle v rovnovážné 

pozici. Maximálně však 20 sekund (Měkota a Blahuš, 1983). 

 

Pravidla: 

- úkol je předveden a vysvětlen, dovolen je jeden nácvik na každé noze, 

- test končí v případě, že: TO poruší základní postavení, pohne se z místa, 

dotkne se země jinou částí těla, oddálí paže od boků nebo otevře oči, 

- test se opakuje dvakrát, mezi opakováním je pauza 30 sekund, 

-  výsledná hodnota je součet časů (Měkota a Blahuš, 1983). 
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Obr. 44 Testování motorické rovnováhy statické – Výdrž ve stoji jednonož na kladince 
(Měkota a Blahuš, 1983) 

 

c. Test motorické rovnováhy dynamické 

Pro diagnostiku dynamické motorické rovnováhy jsem vybrala test 

se stabilometrickou plošinkou. 

Zařízení: 

Stabilometrická plošina (balanční labyrint s kuličkou) a stopky. 

Provedení: 

 TO stojí na stabilometrické plošince. Úkolem probanda je pomocí pohybu 

chodidel a změn těžiště provést kuličku přes labyrint, a to co nejrychleji do cíle. 

Kuličku necháme na startovní čáře. Jakmile TO dá pokyn časoměřiči a rozhýbe 

kuličku, examinátor spustí stopky. 

Pravidla: 

- pohybový úkol je vysvětlen a názorně demonstrován, 

- dovolen je pouze jeden zácvik, 

- test končí v případě, že: kulička je dovedena na určené místo, TO se dotkne 

země jakoukoliv částí těla. 

   



 METODIKA 

 52 

 

Obr. 45 Stabilometrická plošina 

4.4.2 TESTOVÁNÍ - SVALOVÉ DYSBALANCE 

Janda (2004) ve své publikaci definuje svalový test jako pomocnou vyšetřovací 

metodu. Tato metoda informuje o síle jednotlivých svalů, pomáhá při určení 

poškození motorických periferních nervů a její regeneraci. Dále napomáhá při 

rozboru jednoduchých hybných stereotypů a v neposlední řadě je základem 

analytických, léčebně tělovýchovných procesů při úpravě narušených funkcí 

oslabených svalů, a pomáhá při určení pracovní výkonnosti testované části těla. 

Dle metodiky profesora Jandy (2004) jsem posuzovala kvalitu hybných funkcí. 

Janda pro své hodnocení uplatňuje šestistupňovou škálu. Vzhledem k tomu, 

že nemám s žádným podobným testováním zkušenosti, testovací škálu jsem si pro 

naše účely modifikovala na třístupňovou. S adaptovanou škálou se mi pracovalo lépe, 

a to hlavně z praktických důvodů.  

 

Třístupňová testovací škála: 

1. stupeň: fyziologické provedení bez odchylky 

2. stupeň: mírná odchylka  

3. stupeň: výrazná odchylka  
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a. Testování zkrácených hlubokých svalů zádových 

Zařízení: 

 Židle a dle potřeby destička na podložení. 

Základní poloha: 

Testovaná osoba sedí vzpřímeně na židli, horní končetiny má volně podél těla, 

dolní končetiny ohne v kyčli a v koleni v úhlu 90°, bérce má kolmo k zemi a zároveň 

trup se stehny svírá pravý úhel. Chodidla jsou celou plochou na zemi. Při neadekvátní 

velikosti židle využijeme destičky na podložení (Janda, 2004). 

Provedení:  

Testovaná osoba s výdechem provádí pomalu maximální předklon od hlavy 

až k hornímu okraji pánve. Druhá osoba fixuje pánev za lopaty kosti kyčelní tak, aby 

nedošlo k pánevnímu sklopení. Horní končetiny uvolněně visí podél těla (Janda, 

2004). 

 

 

Obr. 46 Testování zkrácených hlubokých svalů zádových 

Hodnocení:  

Měříme vzdálenost čela od stehen. 

1. stupeň: mezera menší než 10 cm 

2. stupeň: mezera 10 – 15 cm 

3. stupeň: větší než 15 cm (Janda, 2004) 

 

Nejčastější chyby: 

- předklon se provádí překlápěním pánve, 

- nedává se příliš velký pozor na výchozí postavení (Janda, 2004). 



 METODIKA 

 54 

b. Testování flexorů kyčelního kloubu 

Zařízení: 

 Švédská bedna či stůl. 

Základní poloha:  

Testovaná osoba si hýžděmi sedne na hranu vyvýšené podložky (např. švédské 

bedny). Následně se položí na záda a obě dolní končetiny přitáhne za kolena 

k hrudníku, tím zajistí výchozí sklon pánve (Bursová, 2005). 

Provedení:  

Netestovaná dolní končetina zůstává v základní poloze, aby se vyvažovala 

bederní lordóza. Vyšetřovanou dolní končetinu proband pomalu spouští přes okraj 

bedny tak, aby volně visela. Spojnice kyčelních kloubů je rovnoběžná s osou ramen 

(Janda, 2004). 

 

Obr. 47 Testování flexorů kyčelního kloubu 

Hodnocení:  

Hodnocení probíhá na základě postavení částí dolní končetiny - stehna, bérce 

a podle odchýlení čéšky (deviace pately).  Jako další zjišťujeme stlačení stehna 

do hyperextenze, tj. zvýšený rozsah pohybu ve směru natažení, bérce do flexe, tj. 

ohnutí stehna do hyperaddukce, tj. vnitřní rotace (Janda, 2004). 

Fyziologický rozsah:  

- bedrokyčlostehenní sval – stehno je v prodloužení trupu či směřuje mírně 

šikmo dolů (úhel mezi trupem a stehnem je 180° či větší), 

- přímý stehenní sval – mezi bércem a stehnem je úhel 90°, 

- napínač povázky stehenní – osa testovaného stehna a trupu je rovnoběžná 

(Bursová, 2005). 
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Nejčastější chyby: 

- nedbá se na výchozí postavení pánve, 

- probanda nedokáže dostatečně uvolnit testovanou dolní končetinu, 

- pohyb se uskutečňuje příliš rychle (Janda, 2004). 

 

c. Testování trojhlavého svalu lýtkového 

Základní poloha: 

1. Testovaná osoba vykoná dřep na plných chodidlech s předpažením. 

 

 

Obr. 48 Testování trojhlavého svalu lýtkového – dřep 

 

2. Sed vzpřímený na zemi, testovaná dolní končetina je natažená, druhá 

(netestovaná) končetina je pokrčená (Bursová, 2005). 

 

 

 

Obr. 49 Testování trojhlavého svalu lýtkového – sed vzpřímený na zemi 
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Hodnocení: 

1. Při úplném fyziologickém rozsahu proband vykoná dřep na plných chodidlech 

tak, že stehna se musí dotýkat lýtek a chodidla jsou v rovnoběžném postavení 

těsně u sebe, horní končetiny v předpažení. 

2. Při úplném fyziologickém rozsahu testovaná osoba v sedu s nataženou 

(testovanou) dolní končetinou provede dorzální flexi (tj. fajfku). U správného 

provedení dorzální flexe, chodidlo a bérec svírají ostrý úhel a pata musí být 

odlepená od podložky (Bursová, 2005). 

d. Testování svalů na zadní straně stehen + zákolenní 

 
Zařízení:  

 Lavička. 

Základní poloha:  

Testovaná osoba sedí vzpřímeně bočně na lavičce, testovanou dolní končetinu 

má nataženou na lavičce, netestovanou dolní končetinu má skrčenou přednožmo, 

chodidlem opřenou o zem (Bursová, 2005). 

Hodnocení: 

 Při úplném fyziologickém rozsahu proband dokáže sedět s kostí křížovou 

v kolmici. Tedy podélná osa páteře je v prodloužení. Testovaná dolní končetina leží 

napjatá na lavičce a koleno směřuje kolmo vzhůru (Bursová, 2005). 

 

 

Obr. 50 Testování svalů na zadní straně stehen + zákolenní 
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e. Testování břišních svalů a hybného stereotypu flexe trupu 

 

Základní poloha: 

Proband provádí leh pokrčmo mírně roznožný, horní končetiny 

má předpažené poníž (Bursová, 2005). 

Provedení: 

Testovaná osoba pomalu s výdechem, tahem (ne švihem, ani odrazem) odvíjí 

páteř od podložky skoro až do polohy sedu tak, aby se horní okraj pánve neustále 

dotýkal země (Bursová, 2005). 

 

Obr. 51 Testování břišních svalů a hybného stereotypu flexe trupu 

Hodnocení:  

Pokud proband dokáže daný cvik bez problémů v základní poloze, zvýšíme 

úroveň cviku podle úchopu horních končetin (Bursová, 2005). 

Silová úroveň břišních svalů: 

- podprůměrná úroveň – horní končetiny předpažit poníž, 

- průměrná úroveň – horní končetiny skrčit, předloktí zkřížené přes sebe 

na hrudi, 

- nadprůměrná úroveň – horní končetiny se široce rozloženými lokty 

za hlavou (Bursová, 2005). 

 

f. Klik 

 
Základní poloha: 

Proband provádí vzpor klečmo, jako těžší verzi následně vzpor ležmo, trup 

a stehna má v jedné přímce, paže má kolmo k zemi, prsty rukou směřují šikmo 

dopředu dovnitř (Bursová, 2005). 

 

 



 METODIKA 

 58 

Provedení: 

TO je v základní poloze a vydechne, s nádechem, pomalým pohybem pokrčuje 

horní končetiny až do polohy. V této pozici nadloktí svírá s trupem cca úhel 45°. 

Po celou dobu vykonávání pohybu má podsazenou pánev, vytaženou hlavu temenem 

do dálky, zatažená ramena a lopatky celou plochou přitažená k hrudníku. S výdechem 

se vrací zpět do základní polohy (Bursová, 2005). 

 

 

Obr. 52 Klik 

 

g. Extenze v kyčelním kloubu (zapojení velkého svalu hýžďového při 

zanožení) 

Základní poloha:  

Proband zaujímá polohu vleže na břiše, ruce má pod čelem (Bursová, 2005). 

Provedení:  

S nádechem TO pomalu zanožuje nataženou dolní končetinu mírně nad 

podložku (maximálně 10°) (Bursová, 2005). 

 

 

 

Obr. 53 Extenze v kyčelním kloubu 

Hodnocení:  

Při správném fyziologickém provedení se jako první zapojí velký sval hýžďový 

a následně sval ischiokrurální (hamstring). Bederní vzpřimovače se zapojí při 

nadměrném zanožení (Bursová, 2005). 
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h. Test – metoda plantogramu 

Pro vyhotovení plantogramu jsem si zvolila stejnou metodu jako ve své 

bakalářské práci. Metoda, při které jsou nanášeny inkoustové barvy na chodidlo 

pomocí vaničky s filcovým kobercem. Následný plantografický otisk byl pak 

vytvořený na bílý papír rozměru A4. Tuto metodu jsem si zvolila kvůli ověřeným 

a pozitivním zkušenostem z bakalářské práce. Při testování v bakalářské práci se mi 

tato metoda velmi osvědčila nejen kvůli dostupnosti potřebného materiálu a malé 

časové náročnosti, ale také kvůli její kvalitní diagnostice a dobré proveditelnosti 

ve školní praxi.  

Plantogramy jsem vyhodnocovala podle metody indexu dle Srdečného. 

Nejdříve se změří šířka otisku nohy u pátého metatarzu a následně se vydělí délkou 

chodidla bez prstů. Výslednou hodnotu pak vynásobíme číslem 10. Pokud je výsledná 

hodnota vyšší než 1, 7, diagnostikovala jsem snížené klenutí, pokud je nižší než 1,7, 

diagnostikovala jsem normální klenutí plosky nohy (Srdečný, 1977). V kapitole 

Výsledky a diskuze – Testování dle Jaroše a Lomíčka přikládám vyhotovené 

platogramy.  

 

 

Obr. 54 Metodika hodnocení nožní klenby dle metody indexu (Srdečný, 1982) 

 

i. Hloubka předklonu 

Zařízení: 

Stupínek se svisle připevněným délkovým měřítkem, na kterém jsou od stojné 

plochy směrem vzhůru vyznačené kladné hodnoty a směrem dolů záporné (Měkota a 

Blahuš, 1983).  
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Základní poloha: 

 TO provede stoj spojný na vyvýšeném stupínku, ruce má ve vzpažení (Měkota 

a Blahuš, 1983). 

Provedení: 

 TO postupně ze vzpažení provádí pomalý ohnutý předklon a sune ruce 

po délkovém měřítku. Předklon provádí bez pokrčení kolen. V konečné poloze vydrží 

2 vteřiny. (Měkota a Blahuš, 2005). 

Pravidla 

- test nejdříve vysvětlíme a názorně demonstrujeme, 

- při testování je zakázané hmitání, 

- před testem provedeme rozcvičení, 

- TO je na boso, 

- examinátor dotykem na kolena kontroluje napnutí, 

- pokus s pokrčenými koleny je neplatný, 

- test se provádí dvakrát (Měkota a Blahuš, 1983). 

Hodnocení: 

 V průběhu provádění cviku sledujeme způsob předklonu. Hlavně 

se zaměřujeme na překlápění pánve a plynulost oblouku celé páteře. U zkrácených 

flexorů kolenního kloubu se pánev překlápí málo a při zkrácených paravertebrálních 

svalech (svaly okolo páteře) dochází ke kompenzačnímu zvýšení kyfózy zvláště 

v hrudní části páteře při málo rozvinutém bederním úseku (Janda, 2004). 

 

Obr. 55 Test pohyblivosti – Hloubka předklonu (Měkota a Blahuš, 1983) 
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4.4.3 HODNOCENÍ POSTAVY DLE JAROŠE A LOMÍČKA (1957)  

Hodnocení statické složky posturální funkce držení těla jsem prováděla 

pomocí metodiky dle Jaroše a Lomíčka (1957).  

Podle Kopeckého (2010) se tato metoda provádí za pomoci olovnice, 

dřevěného metru a záznamového listu. Pro naše účely jsem využila mřížovou tabuli, 

která nám nasimulovala spuštěnou olovnici. Spuštěná olovnice, pro nás středová čára 

vede kolem středu hrbolu kosti týlní a jednotlivé parametry pak hodnotíme k této 

těžnici. Metoda vychází ze subjektivního hodnocení jednotlivých částí. Je založená 

na vizuálním hodnocení držení těla, a proto je také nejvíce využívaná v tělovýchovné 

praxi. 

Autoři Jaroš a Lomíček (1957) popisují způsob hodnocení držení těla 

v následujících několika oblastech:   

I. Hodnocení držení hlavy a krku 

II. Hodnocení hrudníku 

III. Hodnocení břicha a sklonu pánve 

IV. Hodnocení křivky zad 

V. Hodnocení držení těla v čelní rovině 

VI. Hodnocení dolních končetin 

 

  Při testování nejdříve pozorujeme probanda při pohledu zepředu. Dále také 

hodnotíme postavu z boku a zezadu. V každé oblasti je proband hodnocen známkami 

od 1 do 4, kdy 1 značí skvělé držení těla, a 4 velmi špatné. Průběžné známky pouze 

z prvních 5 oblastí se nám sčítají. Poslední (VI.) klasifikace dolních končetin 

se nezahrnuje, a píšeme ji pouze jako index ve formě zlomku. Výsledný součet 

udělených známek z jednotlivých oblastí nám určí celkové držení těla. Záznam 

skvělého hodnocení pak vypadá takto: 5/1 (Jaroš a Lomíček, 1957). 

 

Zde uvádím podrobně rozepsané hodnocení v jednotlivých oblastech. 

I. Hodnocení držení hlavy a krku 

Známka 1: 

- štěrbina oční a horní úpon ušního boltce leží ve vodorovné rovině, 

- dolní čelist je zasunutá, 
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- osa krku je svislá, velikost krční lordózy je nejvýše 2 cm od těžnice 

spuštěné ze záhlaví. 

Známka 2: 

- obličej hledí kupředu, avšak osa krku je skloněna mírně dopředu, asi 10°. 

Známka 3: 

- hlava a krk jsou v předklonu 20°, anebo zakloněny. 

Známka 4: 

- krk a hlava jsou v předklonu v úhlu přes 30°. 

 

II. Hodnocení hrudníku 

Známka 1: 

- normální hrudník je souměrný, jeho osa je svislá, je dobře klenutý, 

- žebra svírají s páteří 30°, souměrně se při dýchání pohybují, 

- kyfóza hrudní je fyziologická, dotýká-li se její vrchol těžnice spuštěné  

ze záhlaví. 

Známka 2: 

- malé odchylky od normálu v průběhu osy hrudníku, která je skloněná asi  

o 10°. 

Známka 3: 

- hrudník je plochý a hrudní páteř je značně ohnutá, olovnice spuštěná ze 

zátylí se ohýbá o zvětšenou hrudní kyfózu, olovnice přiložená k vrcholu 

hrudní kyfózy jde mimo záhlaví, 

- hrudník je plochý a páteř je plochá, krční lordóza, hrudní kyfóza a 

bederní lordóza jsou téměř vymizelé. 

Známka 4: 

- těžká odchylka tvaru hrudníku, který je plochý, 

- hrudní páteř je silně vyhnutá v totální oblouk a tečna na vrcholu hrudní 

páteře odstupuje daleko od záhlaví. 

 

III. Hodnocení břicha a sklonu pánve 

Známka 1: 

- břicho neprominuje, je vtaženo za svislicí spuštěnou od mečíkovitého 

výběžku sterna, 



 METODIKA 

 63 

- lordóza bederní je malá tj. 2,5 – 3 cm, 

- břicho, pánev a kost křížová jeví odchylky asi 30° od vertikály. 

Známka 2: 

- malé odchylky od normálu, stěna břišní je např. mírně vyklenutá, lordóza 

bederní mírně zvětšená, kost křížová má sklon 35°. 

Známka 3: 

- stěna břišní silně prominuje, sklon osy břicha a pánve je 40 – 50°a kosti 

křížové až 40°. 

 

Známka 4: 

- velké odchylky v držení pánve a průběhu břicha, 

- kost křížová je skloněná v úhlu na 50°a bederní lordóza je větší než 5 cm. 

 

IV. Hodnocení křivky zad 

Známka 1: 

- svislice spuštěná ze záhlaví se dotýká hrudní kyfózy a prochází rýhou 

mezi hýžděmi, 

- hloubka krční lordózy je 2 cm, bederní lordózy 2,5 – 3 cm. 

Známka 2: 

- malé odchylky od normálu ve smyslu plus nebo minus. 

Známka 3: 

- zjevně vyznačená kulatá záda, 

- totálně kulatá nebo plochá záda. 

Známka 4: 

- těžké odchylky od normálu, 

- značně kulatá záda, 

- těžká totální kyfóza, 

- úplně plochá záda. 

 

V. Hodnocení držení těla v čelné rovině 

Známka 1: 

- naprostá souměrnost, stejná výše ramen, ramena uvolněná, lopatky 

neodstávají, jejich vnitřní okraje jsou rovnoběžné, 
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- thorako-abdominální trojúhelníky jsou stejně veliké, souměrnost boků. 

Známka 2: 

- nepatrná odchylka v jednom bodu, vyjma trvalé nesouměrnosti ramen 

nebo lopatek. 

 

Známka 3: 

- trvalé vysunování jednoho boku mírného stupně, 

- nesouměrnost postavy, jedno rameno výš. 

 

Známka 4: 

- značné odstávání lopatek, značné vysouvání boků, 

- nesouměrnost thorako-abdominálních trojúhelníků. 

 

VI. Hodnocení dolních končetin 

Známka1: 

- středy kloubů kyčelních, kolenních a hlezenních jsou na svislici, 

- podélné a příčné klenby nohou jsou dokonalé. 

Známka 2: 

- varozita nebo valgozita kolen není větší než 3 cm, tzn. vzdálenost mezi 

klouby kolenními nebo vnitřními kotníky není ve stoji spojném větší než 

3 cm, 

- nohy jsou nepatrně ploché. 

Známka 3: 

- osa dolních končetin jako při známce 2 nebo normální, avšak ploché 

nohy  

II. – III. stupně. 

Známka 4: 

- varozita kolen 5 cm 

- valgozita kolen 6 cm, 

- současně ploché nohy vyššího stupně, 

- jiné deformity zařadíme podle závažnosti do stupně 3. – 4. 

 

Výsledné hodnocení držení těla po součtu známek (bodů). 
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Klasifikace držení těla: 

I. Dokonalé držení těla (5 bodů). 

II. Dobré (téměř dokonalé) držení těla (6 – 10 bodů). 

III. Vadné držení (11 – 15 bodů). 

IV. Velmi špatné držení těla (16 – 20 bodů). 

 

4.4.4 ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI 

Zařízení:  

  Dvě nášlapné kalibrované digitální váhy. 

Provedení:  

  TO se postaví každou nohou zvlášť na dvě nášlapné digitální váhy a zaujme 

návykový postoj. Úkolem probanda je dosáhnout subjektivního rovnoměrného 

rozložení hmotnosti mezi pravou a levou dolní končetinu. Examinátor sleduje 

rozložení hmotnosti na digitálním displeji, a poté vše zapisuje do předem 

připraveného archu.  

Hodnocení: 

U dospělého člověka se za normální funkční asymetrie v rozložení hmotnosti 

považuje rozdíl do 5 kg (Lewita, 1990).  

 

Obr. 56 Nášlapné kalibrované digitální váhy 
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4.4.5 URČOVÁNÍ TYPU POSTAVY PODLE TĚLESNÉ VÝŠKY A TĚLESNÉ 

HMOTNOSTI 

Pro určení typu postavy podle tělesné hmotnosti a tělesné výšky jsem zvolila 

Index tělesné plnosti (Body Mass Index – BMI). Tento index nám sděluje, zda aktuální 

tělesná hmotnost koresponduje s tělesnou výškou, tedy zda není proband z hlediska 

své hmotnosti nadprůměrný či podprůměrný. Tento index nám slouží k odhalení 

stupně obezity, ale nedokáže rozpoznat, zda např. nadprůměrná hmotnost 

je způsobená složkou aktivní (svalovou) nebo pasivní (tukovou) (Bursová, Čepička, 

1998). 

 

Vzorec pro určení BMI (Bursová, Čepička, 1998): 

 

BMI =
hmotnost (kg)

tělesná výška2 (m2)
 

BMI: 

- 20 a < –  podváha 

- 21 – 25 – norma (ideál 22, 5) 

- 26 – 30 – nadváha 

- 31 – 40 – závažná obezita 

- 41 a   >  –  morbidní obezita (Bursová, Čepička, 1998) 

 

4.5 INTERVENČNÍ PROGRAM 

Na základě vstupního testování jsem vytvořila intervenční program 

přizpůsobený pro mého probanda. Zvolila jsem takové cviky, které odpovídaly 

vstupnímu vyšetření a korespondují s disciplínou probanda (běh na 100 m 

s překážkami). Intervenční program se skládá z kompenzačních, posilovacích, 

protahovacích a specifických cviků pro vybranou disciplínu. Příručka obsahuje 52 

cviků, podle kterých proband cvičil po dobu 8 měsíců. Tento program doplňoval 

a optimalizoval probandův tradiční tréninkový plán, který vytváří jeho trenér a jehož 

ukázku předkládám rovněž v přílohách DP. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 TESTOVÁNÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ 

Test reakční rychlosti 

 Test „Zachycení padajícího předmětu“ je určený pro hodnocení reakční 

rychlosti. Při vstupním hodnocení proband dosáhl u pravé (dominantní) končetiny 11 

cm, u levé končetiny 18, 3 cm. Po aplikaci mnou navrženého intervenčního programu 

jsme provedly druhé testování a zaznamenaly jsme u obou horních končetin zlepšení. 

U pravé (dominantní) končetiny zlepšení o 4 cm (proband dosáhl 7 cm), u levé 

končetiny o 7, 3 cm (proband dosáhl 11 cm).   

Test akční rychlosti 

 U dalšího testu – běh na 100 m s nízkým startem ze startovních bloků proband 

u vstupního hodnocení dosáhl času 11, 27 s. U výstupního hodnocení jsme naměřily 

čas 11, 15 s, tedy zlepšení o 0,12s. 

Test dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti 

 Pro zjištění dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti proband prováděl 

shyby na hrazdě. U vstupního hodnocení provedl 8 shybů, u výstupního se proband 

přitáhl 9x. 

Test dynamické síly explozivní 

 Test „Skok daleký z místa odrazem snožmo“ je určený pro zjištění dynamické 

explozivní síly. Při vstupním hodnocení proband skočil 265 cm, u výstupního 

hodnocení se zlepšil o 14 cm. Dosáhl 279 cm. 

Test motorické rovnováhy statické 

 Pro zjištění statické rovnováhy proband prováděl výdrž ve stoji jednonož 

na Fleishmanově kladince, nejdříve s otevřenýma očima poté se zavřenýma očima. 

Při vstupním hodnocení proband dosáhl času s otevřenýma očima u pravé i levé 

končetiny víc jak 20 s. Se zavřenýma očima u pravé končetiny dosáhl času 3, 64 s, 

u levé končetiny 4, 60 s. Po aplikaci intervenčního programu proband u výstupního 

hodnocení dosáhl s otevřenýma očima u pravé i levé končetiny také času více jak 20 s. 

Se zavřenýma očima u pravé končetiny dosáhl času 9, 96 s, u levé končetiny 5, 33s.  
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Test motorické rovnováhy dynamické 

 Uvedený test proband prováděl na stabilometrické plošině (balanční labyrint 

s kuličkou). Při vstupním hodnocení dosáhl času 21, 88 s. Při výstupním hodnocení 

času 19, 97 s. Proband se tedy zlepšil o 1,91 s. 

 

Tab. 1 Výsledky 2017 - testování motorických schopností 

Název testu Výsledky 2017 

TESTOVÁNÍ MOTORICKÝCH 

SCHOPNOSTÍ 
 

Test reakční rychlosti  P 11 cm L 18, 3 cm 

Test akční rychlosti 11, 27 s 

Test dynamické síly a dynamické lokální 

vytrvalosti 
8 x 

Test dynamické síly explozivní 265 cm 

Test motorické rovnováhy statické 

OTEVŘENÉ OČI – P  > 20s  / L > 20s 

ZAVŘENÉ OČI – P – 3,64/ L – 4,60 s 

Test motorické rovnováhy dynamické 21, 88 s 
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Tab. 2 Výsledky 2018 - testování motorických schopností 

Název testu Výsledky 2018 

TESTOVÁNÍ MOTORICKÝCH 

SCHOPNOSTÍ 
 

Test reakční rychlosti  P 7 cm L 11 cm 

Test akční rychlosti 11, 15 s 

Test dynamické síly a dynamické lokální 

vytrvalosti 
9 x 

Test dynamické síly explozivní 279 cm 

Test motorické rovnováhy statické 

OTEVŘENÉ OČI – P  > 20s  / L > 20s 

ZAVŘENÉ OČI – P – 9, 96 s/ L – 5,33 s 

Test motorické rovnováhy dynamické 19, 97 s 

 

5.2 TESTOVÁNÍ SVALOVÝCH DYSBALANCÍ 

Testování zkrácených hlubokých svalů zádových 

 Při vstupním hodnocení proband nedosáhl 10 – 15 cm vzdálenosti hlavy 

od kolen, a proto při vstupním hodnocení dostal 2 – 3. Bylo u něj patrné zkrácení 

v bederní části. Při výstupním hodnocení bylo vidět mírné zlepšení, proto proband 

dostal známku 2. Bohužel se mi nepodařilo vyhotovit fotografii v konečné fázi cviku. 

Fotografie je tedy zkreslující a není zde zachycená konečná poloha. 
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Obr. 57 Testování zkrácených 

hlubokých svalů zádových 2017 

Obr. 58 Testování zkrácených 

hlubokých svalů zádových 2018 

 

 

  

Obr. 59 Testování zkrácených 

hlubokých svalů zádových 2017 – 

pohled z boku 

Obr. 60 Testování zkrácených 

hlubokých svalů zádových 2018 – 

pohled z boku 
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Testování flexorů kyčelního kloubu 

Při vstupním hodnocení u pravé končetiny jsme nejdříve hodnotily stav 

bedrokyčlostehenního svalu. Stehno pravé končetiny směřovalo mírně vzhůru, a tudíž 

úhel mezi trupem a stehnem byl menší než 180°. Zde se jednalo pouze o malé 

zkrácení a proband získal 2. Přímý stehenní sval odpovídal normálnímu 

fyziologickému rozsahu. TO získala 1. Jako poslední jsme u pravé končetiny hodnotily 

napínač stehenní povázky. Stehno a trup se nenacházely v rovnoběžné ose. Stehno 

bylo mírně vychýlené do strany a bylo zde patrné malé zkrácení. Proband získal 2. 

U levé končetiny bedrokyčlostehenní sval odpovídal normálnímu fyziologickému 

rozsahu (úhel mezi trupem a stehnem byl 180°). Testovaná osoba získala 1. Přímý 

sval stehenní byl mírně zkrácený. Úhel mezi bércem a stehnem byl větší než 90°. 

Proband získal 2. A jako poslední - napínač povázky stehenní byl výrazněji vychýlený 

do strany, proto jedinec získal 3. Toto zkrácení stehenní povázky souvisí s tím, 

že daná končetina slouží jako odrazová, tedy je dominantní. 

Po aplikaci mnou navrženého intervenčního programu došlo ke zlepšení. U pravé 

končetiny proband získal 1, 1, 1. U levé končetiny 1, 1, 2.  

 

Obr. 61 Testování flexorů kyčelního 

kloubu – základní poloha 2017

Obr. 62 Testování flexorů kyčelního 

kloubu – základní poloha 2018 
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Obr. 63 Testování flexorů kyčelního 

kloubu – bedrokyčlostehenní sval, přímý 

sval stehenní, pravá 2017 

Obr. 64 Testování flexorů kyčelního 

kloubu – bedrokyčlostehenní sval, přímý 

sval stehenní, pravá 2018 

 

 

   

Obr. 65 Testování flexorů kyčelního 

kloubu – napínač stehenní povázky, 
pravá 2017 

Obr. 66 Testování flexorů kyčelního 

kloubu – napínač stehenní povázky, 

pravá 2018 
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Obr. 67  Testování flexorů kyčelního 

kloubu – bedrokyčlostehenní sval, přímý 

sval stehenní, levá 2017 

Obr. 68  Testování flexorů kyčelního 

kloubu – bedrokyčlostehenní sval, přímý 

sval stehenní, levá 2018 

 

   

Obr. 69  Testování flexorů kyčelního 

kloubu – napínač stehenní povázky, levá 

2017

Obr. 70 Testování flexorů kyčelního 

kloubu – napínač stehenní povázky, levá 

2018 

 

 

 

 

 



 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 74 

Testování trojhlavého svalu lýtkového 

Při testování trojhlavého svalu lýtkového jsme použily dva testy. Dřep 

na plných chodidlech a sed s nataženou dolní končetinou. Při vstupním i výstupním 

hodnocení testovaná osoba provedla dřep na plných chodidlech tak, že se stehna 

dotýkala lýtek, chodidla byla v rovnoběžném postavení a horní končetiny 

v předpažení. U druhého testu proband provedl dorzální flexi, při níž chodidla a bérce 

svíraly ostrý úhel. Proband zvládnul oba cviky v plném fyziologickém rozsahu a získal 

u vstupního i výstupního hodnocení 1.    

Obr. 71 Testování trojhlavého svalu 

lýtkového – dřep 2017

Obr. 72 Testování trojhlavého svalu 

lýtkového – dřep 2018 

 

Obr. 73 Testování trojhlavého svalu 

lýtkového – sed vzpřímený na zemi 2017 

Obr. 74 Testování trojhlavého svalu 

lýtkového – sed vzpřímený na zemi 2018
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Obr. 75 Testování trojhlavého svalu 

lýtkového 2017

Obr. 76 Testování trojhlavého svalu 

lýtkového 2018 

 

Testování svalů na zadní straně stehen + zákolenní 

Při testování jedinec prováděl vzpřímený sed bočně na lavičce. U vstupního 

hodnocení měl proband vysunutou hlavu, mírně podsazenou pánev, a proto 

nedokázal zcela sedět v kolmici s kostí křížovou. Testovaná osoba získala 2. Při 

výstupním hodnocení došlo ke zlepšení. Proband měl trup více vzpřímený a získal 

hodnocení 1 – 2. 

 

Obr. 77 Testování svalů na zadní straně 

stehen + zákolenní, levá 2017 

Obr. 78 Testování svalů na zadní straně 

stehen + zákolenní, levá 2018 
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Obr. 79 Testování svalů na zadní straně 

stehen + zákolenní, pravá 2017

Obr. 80 Testování svalů na zadní straně 

stehen + zákolenní, pravá 2018 

 

Testování břišních svalů a hybného stereotypu flexe trupu 

U vstupního i výstupního hodnocení proband zvládnul cvik v základní poloze 

bez problémů, proto jsme dále zvyšovaly úroveň cviku dle úchopu horních končetin. 

Proband zvládnul cvik i v nejtěžší (nadprůměrné) poloze, a proto získal u obou 

hodnocení stupeň 1. 

 

Obr. 81 Testování břišních svalů – 

podprůměrná úroveň 2017 

Obr. 82 Testování břišních svalů – 

podprůměrná úroveň 2018 
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Obr. 83 Testování břišních svalů – 

podprůměrná úroveň 2017

Obr. 84 Testování břišních svalů – 

podprůměrná úroveň 2018 

 

 

Obr. 85 Testování břišních svalů – 

průměrná úroveň 2017

Obr. 86 Testování břišních svalů – 

průměrná úroveň 2018

    

 

Obr. 87 Testování břišních svalů – 

průměrná úroveň 2017

Obr. 88 Testování břišních svalů – 

průměrná úroveň 2018 
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Obr. 89 Testování břišních svalů – 

nadprůměrná úroveň 2017

Obr. 90 Testování břišních svalů – 

nadprůměrná úroveň 2018

    

 

Obr. 91 Testování břišních svalů – 

nadprůměrná úroveň 2017

Obr. 92 Testování břišních svalů – 

nadprůměrná úroveň 2018

   

Klik 

Při vstupním i výstupním hodnocení proband provedl klik v obou polohách 

bez problému. Proto získal hodnocení 1. Avšak při vstupním hodnocení prováděl 

základní pozici s chybou – zaznamenaly jsme uzamčené lokty, hypotonii hýžďového 

svalu, vysunutou hlavu.  
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Obr. 93 Klik – vzpor klečmo 2017 Obr. 94 Klik – vzpor klečmo 2018

       

 

Obr. 95 Klik – vzpor klečmo 2017 Obr. 96 Klik – vzpor klečmo 2018

      

 

Obr. 97 Klik – vzpor ležmo 2017 Obr. 98 Klik – vzpor ležmo 2018
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Obr. 99 Klik – vzpor ležmo 2017 Obr. 100 Klik – vzpor ležmo 2018 

    

   

Obr. 101 Klik – vzpor ležmo 
2017

Obr. 102 Klik – vzpor ležmo 
2018
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Obr. 103 Klik – vzpor ležmo 
2017

Obr. 104 Klik – vzpor ležmo 
2018

     

Extenze v kyčelním kloubu (zapojení velkého svalu hýžďového při zanožení) 

Při provádění extenze v kyčelním kloubu u vstupního hodnocení proband 

chybně zapojoval hýžďový sval. Jako první došlo k zapojení stehenního svalu, až poté 

k zapojení hýžďového svalu. Proto byl proband hodnocen 2. Naopak při výstupním 

hodnocení jsme zaznamenaly zlepšení. Proband prvně zaktivoval hýžďový sval, poté 

stehenní. V daném cviku byl následně ohodnocen 1. 

 

 

Obr. 105 Extenze v kyčelním kloubu 

2017

Obr. 106 Extenze v kyčelním kloubu 

2018
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Hloubka předklonu 

Při testování sledujeme nejen dosaženou hodnotu, ale i způsob provádění 

předklonu. U vstupního hodnocení proband dosáhl hodnoty -2 cm. Při provádění 

cviku málo překlopil pánev, došlo k záklonu hlavy a odchýlení od vertikály dolních 

končetin. U výstupního hodnocení testovaná osoba dosáhla hodnoty -4, 5 cm, tedy 

zlepšení o 2, 5 cm. Dále došlo ke zlepšení postavení hlavy, dolní končetiny se dostaly 

do vertikály a zlepšila se celkově plynulá křivka zad. 

     

Obr. 107 Hloubka předklonu 2017 Obr. 108 Hloubka předklonu 2018  

  

    

Obr. 109 Hloubka předklonu 2017 Obr. 110 Hloubka předklonu 2018
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Tab. 3 Výsledky 2017 - testování svalových dysbalancí 

Název testu Výsledky 2017 

SVALOVÉ DYSBALANCE  

Testování zkrácených hlubokých svalů 

zádových 
2 - 3 

Testování flexorů kyčelního kloubu P - 2, 1, 2 L - 1, 2, 3 

Testování trojhlavého svalu lýtkového 1 

Testování svalů na zadní straně stehen + 

zákolenní 
2 

Testování břišních svalů a hybného 

stereotypu flexe trupu 
1 

Klik 1  

Extenze v kyčelním kloubu (zapojení 

velkého svalu hýžďového při zanožení) 
2  

Hloubka předklonu -2 cm  

 

Tab. 4 Výsledky 2018 - testování svalových dysbalancí 

Název testu Výsledky 2018 

SVALOVÉ DYSBALANCE  

Testování zkrácených hlubokých svalů 

zádových 
2 

Testování flexorů kyčelního kloubu P - 111 L - 112 

Testování trojhlavého svalu lýtkového 1 

Testování svalů na zadní straně stehen + 

zákolenní 
1-2 

Testování břišních svalů a hybného 

stereotypu flexe trupu 
1 

Klik 1 

Extenze v kyčelním kloubu (zapojení 

velkého svalu hýžďového při zanožení) 
1  

Hloubka předklonu -4,5 cm   
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5.3 TESTOVÁNÍ PODLE JAROŠE A LOMÍČKA 

Hodnocení držení hlavy a krku 

Při vstupním hodnocení držení hlavy a krku se oční štěrbina a horní úpon 

ušního boltce nenacházely ve vodorovné rovině, dolní čelist byla předsunutá, hlava 

a krk spíše v záklonu. Proband získal u vstupního hodnocení známku 3. 

Po aplikaci mnou navrženého intervenčního programu byl proband 

ohodnocen známkou 1 – 2. Došlo ke zlepšení v postavení dolní čelisti, brada 

je zasunutá, obličej hledí kupředu, hlava je vzpřímená, spojnice oční štěrbiny 

a horního úponu ušního boltce jsou kolmé na těžnici spuštěnou z hrbolu kosti týlní. 

    

Obr. 111 Hodnocení držení hlavy 

a krku 2017

 Obr. 112  Hodnocení držení hlavy a 

krku 2018 

 

Hodnocení držení hrudníku  

 Při hodnocení držení hrudníku jsme hodnotily symetričnost hrudníku zepředu 

i zezadu. Při vstupním hodnocení jsme zaznamenaly malé odchylky v průběhu osy 

hrudníku, proto jsme probanda ohodnotily známkou 2. Při výstupním hodnocení byla 

osa hrudníku svislá, hrudník souměrný a dobře klenutý, žebra svírala s páteří 30°. 

Proband získal známku 1. 
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Obr. 113 Hodnocení držení hrudníku – 

zepředu 2017

 Obr. 114 Hodnocení držení hrudníku – 

zepředu 2018

    

Obr. 115 Hodnocení držení hrudníku – 

zezadu 2017

 Obr. 116 Hodnocení držení hrudníku – 

zezadu 2018
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Hodnocení držení břišní stěny a sklon pánve 

Při vstupním i výstupním hodnocení proband získal známku 1. Břišní stěna 

se nacházela za kolmicí spuštěnou z mečovitého výběžku kosti hrudní. Hrudní kyfóza 

je fyziologická a její vrchol se dotýká spuštěné těžnice. Postavení pánve a kosti 

křížové s vertikálou svírá úhel asi 30°. 

    

Obr. 117 Hodnocení držení břišní stěny 

a sklon pánve 2017 

Obr. 118 Hodnocení držení břišní stěny 

a sklon pánve 2018

 

Hodnocení držení těla z boku 

Při vstupním hodnocení byl proband ohodnocen známkou 2.  V postavení 

držení těla z boku se nacházely mírné odchylky od normálu. Vrchol těžnice 

se nedotýkal kosti týlní, a tato vzdálenost se pak promítla do vzdálenosti ke krční 

lordóze. Během výstupního hodnocení se projevilo zlepšení. Vzdálenost od těžnice 

ke kosti týlní se zmenšila, a proto došlo k následnému zlepšení v postavení krční 

lordózy. Proband získal známku 1. 
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Obr. 119 Hodnocení držení těla 

z boku 2017

Obr. 120 Hodnocení držení těla z boku 

2018 

   

Hodnocení držení těla při pohledu zezadu 

 Při vstupním hodnocení jsme vyhodnotily nepatrné odchylky od normálního 

fyziologického postavení. Osa páteře nebyla zcela totožná s osou těla. Projevila 

se nesouměrnost ramen a lopatek. Lopatky byly mírně odstáté od hrudníku. Proband 

byl ohodnocen známkou 2. Při výstupním hodnocení proband získal známku 1. 

Ramena měl stejně vysoko a symetricky rozložená. Osa boků byla zřetelně 

rovnoběžná s osou ramen. 
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Obr. 121 Hodnocení držení těla při 

pohledu zezadu 2017 

Obr. 122 Hodnocení držení těla při 

pohledu zezadu 2018 

Hodnocení dolních končetin 

Při vstupním i výstupním hodnocení dolních končetin proband získal známku 

1. Středy kloubů kyčelních, kolenních i hlezenních se nacházejí v jedné rovině. 

     

Obr. 123 Hodnocení dolních končetin 

2017

Obr. 124 Hodnocení dolních končetin 

2018 
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Výsledné hodnocení po součtu všech známek ze vstupního hodnocení bylo 10. 

Podle klasifikace držení těla tento výsledek vymezuje spodní hranici dobrého (téměř 

dokonalého) držení těla. Při výstupním hodnocení byla celková hodnota 5,5, což 

je horní hranice téměř dokonalého držení těla. Proband se zlepšil a téměř spadá 

do kategorie dokonalého držení těla. 

 

Test – metoda plantogramu 

Pro dokonalejší diagnostiku jsme testovaly plosku nohy pomocí metody 

plantogramu. Při vstupním hodnocení vyšlo, že stav nožní klenby je snížený. Pravá 

končetina 1, 8, levá končetina 1, 9. Při výstupním hodnocení došlo k nepatrnému 

zlepšení u obou dolních končetin. U pravé končetiny vyšla hodnota 1,7, u levé 

končetiny 1,8. 

   

Obr. 125 Plantogram – levá 2017 Obr. 126 Plantogram – levá 2018 
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Obr. 127 Plantogram – pravá 2017 Obr. 128 Plantogram – pravá 2018 

 

5.4 ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI 

Při vstupním hodnocení rozdílu hmotnosti, tedy rozložení hmotnosti mezi 

pravou a levou dolní končetinou, proband zatěžoval pravou stranu vahou 35 kg, levou 

stranu 41 kg, tedy rozdíl 6 kg. Jak již bylo výše zmíněno dle Lewity (1990) je rozdíl 

do 5 kg považován za normu. Tudíž tento výsledek nespadá do kategorie normální 

funkční asymetrie v rozložení hmotnosti. 

Po aplikaci mého intervenčního programu jsme při výstupním hodnocení 

zaznamenaly výrazné zlepšení. Pravá strana těla byla zatěžována 39 kg, levá strana 

37 kg, tedy rozdíl pouze 2 kg, což je v rozmezí normální funkční asymetrie. 

 

5.5  URČOVÁNÍ TYPU POSTAVY PODLE TĚLESNÉ VÝŠKA A TĚLESNÉ HMOTNOSTI 

Hodnota BMI u vstupního hodnocení vyšla 22, 29, což jak již bylo výše zmíněno 

dle Bursové a Čepičky (1998) spadá do normální hmotnosti. U výstupního hodnocení 

se hodnota BMI příliš nelišila – 22, 35.  
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Tab. 5 Výsledky 2017 - testování podle Jaroše a Lomíčka 

Název testu Výsledky 2017 

TESTOVÁNÍ PODLE JAROŠE A 
LOMÍČKA 

 

Hodnocení držení hlavy a krku 3 

Hodnocení držení hrudníku  2 

Hodnocení držení břišní stěny a sklon 

pánve 
1 

Hodnocení držení těla z boku 2 

Hodnocení držení těla při pohledu 

zezadu 
2 

Hodnocení dolních končetin + Test –

metoda plantogramu 

1 P – 1,8 L – 1,9 

Celkové vyhodnocení 10/1 

ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI P – 35 kg L – 41 kg 

BMI 22, 29 
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Tab. 6 Výsledky 2018 - testování podle Jaroše a Lomíčka 

Název testu Výsledky 2018 

TESTOVÁNÍ PODLE JAROŠE A 
LOMÍČKA, ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI 

 

Hodnocení držení hlavy a krku 1 – 2 

Hodnocení držení hrudníku 1 

Hodnocení držení břišní stěny a sklon 

pánve 
1 

Hodnocení držení těla z boku 1 

Hodnocení držení těla při pohledu 

zezadu 
1 

Hodnocení dolních končetin + Test –

metoda plantogramu 

1 P – 1,7 L – 1,8  

Celkové vyhodnocení 5, 5/1 

ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI  P – 39 kg L – 37 kg 

BMI 22,35 

 

5.6 VÝSLEDKY V BĚHU NA 100 M S PŘEKÁŽKAMI  

 Proband se v roce 2017 zúčastnil několika závodů v běhu na 100 m 

s překážkami. Z těchto závodů jsem následně vybrala 5 soutěží, které jsem 

porovnávala s výsledky v roce 2018 po aplikaci mnou vytvořeného intervenčního 

programu. Jako první se proband zúčastnil Jablonecké haly 2017 – 31. ročník halové 

soutěže. Na těchto závodech obsadil 3. místo s časem 16, 42 s. Další závody, kterých 

se zúčastnil, se konaly v Plzni na Košutce – XXVIII. ročník Memoriál Milana Kružíka. 

Zde skončil na 12. místě s časem 16, 33 s. Další závody, které proband absolvoval, 

byly organizované v Ostravě – Ostravská stovka, kde se umístil na 9. místě s časem 

16,  30 s. Dalším vybraným závodem byla Okresní soutěž družstev SDH, kde obsadil 

1.  místo s časem 16, 18 s. Poslední závody, které jsem vybrala, se konaly v Českých 



 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 93 

Budějovicích – IX. ročník Memoriálu plk. JUDr. Josefa Blažka, kde proband skončil 

na 3. místě s časem 16, 12 s.  

 Zde uvádím výsledky v roce 2018 v  běhu na 100 m s překážkami po aplikaci 

intervenčního programu. Závody v Jablonci nad Nisou – Jablonecká hala 2018 – 32. 

ročník halové soutěže. Zde se proband umístil na 3. místě s časem 16, 28 s. V Plzni 

na Košutce – XXIX. ročník Memoriálu Milana Kružíka – proband obsadil 4. místo 

s časem 16, 18 s. Dalších závodů uspořádaných v Ostravě – Ostravská stovka 

se proband bohužel ze zdravotních důvodů nezúčastnil. Během dalších závodů 

uspořádaných v Plzni – Okresní soutěž družstev SDH proband skončil na 1. místě 

s časem 16, 06 s. Na posledních závodech v Českých Budějovicích, které jsem 

započítávala do svého výzkumného šetření, měl proband dva neplatné pokusy. Sehrát 

roli mohla přílišná touha po vítězství, která měla negativní vliv na koncentraci. 

Proband ani v jednom z pokusů nezapojil rozdělovač.  Proband se po aplikaci 

intervenční programu zlepšil ve 3 závodech z 5.  

 

Tab. 7 Výsledky 2017 – běh na 100 m s překážkami 

Závody Výsledky 2017 

Jablonecká hala 2017 16, 42 s 

XXVIII. ročník Memoriálu Milana Kružíka 16, 33 s 

Ostravská stovka 16,30 s 

Okresní soutěž - Plzeň 16, 18 s 

IX. ročník Memoriálu plk. JUDr. Josefa 

Blažka 
16, 12 s 
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Tab. 8 Výsledky 2018 – běh na 100 m s překážkami 

Závody Výsledky 2018 

Jablonecká hala 2018 16,28 s 

XXIX. ročník Memoriálu Milana Kružíka 16,18 s 

Ostravská stovka Nezúčastnil se   

Okresní soutěž - Plzeň 16,06 s 

X. ročník Memoriálu plk. JUDr. Josefa 

Blažka 
Neplatný pokus 

 

Dále bych ještě ráda zmínila závody, kterých se proband zúčastnil v roce 2018. 

Akademické mistrovství ČR v Ostravě, kde obsadil 1. místo časem 15, 85 s. 

Hřibojedské stovky a šedesátky v Jaroměři, kde proband obsadil 1. místo s časem 

15,  53 s a vytvořil tak nový osobní rekord v disciplíně běh na 100 m s překážkami. 

 

5.7 DISKUZE 

V teoretické části se věnuji charakteristice organizační struktury hasičů, 

historii požárního sportu ve světě a u nás. V další části stručně popisuji kategorie 

požárního sportu a jejich disciplíny. Podrobněji se zabývám vybranou disciplínou běh 

na 100 m s překážkami. Popisem dráhy, nářadí a detailním popisem jednotlivých částí 

požární disciplíny – startem, technikou startu, startovním zrychlením, samotným 

během, překonáváním bariéry, uchopením hadic, během po kladině a odběhem od ní, 

prací u rozdělovače a závěrečným doběhem do cíle.  U jednotlivých částí pro lepší 

vysvětlení přikládám vlastní fotografie probanda. Dále se zabývám charakteristikou 

pohybových schopností a faktory ovlivňujícími tréninkový proces. V příloze 

přikládám ukázku tréninkového plánu svého probanda. 

Praktickou část tvoří charakteristika výzkumného souboru, založená 

na individuální případové studii, podrobném popisu jednoho případu. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole s názvem Charakteristika výzkumného souboru, testovaná osoba 

byla vybrána na základě cíleného výběru z hlediska dostupnosti, nasbíraných 

zkušeností, kvalit a sportovních výsledků probanda.  
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Vstupní testování proběhlo na podzim 2017. Pro zachování objektivity testu 

prováděli hodnocení dva examinátoři: vedoucí mé diplomové práce Mgr. Petra 

Šrámková, Ph.D. a já. Dle výsledků ze vstupního testování a požadavků vyvíjených 

požární disciplínou běh na 100 m s překážkami jsem následně vytvořila intervenční 

program přizpůsobený pro mého probanda. Příručka obsahuje cviky kompenzační, 

posilovací, protahovací a specifické cviky pro vybranou disciplínu. Podle této 

kompenzační knížky proband cvičil po dobu 8 měsíců. Druhé výstupní hodnocení 

proběhlo na jaře 2018 po aplikaci mnou vytvořeného intervenčního programu. 

Jako první jsme testovaly motorické schopnosti – test reakční rychlosti, test akční 

rychlosti, test dynamické síly a dynamické lokální vytrvalosti, test dynamické 

explozivní síly, test motorické statické rovnováhy a test motorické dynamické 

rovnováhy. U všech výše uvedených testů došlo ke zlepšení po aplikaci intervenčního 

programu. V úvahu připadá možné zlepšení spjaté se znalostí a zkušeností z minulého 

testování. 

Dále jsme testovaly svalové dysbalance – zkrácení hlubokých svalů zádových, 

flexory kyčelního kloubu, trojhlavý sval lýtkový, svaly na zadní straně stehen, břišní 

svaly a hybný stereotyp flexe trupu, zapojení velkého svalu hýžďového, testování 

hloubky předklonu a na závěr provedení správného kliku. Jak jsem uvedla v kapitole 

s názvem Metody hodnocení, pro své hodnocení jsem upravila Jandovu 

šestistupňovou škálu na třístupňovou. V žádné z testovaných oblastí nedošlo 

ke zhoršení. Naopak u mnohých problematických partií dosáhl proband zlepšení. 

Testování dle Jaroše a Lomíčka jsme provedly u mřížové tabule, kde jsme 

hodnotily probanda zepředu, z boku a zezadu známkami 1 až 4. Proband se zde 

významně zlepšil v postavení hlavy a držení hrudníku. 

Testování rozložení hmotnosti na dvou nášlapných kalibrovaných digitálních 

váhách. Při vstupním hodnocení jsme u probanda zjistily velké odchylky v zatěžování 

pravé a levé strany těla. Rozdíl v zatížení mezi pravou a levou končetinou byl 6 kg, 

což nespadá do kategorie normální funkční asymetrie v rozložení hmotnosti. Toto 

výrazné asymetrické rozložení mohlo být ovlivněné zdravotním stavem probanda 

při vstupním hodnocení. Trpěl totiž zánětem pravé Achillovy šlachy. Při výstupním 

hodnocení se proband zlepšil a výsledné rozložení bylo rozdílné pouze o 2 kg.  
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Typ postavy podle tělesné výšky a tělesné hmotnosti – BMI (Body Mass Index) 

je stabilní. V porovnání od vstupního hodnocení se nijak výrazně nezměnil. 

V disciplíně běh na 100 m s překážkami proband podal lepší výkon ve 3 

závodech z 5. Závodu v Ostravě (Ostravská stovka) se ze zdravotních důvodů 

nezúčastnil. Na závodě v  Českých Budějovicích měl proband dva neplatné pokusy. 

Faktorů, které mohly ovlivnit závěrečný výsledek, je mnoho. Nejen nízká 

koncentrace, taktika, morálně volní vlastnosti, ale i vnější klimatické podmínky 

či přílišná touha po vítězství, atd. Všechny tyto faktory můžou mít negativní vliv 

na probandův výkon.  
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6 ZÁVĚRY 

Cílem diplomové práce byla analýza požárního sportu, diagnostika vybraných 

motorických schopností na případové studii vybraného závodníka před a po aplikaci 

mnou navrženého intervenčního programu a komparace výsledků v disciplíně běh 

na 100 m s překážkami před a po aplikaci intervenčního programu. 

 

Ráda bych zde vyhodnotila svoji diplomovou práci na základě stanovených 

úkolů a hypotéz. 

ÚKOL 1: Na základě analýzy dostupných pramenů shromáždit a předložit poznatky 

týkající se problematiky požárního sportu a hodnotících metod. 

 Pro napsání této diplomové práce bylo potřeba začít studiem českých 

i cizojazyčných zdrojů týkajících se dané problematiky požárního sportu 

a hodnotících metod. V teoretické části se mi podařilo shromáždit poznatky 

o organizační struktuře hasičů, historii požárního sportu, jednotlivých kategoriích 

požárního sportu a jejich disciplínách a především o disciplíně běh na 100 m 

s překážkami. V kapitole s názvem Metody hodnocení charakterizuji jednotlivé 

hodnotící metody. 

 

ÚKOL 2: Prostřednictvím zvolených testů zmapovat vybraného probanda (vstupní 

diagnostika/ výstupní diagnostika). 

 Vstupní diagnostika proběhla na podzim 2017 v dopoledních hodinách 

v tělocvičně v budově Západočeské univerzity, Fakulty pedagogické v Plzni, v Centru 

tělesné výchovy a sportu. Pro udržení objektivity hodnocení prováděla vedoucí 

mé diplomové práce Mgr. Petra Šrámková, Ph.D. a já. Závěrečná známka je průměrná 

hodnota z výsledků od obou examinátorů. Pokud to pravidla testování dovolila, 

probíhalo měření bez předchozího rozcvičení, pouze s jedním cvičným pokusem. 

Na začátku testování byly k jednotlivým testovacím metodám podány instrukce tak, 

aby byl daný test vykonáván správně. U probanda jsme testovaly motorické 

schopnosti, svalové dysbalance u vybraných svalových skupin, hodnotily jsme držení 

těla, rozložení hmotnosti a zjišťovaly hodnoty BMI. Následně proband získal 

intervenční program, podle kterého cvičil po dobu 8 měsíců. Poté byl znovu 

otestován. Výstupní testování proběhlo na jaře 2018. 
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ÚKOL 3: Vyvodit závěry pro praxi vytvořením individuálního intervenčního programu. 

Podle výsledků ze vstupního testování jsem vytvořila intervenční program 

přizpůsobený pro mého probanda. Vybrané cviky odpovídaly vstupnímu hodnocení 

a shodují se s disciplínou probanda (běh na 100 m s překážkami). Kompenzační 

knížka obsahuje 52 cviků – kompenzačních, posilovacích, protahovacích 

a specifických cviků pro vybranou disciplínu. 

 

ÚKOL 4: Komparace výsledků v disciplíně běh na 100 m s překážkami. 

Proband v roce 2017 absolvoval několik závodů, ze kterých jsem následně 

vybrala 5 soutěží, které jsem porovnávala s výsledky v roce 2018 po aplikaci mnou 

vytvořeného intervenčního programu. Jablonecká hala 2017 – 31. ročník halové 

soutěže, kde se proband umístil na 3. místě s časem 16, 42 s. V roce 2018 obsadil 

3. místo s časem 16, 28 s. Závody XXVIII. ročník Memoriál Milana Kružíka v Plzni 

na Košutce, kde proband v roce 2017 získal 12. místo s časem 16, 33 s. O rok později 

obsadil 4. místo s časem 16, 18 s. Další závody konané v Ostravě v roce 2017 – 

Ostravská stovka se proband umístil na 9. místě s časem 16, 30 s. Bohužel, o rok 

později se proband závodů ze zdravotních důvodů nezúčastnil. Okresní soutěž 

družstev SDH v roce 2017 proband skončil na 1. místě s časem 16, 18 s. V roce 2018 

se také umístil na 1. místě s časem 16, 06 s. Poslední závody, které jsem vybrala 

do svého šetření, byly v Českých Budějovicích – IX. ročník Memoriálu plk. JUDr. Josefa 

Blažka, kde proband obsadil 3. místo s časem 16, 12 s. Avšak v roce 2018 měl 

proband na těchto závodech dva neplatné pokusy. Proband se po aplikaci intervenční 

programu zlepšil ve 3 závodech z 5.  

 

ÚKOL 5: Analyzovat a sumarizovat výsledky a vyhodnotit je a vyvodit závěry pro teorii a 

praxi. 

 Viz kapitola 5 Výsledky a diskuze  
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Vědecké otázky 

   Bude mít individuální intervenční program kladný dopad na vybraného 

probanda a výsledky v nadcházející sezóně? 

 

Hypotéza H1 se nám potvrdila. 

H1: Individuální intervenční program bude mít kladný dopad na výsledky 

v nadcházející sezóně. 

 

Hypotéza H2 se nám potvrdila. 

 

H2: Po aplikaci IIP vybraný závodník dosáhne lepších výsledků v rámci výstupní 

diagnostiky. 

 

Závěry pro teorii  

Byl vytvořený ucelený dokument k problematice požárního sportu. Na začátku 

práce stručně charakterizuji organizační strukturu hasičů, historii požárního sportu 

ve světě a u nás. Dále jen krátce popisuji jednotlivé kategorie požárního sportu 

a jejich disciplíny. Avšak zvláštní pozornost věnuji disciplíně běh na 100 m 

s překážkami, kterou obohacuji o vlastní fotografie probanda. V další části se věnuji 

pohybovým schopnostem, jejich dělení a faktory ovlivňujícími tréninkový proces. 

 

Závěry pro praxi 

Pohybová intervence se pozitivně odrazila na výstupních výsledcích a v disciplíně 

běh na 100 m s překážkami. U výstupního hodnocení můžeme konstatovat, 

že v  žádné z testovaných oblastí nedošlo ke zhoršení, ba naopak proband u mnohých 

problematických partií dosáhl lepších výsledků. V disciplíně běh na 100 m 

s překážkami proband předvedl lepší výkon ve 3 závodech z 5, z toho se jednoho 

závodu nezúčastnil ze zdravotních důvodů.  

Vytvořený intervenční program můžeme na základě výše zmíněného doporučení 

zařazovat do tréninkového procesu nejen našemu probandovi, ale i jeho tréninkovým 

kolegům a s různými obměnami i dalším sportovcům. 
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7 RESUMÉ  

Tématem diplomové práce je: „Požární sport a možnosti rozvoje pohybových 

schopností ve vybrané závodní disciplíně“. Ve své diplomové práci se zaměřuji 

zejména na rozvoj kondičních motorických schopností u vybraného závodníka 

a vytvoření individuálního intervenčního programu. Cílem diplomové práce 

je představení požárního sportu a analýza motorických schopností, které se zejména 

uplatňují v disciplíně běh na 100 m s překážkami. Dále budu zjišťovat, zda měl 

intervenční program vliv na testovanou osobu.  

 V teoretické části uvádím charakteristiku požárního sportu, dále se věnuji 

srovnání historie u nás a ve světě, organizační struktuře hasičů, tj. hasičský záchranný 

sbor, dobrovolní hasiči, … V další části požární sport rozděluji do kategorií: mladí 

hasiči, ženy a muži. Rozepisuji věkové kategorie mladých hasičů a vypisuji jednotlivé 

soutěže v této skupině. Kategorii mužů a žen popisuji dohromady a také se věnuji 

jednotlivým disciplínám. Podrobněji se zde zabývám disciplínou běh na 100 m 

s překážkami. V neposlední řadě se věnuji charakteristice a dělení pohybových 

schopností a faktory, které ovlivňují tréninkový proces. 

Praktická část se zabývá charakteristikou výzkumného souboru, metodikou 

testování, metodami získávání údajů, metodami hodnocení, předkládá výsledné 

tabulky a zásobník pohybové intervence. 

Klíčová slova 

Požární sport; pohybové schopnosti; intervenční program; případová studie; 

kvalitativní přístup 
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8 SUMMARY 

The present thesis entitled "Fire-fighting sport and a potential for 

development of physical abilities in a selected competition event" focuses primarily 

on the development of fitness and motor skills in a representative contestant and 

endeavours to establish an individual physical exercise intervention programme. The 

purpose of this thesis is to present the fire-fighting sport and to analyse motor skills 

which are used primarily in an 100m obstacle race. The thesis further seeks to assess 

the effects, if any, of the proposed intervention programme on the subject of testing. 

In its theoretical part the thesis introduces an overview of general 

characteristics of the fire-fighting sport, a comparison of its historical development 

both in the Czech Republic and world-wide and a description of the firefighters' 

organisational structure (i.e. fire and rescue service, volunteer fire brigades). The 

subsequent section deals with selected three individual categories in this sport: 

young fire-fighters, adult women and men. The young fire-fighters' group is then 

divided into age-related sub-categories and the respective sporting competition 

events for this group are described. A combined description of the two remaining 

categories as well as their sporting events follows. One of the completion events – 

100m obstacle race – is dealt then with in a greater detail. Last but not least motor 

skills are characterised and classified and factors influencing the training are 

presented. 

In the practical part of the thesis the group subjected to the conducted 

research is characterised and the testing methodology and methods of data 

acquisition and evaluation explained. The results of the study are presented in tables 

together with a battery of physical exercises for an intervention programme. 

 

Key words 

Fire-fighting sport; motor skills; intervention programme; case study; qualitative 

approach 
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Příloha č. 1 Ukázka tréninkového plánu probanda  

Rychlostní vytrvalost – na atletickém ovále 
 
1 série:  
150 m (23 s)  >  2 min pauza >  
175 m (27 s)  >  2 min >  
200 m (30 s)  >  2 min >  
225 m (34 s)  >  2 min  > 
250 m (38 s)  >  2 min  >   
225 m (34 s)  >  2 min  >   
200 m (30 s)  >  konec 
 
 
Kruhový trénink  

- 4 série, mezi jednotlivými cviky pauza 15 vteřin, mezi sériemi pauza 5 minut 
 

- 15 m výpady za chůze, 
- frekvenční skipping, 
- frekvenční zakopávání, 
- žabáky, 
- kliky 30 x, 
- výstupy na lavičku frekvenčně 50 x, 
- břicho 20 x, 
- násobné odrazy do dálky po jedné noze, každá 8 x,  
- člunkový běh (10 m – 6 x), 
- tricepsové kliky o lavičku – 20 x, 
- střídavé skoky na místě z telemarku do telemarku, výměna nohou střihem ve 

vzduchu 30 x, 
- 20 x záda, 
- 200 x švihadlo, 

 
Kopce nebo běhy se závažím  

- běhy se závažím – 6 x 80 m – poté 2 x 80 m bez odporu 
- kopec by neměl být v tomto období mírný, ale ani prudký, 100 – 150 m, 

minimálně 5 x až do pálení stehen  kopce kombinovat s výklusem a odrazy + 
jelení skoky do kopce 

 
Krátké běhy a odrazy  

- 6 x 20 m starty z poloh 
- 6 x 60 m sprint 80-90% (polovysoký start) 
- 3 série odrazů: 

o 10 x snožmo přes překážky 
o jeleny 40 m 
o vysoké odrazy jednonož 10 x P/L 
o 50 x kotníčkové odrazy 
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Trénink techniky disciplín PS  
 
Výklus a plavání -  zapojit v rámci regenerace 
 
Posilovna  
 

Č. Název cviku Počet 
opakování 

Cílová 
váha 

1 Benchpress 3 x 15   60 - 70 kg 

2 
Předkopávání na přístroji + skipping na místě nebo v 
běhu (10x) 3 x 15   40 kg 

3 
Zakopávání na přístroji + zakopávání na místě nebo v 
běhu (10x) 3 x 15   45 - 50 kg 

4 Přítahy široké kladky za hlavu 3 x 15  45 - 50 kg 

5 Břicho 3 x 30   

6 Bicepsový zdvih s velkou činkou 3 x 15   30 - 40 kg 

7 

Podřepy s činkou s výskokem (na lavičku, kolena do 
pravého úhlu)  3 x 15   80 - 100 kg 

 + výskoky na místě - přitáhnout kolena co nejvýš 3 x 10     

8 Předpažování s jednoručkami 3 x 20  10 kg 

9 
Výpady na místě  3 x 20   30 - 40 kg 

+ střídavé skoky z telemarku do telemarku na místě 3 x 14   

10 Přítahy vsedě na stroji úzkým úchopem 3 x 15 50 kg 

11 Kotníčkové odrazy s činkou na místě 3 x 30 40 kg 

12 Záda 3 x 20   
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Příloha č. 2 Fotodokumentace z testování 
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Příloha č. 3 Intervenční program 
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