
  

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2014        Filip Nos 



  

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondiční příprava příslušníků jednotek 

Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Filip Nos 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Ladislav Jánošík 

Studijní obor:  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce:  6. 9. 2013 

Termín odevzdání bakalářské práce:  18. 4. 2014 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.“ 

 

 

V Ostravě 18. dubna 2014        Filip Nos 



  

Anotace 

 

NOS, Filip. Kondiční příprava příslušníků jednotek Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. 2014, 95 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá kondiční přípravou příslušníků jednotek hasičského 

záchranného sboru České republiky. V úvodní části se věnuje popisu kondiční přípravy, 

zejména pak objasňuje účinky fyzické aktivity na lidské tělo a specifikuje možná rizika. 

Práce je zaměřena především na problematiku silového a vytrvalostního tréninku 

příslušníků HZS ČR, je zde vytvořena kompletní návrh tréninku včetně vhodných 

stravovacích návyků a popisu jednotlivých cviků a znázornění jejich správného provedení, 

tak aby bylo dosaženo co největších přínosů pro výkon služby. 
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Annotacion 

 

NOS, Filip. Fitness training of members of the Fire rescue service of the Czech republic. 

Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. 2014, 95 p. 

 

Bachelor thesis deal with fitness training of members of the Fire rescue service of 

the Czech republic In the introductory part it devotes to describe the physical training, 

especially clarify the effects of physical activity on the human body, specifying the 

possible risks. 

The thesis clear up the questions about strength and endurance training members of 

the Fire rescue service of the Czech republic, here is create a complete training 

methodology including appropriate eating habits and description of exercises and proper 

representation of their embodiments, so to achieve the greatest benefit for the service. 

 

Keywords: fitness, strength, endurance, a member of the Fire rescue service of the Czech 

republic.  
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Seznam požitých symbolů 

 

F [N] síla 

Qm [kg·s
-1

] hmotnostní průtok 

Qv [m
3
·s

-1
] objemový průtok 

S [m
2
] plocha 

d [m] průměr 

v [m·s
-1

] rychlost 

ρ [kg·m
3
] hustota 

 

  



  

Seznam zkratek 

ČR Česká republika 

HZS ČR Hasičský záchranný zbor české republiky 

GI Glykemický index 

TF Tepová frekvence 

TFmax Maximální tepová frekvence 

HZS MSK Hasičský záchranný zbor Moravskoslezského kraje 
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Úvod 

Tématem mojí bakalářské práce je kondiční příprava příslušníků HZS ČR. Povolání 

hasiče je spojeno s fyzicky náročnými činnostmi, při kterých je ve velké míře uplatněna 

kondice. Fyzická zdatnost je tedy nezbytná pro samotný výkon služby. Z tohoto důvodu je 

nutné, aby příslušníci vykonávali pravidelnou tělesnou přípravu. Tento požadavek vychází 

z §72, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kde je 

stanovena tělesná příprava jako součást povinné odborné přípravy [1]. 

Tělesná zdatnost je také jedním z klíčových faktorů při výběru nových uchazečů, 

podle 58. pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 30. 12. 

2008 a je složena ze dvou silových a jedné vytrvalostní disciplíny [2]. 

Práce je zaměřena na vytrvalostní a silovou přípravu. Podrobněji se však věnuje 

silové přípravě prováděné v posilovnách při užití posilovacího náčiní. Silový trénink je 

velmi náročný z  hlediska správného provedení a potřebných znalostí.  Nicméně jedná se  

o velmi efektivní způsob pro zlepšení kondice a upevnění zdraví. Avšak při neuváženém  

a nesprávném posilování se nedostaví požadované výsledky, ba naopak mohou se projevit i 

negativní následky. 

Vycházím z faktu, že většina stanic je vybavena posilovnami, které jsou hasiči 

hojně navštěvovány. Ne všichni hasiči ovšem disponují potřebnými znalostmi pro 

absolvování tréninku, který bude jak radostí, tak přínosem při výkonu činností u zásahu. 

V první části práce se věnuji přínosům posilování, které se uplatní při výkonu 

služby. Poté se zaměřuji na rizika spojená s posilováním. Dále pomocí dotazníků získám 

základní informace o znalostech a zvyklostech v oblasti tělesné přípravy přímo od 

příslušníků. Následně získané informace vyhodnocuji.  Na základě získaných informací  

a povaze vykonávaných činností hasičů, vytvořím kompletní tréninkový plán, který bude 

zaměřen na optimální rozvoj těla a dosažení maximálních výsledků. 

Toto téma jsem si zvolil, jelikož kondiční trénink sám mnoho let vykonávám a tato 

problematika mně velice zajímá. Při tvorbě návrhu kondiční přípravy pro příslušníky HZS 

ČR, jsem vycházel i ze svých osobních zkušeností. 
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Rešerše 

Pro objasnění problematiky kondiční přípravy příslušníků jednotek HZS ČR bylo 

nutno prostudovat odbornou literaturu. S cílem získat informace o teoretických základech 

silových a vytrvalostních schopností, účincích kondiční přípravy na lidský organismus  

a možných rizicích. Ovšem hlavním cílem bylo získání informací o stravě, strečinku  

a metodikách tréninku. A vhodně je použít tak, aby byla metodika srozumitelná a oslovila 

jak začátečníky tak pokročilé. Při zpracování informací jsem čerpal i z osobních 

zkušeností. 

 

DOVALIL, Josef a kol. Výkon a trénink ve sportu. 4. vydání, Velké Přílepy : 

Nakladatelství Olympia, s.r.o., 2012, 336 s. ISBN 978-80-7376-326-8. 

Tato rozsáhlá kniha se věnuje podstatě zlepšování sportovní výkonnosti. Popisuje 

jednotlivé tréninkové témata, jako jsou kondiční příprava, psychologická příprava  

a podobně. Jsou zde podrobně popsány teoretické základy silových, vytrvalostních  

a rychlostních schopností, včetně podrobného popisu faktorů ovlivňujících tyto schopnosti  

a jejich rozvoj. Dále je zde poukazováno na důležitost kondiční přípravy a její příznivé 

účinky. Autoři čerpali z poznatků a zkušeností ze sportu a tréninku zvyšování výkonnosti. 

 

MARTÍNKOVÁ, Jana. Sportovní úrazy a přetížení pohybového aparátu sportem. 1. 

vydání, Praze : nakladatelství Mladá fronta a.s., 2013, 71 stran. ISBN 978-80-204-2454-9. 

Publikace se zabývá problematikou úrazů spojených s kondiční přípravou. Je 

rozčleněna na jednotlivé části lidského těla a následně se věnuje nejčastějším zraněním 

spojených s touto oblastí. Jsou zde objasněny příčiny vzniků zranění, jejich léčba  

a preventivní opatření. Kniha je vhodně doplněna obrázky anatomie jednotlivých částí těla 

se znázorněním problémových míst spojených se zraněním. 

 

NELSON G. Nelson, KOKKONEN J. Jouko. Strečink na anatomických základech. 1. 

vydání, Praze : nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2009, 144 stran. ISBN 247-80-247-

2784-4. 

Publikace se věnuje strečinku, popisuje jeho jednotlivé druhy a pozitivní účinky na 

lidský organismus. Především je zde strečink prezentován jako prostředek pro zlepšení 
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ohebnosti a prevenci zranění při sportu. Jsou zde podrobně popsány a ilustrovány 

jednotlivé cviky strečinku. 

 

BROWN, Lee. Posilování od A do Z. 1. vydání, Brně : nakladatelství Computer press, a.s., 

2011, 271 stran. ISBN 978-80-251-2122-1. 

Tato rozsáhlá publikace se věnuje téměř kompletní problematice spojené  

s kondičním tréninkem a tedy rozvojem síly a vytrvalosti. Popisuje základy anatomie 

lidského těla a správnou výživu nezbytnou pro budování svalové hmoty včetně popisu 

základních doplňků stravy. Především se však věnuje samotnému tréninku, jeho 

bezpečnému a správnému provedení. Vysvětluje správnou techniku cvičení a popisuje 

správné provedení jednotlivých cviků. A následně jsou zde uvedeny příklady posilovacích 

sestav pro začátečníky i pokročilé. Publikace byla vytvořena pod taktovkou Národní 

asociace pro silový a kondiční trénink (NSCA). 
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1  Typické činnosti vykonávané hasiči 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, povolání hasiče vyžaduje zvýšenou tělesnou 

zdatnost, která je uplatněna při provádění specifických činností na místě zásahu za účelem 

záchraně osob, odstranění nebezpečných stavů, záchraně majetku. Činnosti jsou prováděny 

za použití speciálních nástrojů.  Tyto nástroje však mohou být velmi těžké, proto jsou při 

jejich užití kladeny vysoké požadavky na svalovou sílu a celkovou kondici hasiče. Pří 

nedostatečné fyzické zdatnosti hasiče by došlo ke snížení efektivity práce, což je při 

záchraně osob nepřípustné. 

 

1.1 Příklady fyzicky náročných činností 

Pro příklad uvedu některé fyzicky velmi náročných činností, s kterými se hasiči 

běžně setkávají, a uvedu hmotnosti břemen a předmětů s kterými musí při těchto aktivitách 

efektivně manipulovat. 

 

1.1.1 Obsluha specializovaných nástrojů 

Obsluha hydraulického vyprošťovacího nářadí, které je určeno k vyproštění osob 

z havarovaných automobilů, závalů, násilnému otevírání uzavřených prostor a podobně. 

Manipulace s těmito nástroji je velmi náročná vzhledem k jejich vysoké hmotnosti. Pro 

příklad uvedu hmotnosti některých nejčastěji požívaných nástrojů od firmy Holmatro 

s technologií CORE. 

 nůžky – až 19,6 kg 

 roztahovač – až 26,7 kg 

 rozpěrný válec – až 17,4 kg [3] 

Rozebírání konstrukcí například při dohašovacích pracích. Může se jednat  

o zdlouhavou a fyzicky náročnou práci. 

 rozbrušovací kotoučová pila STIHL [4] až 13 kg bez kotouče a náplní 

 hasičská bourací sekera – 3,5 kg 

 palice – 6,5 kg 

 hooligan [5] – 6,4 kg 
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Obsluha motorové pily při kácení stromů, odstraňování spadlých stromů 

z komunikací a podobně. A následný odnos odřezaných částí kmenů a větví které mohou 

vážit desítky kilogramů.  

 zdravé dubové dřevo váží přibližně 1000-1100 kg/m
3
 

 smrkové dřevo 740 kg/m
3
 [6] 

 motorová pila, STIHL hmotnost až 9,8 kg bez lišty, řetězu a náplní [4] 

 

1.1.2 Obsluha útočného proudu 

Obsluha útočného proudu. Proudnicí vytéká proud vody, který se chová, jako 

tryska rakety, snaží se pohybovat v opačném směru, než z něj proudí tekutina. Působí silou 

proti hasiči. Jedná se tedy o zákon akce a reakce. Pro příklad uvádím výpočet síly, kterou 

působí vysokotlaká proudnice AWG na obsluhujícího hasiče. Parametry proudnice jsou 

uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 Parametry proudnice AWG [7]. 

Průtok proudnicí [l/min] 200 

Průměr hubice [mm] 6,5 

Hustota vody [kg∙m
-3

] 999 

 

Výpočet silového účinku vodního paprsku Fh na kolmou překážku se vypočítá podle 

rovnice: 

 

             
  (1) 

 

Plocha průřezu trysky na proudnici S bude vypočtena jako: 

 

  
    

 
 

(2) 

 

 Pro rychlost vodního proudu v platí: 

 

  
  
 

 
(3) 
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Po dosazení rovnic (2) a (3): 

 

       (
  
 
)

 

 
    

 

 
 
      

 

    
         

(4) 

 

 Na zasahujícího hasiče může tedy pří obsluze vysokotlakého zařízení působit 

síla, až 334,5 N což odpovídá zátěži přibližně 34 kg [8]. 

 

1.1.3 Transport osob 

Snášení obézních osob například do sanitek. Za použití nosítek nebo páteřové 

desky. Tyto prostředky však mají omezenou nosnost okolo 150 kg, páteřová deska 

dokonce jen 110 kg, což je u nadměrně obézních lidí nedostačující. Lze tedy použít 

transportní plachtu VP-40 (vorvaň) s nosností 280 kg [9], [10]. 

 transport osob 170 až 280 kg. 
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2  Kondiční příprava příslušníků HZS ČR 

V kapitole 1. jsou popsány příklady typických činností vykonávaných hasiči. Při 

těchto činnostech je nezbytná dostatečná fyzická zdatnost, která je obecně definována 

pojmem kondice. Zlepšení kondice lze dosáhnout dostatečně intenzivním a cíleným 

kondičním tréninkem, pod tímto pojmem si lze představit aktivity spojené s rozvojem 

vytrvalosti, rychlosti a síly. Všeobecně tyto aktivity spadají pod kondiční přípravu [11]. 

 

2.1 Kondiční příprava  

Kondiční příprava se primárně zaměřuje na rozvoj pohybových schopností. 

Pohybové schopnosti patří mezi významné faktory většiny sportů, ale jsou také základem 

pro výkon služby příslušníků HZS ČR [11].  

Kondiční schopnosti jsou ve velké míře ovlivněny metabolickými procesy. 

Realizace pohybu je podmíněna způsobem získávání a využívání energie. Pohybové 

schopnosti jsou výsledkem složitých vazeb a součinnosti různých systémů uvnitř 

organismu. Objasnění dynamiky rozvoje kondičních schopností, jejich vzájemné propojení 

při dosahování maximálních výkonů, význam zatěžování a odpočinku pro vznik kumulace 

tréninkového efektu a další oblasti zvyšování trénovanosti a výkonnosti při činnostech 

hasičů jsou předmětem 6. kapitoly této práce. Teprve systémové pojetí tréninkového 

procesu umožňuje rozvoj vzájemně se prolínajících silových, rychlostních a vytrvalostních 

schopností. Variabilita metod a prostředků, střídání zatížení a odpočinku v průběhu 

tréninkového procesu vytváří rozsáhlé možnosti při rozvoji kondice. Její úroveň je spolu se 

zvládnutím potřebného stupně techniky a psychické odolnosti základní podmínkou růstu 

zdatnosti a výkonnosti [11], [12].  

Podle fyzikálních charakteristik, které převládají v pohybovém projevu, se rozlišují 

kondiční pohybové schopnosti silové, vytrvalostní a rychlostní. Každá schopnost má své 

rozlišovací kritérium. Pohyby prováděné s maximální rychlostí, při nichž se provádí 

pohybový úkon, pouze v několika sekundách se spojují s rychlostními schopnostmi. 

Pohyby, u kterých je překonáván velký odpor, jsou spojeny se silovými schopnostmi. 

V dlouhotrvající pohybové činnosti, vyžadující jiný metabolický, řídící i psychický základ 

než v uvedených dvou případech, se projevují vytrvalostní schopnosti [11]. 
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2.2 Silové schopnosti 

Jedná se o komplex silový schopností, který lze zjednodušeně pojmenovat 

termínem síla. Tento komplex tvoří významnou komponentu fyzické zdatnosti. Rozvoj síly 

je vždy podstatnou součástí kondičního tréninku [12]. 

 

2.2.1 Základní pojmy definující silové schopností 

Pojmu síla lze přiřadit různé významy. Je nezbytné rozlišovat sílu jako fyzikální 

veličinu a sílu jako pohybovou schopnost.  

Ve fyzice síla vyjadřuje míru vzájemného působení těles a je příčinou změny 

pohybového stavu (zrychlení) co do velikosti i směru a příčinou deformace.  

Kdežto síla jako potenciál pro výkon pohybové činnosti jedince je souhrn vnitřních 

předpokladů pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním, je spojena s činností svalů a lze ji 

označit jako svalovou sílu. Tato svalová síla musí být tedy odlišně charakterizována. Síly 

vznikající v jednotlivých svalech nesmějí být chápány jako výsledné síly, protože při 

pohybu konfliktně působí proti sobě opačnými směry a přes kloubní spojení s mnoha 

stupni volnosti. Sílu člověka definujeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího 

prostředí pomocí svalového úsilí [12]. 

Cílem pohybové činnosti zaměřené na rozvoj silových schopností je: 

 zlepšení mezisvalové koordinace, 

 zvětšování energetického potenciálu,  

 přísun dostatečných energetických zásob do svalového aparátu [12]. 

 

2.2.2 Druhy svalové činnosti 

Svalová kontrakce je rozhodující pro vznik svalové síly, může vzhledem k délce  

a napětí svalu probíhat několika způsoby. Svalová vlákna se mohou zkracovat, protahovat 

nebo mohou při činnosti zachovávat svoji délku. Režimy svalové činnosti jsou následující. 

Izometrický (statický, udržující)  

Činnost uvnitř svalů se projevuje zvýšením napětí svalových elementů, aniž by 

došlo ke změně délky svalu. Sval se nezkracuje, dochází v něm pouze ke zvýšení napětí, 
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příkladem takové činnosti může být zdvih břemene pomocí svalů ruky a následné statické 

držení v této pozici. Výdrž v této poloze vyžaduje statickou práci.  

Koncentrický (překonávající, pozitivně dynamický) 

Mezisvalové napětí se mění a sval se zkracuje. Příkladem je zvednutí břemene silou 

bicepsu, dojde tedy k vykonání práce pří překonání odporu zde tíhy tělesa. 

Excentrický (ustupující negativně dynamický). Svalové úpony se od sebe vzdalují, 

svalová vlákna se protahují. Výsledkem pohybové činnosti, která probíhá souhlasně se 

směrem pohybu zátěže je zbrzdění a zpomalení pohybu. Příkladem je chycení padajícího 

tělesa do napjaté paže a ustupujícím brzdícím pohybem, který působí proti kinetické 

energii, těleso zastavit ve výši ramene [12]. 

 

2.3  Vytrvalostní schopnosti 

Komplex vytrvalostních schopností představuje základní pilíř fyzické kondice a je 

významnou komponentou zdravotně orientované zdatnosti. Vytrvalost je schopnost 

fyzicky a psychicky po dlouhou dobu odolávat zatížení, které vyvolává únavu a následně 

schopnost se rychle zotavit [12]. 

Rozhodující význam má dostatečné zabezpečení svalů energii. Úroveň 

vytrvalostních schopností určuje transportní systém, který je tvořen komplexem 

orgánových systémů a jejich vzájemně na sebe navazujících funkcí zajišťujících jednak 

zvýšený přísun kyslíku a energetických zdrojů do pracujících svalů a dalších tkání, tak  

i odsun oxidu uhličitého a jiných metabolitů pryč z organismu. Řídící roli zde sehrává 

nervový systém. 

Vytrvalostní výkon je vždy závislý na těchto činitelích: 

 ekonomika techniky prováděné sportovní aktivity, 

 způsob krytí energetických potřeb 

 schopnost příjmu kyslíku 

 optimální tělesná hmotnost 

 úroveň volní koncentrace zaměřené na překonání příznaků únavy 

 druh vytrvalosti vzhledem k typu prováděné pohybové aktivity [13]. 

Dle způsobu energetického krytí se vytrvalostní trénink dále dělí. 
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 Aerobní - je dlouhodobé cvičení, které má vytrvalostní charakter. Obvykle trvá 

nejméně 10 - 30 minut, může však trvat až několik hodin. Zatěžuje výrazně 

kardiovaskulární a respirační soustavu a vyžaduje velkou spotřebu kyslíku. Čím je 

časový úsek delší, tím je intenzita zátěže v časové jednotce nižší a tím je pak nižší  

i energetická přeměna. Metabolismus probíhá v rovnovážném stavu za plného 

hrazení dodávkou kyslíku. V prvních 10 - 30 minutách jsou hlavním energetickým 

zdrojem sacharidy. Nejprve jsou spalovány zásoby glykogenu v pomalých 

svalových vláknech, pak se využívá krevní glukóza. Současně stoupá využívání 

tuků, přičemž rozsah jejich spalování závisí na mnoha faktorech. Jedná se 

především o běh na delší tratě, plavání, jízdu na kole a podobně. 

 Anaerobní - je krátkodobá pohybová aktivita trvající pouze několik desítek 

sekund, při které získává sval energii převážně cestou anaerobní glykolýzy. Jako 

odpad vzniká ve svalech laktát způsobující svalovou únavu. S anaerobní zátěží lze 

spojit sprinty, skoky, hody, vrhy, mety, vzpírání, posilování a podobně [14]. 

Tabulka 2 Rozdělení vytrvalostních schopností dle doby trvání [12] 

Charakteristika 
Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnost dlouhodobá 

krátkodobá střednědobá I II III IV 

Trvání činnosti 

(min) 
35 s – 2 2 – 10  10 – 35  35 – 90  90 – 360  > 360 

Intenzita maximální maximální 
submaximální

* 

submaximální

* 
střední mírná 

Laktát (mmol/l) 10 - 18 20 - 12 14 - 10 8 – 6 5 - 4 < 3 

Spotřeba energie 

(kJ/min) 
250 190 120 105 80 75 

Přeměna energie 
dominantně 

anaerobně 

anaerobně 

/aerobně 
Dominantně aerobně až čistě aerobně 

% aerobně 25 -30 40 - 60 70 - 80 90 95 99 

% anaerobně 80 - 65 60 - 40 30 – 20 10 5 1 

Hlavní substrát 

dodávající 

energii 

glykogen 

fosfáty 

glykogen 

(svalový) 

glykogen 

(svalový a 

jaterní) 

glykogen 

(svalový a 

jaterní) + tuky 

tuky 

glykogen 

tuky 

bílkoviny 

Uplatnění ve sportu (příklady) 

Běh (km) 0,4 - 0,8 1,5 - 3  5 - 10 20 - 30  50 100  

Plavání (km) 0,1 – 0,2 0,4 1,5  50 100  

* Zátěž o něco nižší (zhruba o 20%) než je maximální testová zátěž. 
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2.4  Rychlostní schopnosti 

Rychlost jako schopnost je předpokladem pohybu provedeného vysokou až 

maximální rychlostí. Je to schopnost zahájit a realizovat pohyb v co nejkratším čase. 

Takovýto pohyb je prováděn s velkým až maximálním úsilím a intenzitou, může trvat jen 

krátce, do 15 sekund, a proto při ní nevzniká únava. Při tomto typu činnosti lze 

předpokládat žádný nebo jen minimální odpor. Při odporu větším než 20 % odporu 

maximálního se stává dominantní schopností rychlá či výbušná síla [12].  

Ovlivňování rychlostních schopností patří k nejobtížnějším tréninkovým úkolům. 

Ze všech kondičních schopností jsou rychlostní schopnosti nejsilněji geneticky podmíněny. 

Možnost zlepšení rychlostních schopností tréninkem je jen velmi malá, maximální zlepšení 

se pohybuje okolo 15 % v případě běžecké vytrvalosti dokonce jen 10 % [12], [13]. 

S ohledem na fakt, že činnosti vykonávané hasiči (viz kapitola 1) jsou spíše silové  

a vytrvalostní povahy, nebudu se v této práci tréninku rychlosti dále věnovat. 

  



  12 

3  Účinky kondiční přípravy  

V následujících kapitolách popíšu účinky kondičního tréninku na lidské tělo. 

Správně prováděná a cílená kondiční příprava je velmi účinným prostředkem pro zlepšení 

a udržení dobrého zdravotního stavu a zvýšení výkonnosti. Tyhle výhody jsou ovšem 

všeobecně známy, kondiční trénink je ale mnohem prospěšnější než by se mohlo na první 

pohled zdát.  

Povolání hasiče je nejen velmi fyzicky náročné ale klade i vysoké nároky na 

psychiku. Příslušníci mohou být vystaveni stresovým situacím, jako jsou zásahy  

u tragických událostí nebo jsou sami vystaveni smrtelnému nebezpečí při krizových 

situacích například při zdolávaní přírodních živlů. Tyto situace mohou být příčinou 

kumulování stresu a negativně ovlivňují celkovou psychickou pohodu, což se může 

nepříznivě odrazit na výkonnosti a vyrovnanosti hasičů u zásahů. 

Kondiční trénink je jedním ze způsobů jak se s nepříznivými situacemi vyrovnat  

a má potenciál k odbourávání stresu a přispívá k psychické pohodě. Podrobněji jsou účinky 

tréninku popsány v následujících kapitolách. 

 

3.1 Účinky vytrvalostního tréninku 

Aerobní aktivity prokazatelně pozitivně ovlivňují stav srdce, cév a plic. Vhodně 

stimulovány bývají i svaly dolních končetin a většina posturálních svalů, což jsou svaly 

zapojující se při chůzi, sedu a stání. Pravidelná zátěž aerobního charakteru vyvolává lepší 

prokrvení zatěžovaných svalů, vzniká v nich více vlásečnic, zlepšují se vasokonstrikční  

a vasodilatační mechanismy (zužování a rozšiřování cév), zvyšuje se využitelnost kyslíku. 

To vše zefektivňuje práci oběhového systému, šetří srdeční sval a optimalizuje 

metabolismus. Jsme schopni cvičit nebo pracovat déle s menší únavou. Organismus 

pracuje účinněji. 

Pokud aerobní zátěž vhodně doplníme úpravou stravy, můžeme účinně kontrolovat 

svoji hmotnost. Musíme si ale uvědomit, že při běhu, chůzi a jiných aerobních aktivitách je 

výdej energie zvýšený jen když cvičíme, případně ještě krátce po ukončení cvičení, to 

znamená, že zvýšený výdej energie je uplatněn pouze po dobu trvání aktivity.  
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Pokud výrazně omezíme stravu a zvýšíme intenzitu vytrvalostního tréninku, může 

dojít k poklesu množství aktivní tělesné hmoty a tím k poklesu bazálního výdeje energie 

(klidový výdej energie) což je nežádoucí. Je tedy nutné se kvalitně stravovat a zároveň 

organismus zatěžovat adekvátní dávkou tréninku.  

Při aerobním cvičení se do krevního oběhu vyplavují endorfiny, látky, snižující 

bolest a navozující kladné pocity Pravidelná aerobní zátěž zvyšuje odolnost organismu  

a snižuje výskyt onemocnění horních cest dýchacích a dalších infekčních chorob. Aerobní 

zátěž zvyšuje pevnost kostí, zvláště obratlů páteře a dolních končetin. Tím snižuje riziko 

vzniku a rozvoje osteoporózy [15]. Pro přehlednost je zde shrnutí nejdůležitějších 

pozitivních účinků vytrvalostního tréninku na jednotlivé části lidského těla. 

Svalstvo:   

 stimulace ztěžovaných svalů (především dolních končetin) a jejich lepší 

prokrvení, 

 efektivnější práce svalů. 

Kosti:    

 zvýšení pevnosti kostí a prevence osteoporózy. 

Klouby: 

 vhodnou vytrvalostní aktivitou lze dosáhnou pozitivních účinků, odlehčení 

páteře a ostatních kloubů (plavání), 

 obecně však vytrvalostní trénink nemá pozitivní účinky na kloubní spojení. 

Účinky na ostatní části lidského těla:  

 redukce hmotnosti, 

 zlepšení zdravotního stavu, srdce, cévy plíce, 

 prevence kardiovaskulárních onemocnění [15]. 

 

3.2 Účinky silového tréninku 

Posilování je v podstatě cvičení s měnitelnými zátěžemi, například s činkami, 

kladkami a na přístrojích. Cílem je zatížit svaly na úrovni 70 – 90 % jejich okamžitých 

možností. Tato zátěž uvádí do činnosti rychlá glykolytická vlákna svalů, navozuje ve 
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svalech anabolické prostředí, které vede k nárůstu kontraktilních bílkovin v zatěžovaných 

svalových buňkách. Pokud posílíme sval, zesílí se automaticky i kost, ke které se upíná 

nebo na níž začíná [15].  

Během svého života člověk ztratí zhruba 50 % svalové síly. Silový trénink je tak 

jedinou možností, jak proti této ztrátě bojovat. Tato ztráta síly a svalové hmoty je většinou 

důsledkem neaktivity. Dobře vyvinuté svalstvo poskytuje účinnou ochranu před zraněními. 

Bez podpory svalů by byly například kloubní pouzdra a vazy mnohem zranitelnější  

a klouby by byly méně chráněny. Také koordinační schopnost svalstva usnadňuje 

provádění komplikovaných pohybů, svalová nerovnováha je častou příčinou zranění v 

oblasti páteře. Vyvážený silový trénink zatěžující svalstvo celého těla je tedy z pohledu 

úrazové prevence nepostradatelný [16]. Navíc i při posilování dochází k vyplavování 

endorfinů a tím ke snižování rizika vzniku depresí a úzkosti. 

Při posilování vydáváme energii nejen během cvičení, ale ještě desítky hodin po 

jeho ukončení (až 36 hodin). Nárůst svalů, způsobený posilováním, vede ke zvýšení 

hodnoty bazálního výdeje energie tedy klidového výdeje v teplotně neutrálním prostředí  

a to na lačno, čili ve stavu, kdy zažívací soustava nepracuje, což u lidí běžně představuje 

asi dvanáct hodin půstu. Může se jednat o zvýšení až o několik set kilokalorií za den  

(v porovnání s osobou s ochablým svalstvem). Zvýšené množství energie tak vydáváme 

nejen při cvičení, ale i když sedíme nebo ležíme [15]. Pro přehlednost je zde shrnutí 

nejdůležitějších pozitivních účinků silového tréninku na jednotlivé části lidského těla. 

Svalstvo:   

 větší síla a ekonomičtější práce svalů díky zlepšené mezisvalové koordinaci, 

 vyrovnání svalových deficitů a nerovnováhy, předcházení vadnému držení 

těla a  zabránění stárnutím podmíněného řídnutí kostí, 

  prevence stavů způsobených přetížením svalstva, např. natažení, svalové 

křeče a bolesti, 

  posílení šlach. 

Kosti:    

 zvýšení pevnosti kostí a prevence osteoporózy, 

 odlehčení pasivnímu pohybovému aparátu, především páteři, 

 prevence bolesti plotének. 
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Klouby: 

 zvýšená ochrana kloubů díky svalstvu, které je obepíná, 

 posílení kloubních pouzder a vazů, 

 zlepšení výživy kloubní chrupavky s preventivním účinkem proti jejímu 

předčasnému úbytku (artróze). 

Účinky na ostatní části lidského těla:  

 zlepšení vnějšího vzhledu, 

 zlepšení zdravotního stavu, zvýšení vitality, 

 úrazová prevence [17]. 

 

3.3  Srovnání silového a vytrvalostního tréninku 

Nyní jsem porovnal účinky dvou základních pilířů kondiční přípravy. Výsledkem 

ovšem není zjištění, zda je silový trénink lepší než vytrvalostní a naopak. Poukazuji pouze 

na rozdíly, jakým způsobem ovlivňují lidský organismus. Aby bylo patrné, že nejlepších 

výsledků je dosaženo kombinací obou zmíněných. 

 

3.4  Účinky kondiční přípravy na psychiku 

Povolání hasiče může být velmi psychicky náročné, v důsledku čehož se mohou 

dostavit nepříjemné stavy spojené se zvyšujícím se napětím, stresem a depresemi. Při 

dlouhotrvajícím nadměrném stresu se začne zvyšovat hladina kortizolu, což je stresový 

hormon. Zvyšuje se tak automaticky podíl tělesného tuku pro obranu organismu a navíc je 

známo, že přispívá k rozkladu svalové bílkoviny, která je použita jako zdroj energie. 

Kortizol má také negativní účinky na endokrinní, oběhovou a nervovou soustavu. Nejvíce 

ohrožené je tímto stavem srdce. Dále se působení stresu projevuje hromaděním adrenalinu, 

což většinou vnímáme jako narůstající nervozitu a neklid. Při současném způsobu života se 

adrenalin rozpadá pomalu a to způsobem poškozujícím naši imunitu a cévy. Východiskem 

je fyzická aktivita, při níž se adrenalin nahromaděný během dne rozkládá. 
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Pravidelná fyzická aktivita vede k vyplavování látek, jimž se říká endogenní 

opioidy (endorfiny). Jsou to látky ze skupiny opiátů - tělo si je vyrábí samo. Je to jediná 

forma opiátů, jejichž pravidelný příjem je zcela prospěšný.  

Obecně lze říct, že jsou endorfiny návykové látky a fyzická aktivita může způsobit 

závislost v dobrém slova smyslu. Kromě toho má pravidelné cvičení a produkce endorfinů 

příznivý vliv na naši náladu. Uvolňuje potlačené emoce, napětí a výrazně snižuje depresi.  

Jako v každé lidské činnosti, i ve sportu platí zásada, že má probíhat za vzájemného 

spojení pohybu a mozkové činnosti. Nejde tedy jen o shazování nadbytečných kilogramů,  

a zlepšení sebevědomí. Fyzická zátěž by měla být hlavně o pocitech, euforii a blaženosti, 

které mají být nedílnou součástí kvalitního života [18]. 

Obecně jsem objasnil nutnost absolvování kondiční přípravy příslušníky HZS ČR. 

Z předešlých kapitol je patrné že, kondiční příprava hasičů není pouze ztráta času, či 

aktivita pro vyplnění volného času na směně, jedná se opravdu o plnohodnotnou součást 

odborné přípravy. Její přínosy jsou plně zhodnoceny při mnohých činnostech 

vykonávaných hasiči. 
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4  Rizika spojená s kondiční přípravou  

Příslušníci HZS ČR vykonávají kondiční přípravu s určitým záměrem a očekávají 

pozitivní účinky, především tedy zlepšení výkonnosti při svém povolání. Ovšem tyto 

účinky se dostaví pouze při správném a systematickém tréninku. V opačném případě se 

příznivé účinky nedostaví. Navíc jsou s nesprávným a nekomplexním tréninkem spojeny 

nezanedbatelná rizika, která hrozí jak při silovém tak při vytrvalostním tréninku. Hlavními 

příčinami těchto rizik jsou:  

 nedostatečné zahřátí a protažení svalů, 

 neadekvátní příliš vysoké tréninkové váhy 

 nedostatečná soustředěnost 

 špatná technika provedení cviků 

 nedostatečná regenerace 

 systematické přetěžování velkými tréninkovými dávkami 

[19]. 

 

4.1 Následky nevhodné kondiční přípravy 

Nepoměr mezi zatížením a schopností organismu se s tímto zatížením vyrovnat 

vede k poškození organismu. Vytváří se stav nadměrného zatěžování, možno říct přepínání 

našich sil a možností. To vede k poškozování jednotlivých tkání hybného systému (šlach, 

svalů, vazů a kloubů) [20].  

 

4.1.1 Přetěžování šlach a vazů  

K jejich poškození, často dochází buď v místě přechodu svalu ve šlachu, nebo 

v místě úponu šlachy na kost, extrémním tahem, nebo střihovým pohybem. Vznikají malé 

mikroskopické trhlinky v tkáni a mikroskopické krevní výrony. Obojí se hojí drobnými 

jizvami. V místech, kde jsou jizvy, je tkáň oslabena a méně pevná, což znamená, že může 

daleko snadněji dojít k přetržení nebo k utržení šlachy nebo svalů. V pozdějších stádiích 

může být poškozena i chrupavka v místě, kde se šlacha upíná.  
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Při prudkém zatížení mohou vzniknout trhliny ve svalové tkáni nebo může dojít  

i k odtržení šlachy.  

Postižení šlach z přetížení se zprvu projeví bolestí při déle trvajícím zatížení, 

později hned na začátku zatížení. V dalších stádiích vzniká bolest při každém pohybu. 

V pozdějších obdobích se bolest objevuje i v klidu, případně i v noci. Pak může být trvalá, 

nemocný pohyb omezuje, a tím se snižuje jeho svalová síla. Příkladem takového vývoje 

obtíží je tenisový loket nebo postižení Achillovy šlachy [20].  

 

4.1.2 Přetěžování kloubů  

K poškození kloubů dochází při dlouhodobé, opakované a nadměrné zátěži. 

Vznikají drobné mikroskopické trhlinky nejprve v kolagenní membráně pokrývající 

kloubní chrupavku, později je postižena i sama chrupavka. V důsledku toho na jejím 

povrchu vznikají degenerativní změny a vyvíjí se artróza kloubů.  Reakce může být velká, 

že omezí pohyb kloubů. Průběh je obdobný jako u postižení šlach [20].  

 

4.1.3 Vliv přetěžování na kosti 

Při opakovaném dlouhodobém přetěžování vznikají v kosti mikroskopické trhlinky. 

Tím se snižuje nosnost kosti a její pevnost. V některých případech může dojít  

i k takzvaným frakturám z únavy [20].  

 

4.2 Příklady možných úrazů při nesprávné kondiční přípravě 

Pro příklad uvedu některá typická zranění při sportech, jejich stručný popis, důvody 

vzniku zranění a možné způsoby léčby. 

4.2.1 Ramenní kloub 

Ramenní kloub tvoří skloubení mezi hlavicí pažní kosti a jamkou na lopatce. 

Plošný nepoměr mezi jamkou a hlavicí (plocha jamky je cirka 1/3 plochy hlavice) částečně 

vyrovnává chrupavčitý lem po obvodu kloubní jamky. Kloubní pouzdro uzavírající kloub 

je v případě připažení na spodní straně nařasené. Tyto anatomické poměry umožňují velký 

rozsah pohybu v rameni, avšak na úkor horší stability kloubů v případě působícího násilí. 
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Důležitým stabilizačním prvkem jsou svaly ramenního pletence. S ramenním kloubem 

úzce souvisí skloubení mezi nadpažkem na lopatce a zevním koncem klíční kosti, které leží 

nad kloubem ramenním. Při pohybu paže nad horizontálu se dostavují některé měkké tkáně 

kolem ramenního kloubu pod tlak toho kostního spojení a může dojít k jejich poškození.  

 Impingement syndrom (zmrzlé rameno). Jedná se o bolestivé postižení 

podklíčkového prostoru, při kterém dochází k dráždění rotátorové manžety a podklíčkové 

burzy. Vyskytuje se především u sportů jako badminton, tenis, volejbal ale také u plavání  

a posilování. Rameno je bolestivé v určité poloze, především je bolestivé upažení 

v rozsahu 80 – 120 °, typické jsou také noční bolesti vleže na postiženém rameni. 

Příčinnou vzniku je opakované vzepětí a upažení, výdrže ve vzepětí kdy je tlakem kostních 

struktur (Obr. 1) drážděna rotátorová manžeta. Jako léčebné metody jsou doporučeny 

fyzikální terapie, strečink, posilování svalstva pletence ramenního a je zde potřebná 

normalizace stereotypu pohybu ovšem při snížené zátěži. Lze sportovat s ramenní ortézou. 

Při chronických obtížích je možná operace, volíme ji však jako poslední možnost [21]. 

 

 

Obr. 1 Útlak měkkých tkání při upažení [21]. 

4.2.2 Loketní kloub 

V loketním kloubu se stýkají tři kosti – kost pažní, vřetenní a loketní. Vzhledem ke 

tvaru kloubních ploch je v loketním kloubu možné ohnutí a natažení, rotace horního konce 

kosti vřetenní kolem osy a v zářezu na kosti loketní umožňuje rotace předloktí. 
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Na zevní straně loketního kloubu takzvaném zevním epikotylu kosti pažní se 

nachází rozsáhlý začátek extenzorů (natahovačů) prstů a zápěstí, na vnitřní straně to jsou 

pak flexory (ohybače).  

Tenisový loket. Výskyt je spojen s hraním tenisu, squashem, posilování ale může 

být také způsoben často se opakující činností jako je obsluha počítače, ruční dotahování 

šroubů a podobně. Jedná se o bolest na zevní (palcové) straně lokte při sportu i běžné 

zátěži (stisk ruky, zvedání předmětů hřbetem ruky nahoru a podobně), propagující se po 

zevní straně předloktí. V akutní fázi provokují bolest i drobné pohyby ruky. Tenisový loket 

postihuje úponové části svalu (Obr. 2). Příčinou může být nevhodná výstroj (tvrdý výplet, 

nevhodný průměr rukojetí, míče), dále špatný tréninkový stereotyp, nedostatečná 

regenerace nebo jednorázová extrémní zátěž.  Léčba bývá zdlouhavá a je zapotřebí řešit 

obtíže co nejdřív. Léčebné metody jsou různé druhy fyzioterapií, obstřiky kortikoidem  

a následná sádrová fixace a poslední možností je operace. Tenisový loket se i po vyléčení 

často vrací, je tedy nezbytná prevence recidiv. Ke sportovní aktivitě se vracet postupně, 

použít vhodnou výstroj, správnou techniku cviků, přiměřenou zátěž a dopřát tělu 

dostatečnou regeneraci. Důležitý je i kvalitní strečink před a po zátěži. Při rizikové zátěži 

lze preventivně použít ortézy [21]. 

 

 

Obr. 2 Postižení úponů extenzorů prstů a zápěstí [21]. 

4.2.3 Zápěstí a ruka 

Zápěstí tvoří dolní konec kosti vřetenní a loketní a dvě řady zápěstních kůstek, spojené na 

dlaňové i hřbetní straně četnými vazivovými strukturami. Šlachy ohybačů a natahovačů 

prstů (Obr. 3) jsou v oblasti zápěstí a ruky ve svém průběhu ke kostem fixovány 

vazivovými poutky. Kluznost šlach v těsném prostoru zlepšují takzvané synoviální pochvy 

[21].  
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Poškození postranních vazů kloubů mezičlánkových prstů. S tímto zraněním se lze 

setkat u míčových her. Při špatném uchopení naráží míč do špičky prstu a dochází  

k podvrtnutí kloubu. Působením násilí se vazy nejprve přepínají, nebo trhají buď částečně, 

nebo úplně. Při pokračujícím násilí může dojít až k vykloubení kloubu, kde kloub je 

deformován, ze svého normálního postavení. 

Příznaky jsou bolestivost kloubu, otok, drobný hematom, omezení pohybu až úplná 

nemožnost pohybu, která nastupuje s časem, jak se zvětšuje otok. Při úplném přetržení 

vazu dochází k nestabilitě vazu a je možný pohyb v kloubu do strany. 

Při léčbě musí být ukončena sportovní činnosti, je třeba zabránit vzniku otoku 

polohováním končetiny, ledováním, mohou se aplikovat lokálně léky bránící rozvoji otoku. 

Lékařské ošetření při patrné nestabilitě v kloubu, při potvrzení přetržení vazu fixace 

sádrovou nebo hliníkovou dlahou po dobu 4 týdnů. Po rozcvičení vazu při sportovní 

činnosti je vhodná prevence vzniku opětného úrazu posílením poškozeného vazu pomocí 

tapingu. Při špatné léčbě poškozených vazů vzniká chronická nestabilita, která se projeví 

pocitem volnosti kloubu [22]. 

 

Obr. 3 Šlachy ohybačů a natahovačů prstů [21]. 

4.2.4 Koleno 

Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla. V koleni se stýká dolní kosti 

stehenní s horním koncem kosti holenní, vpředu kloub doplňuje čéška, která je zavzata do 

šlachy čtyřhlavého stehenního svalu a pohybuje se ve žlábku na přední ploše kosti 

stehenní. Pasivní stabilitu kloubu zajišťují menisky, postranní a zkřížené vazy. Aktivní 



  22 

pohyb a takzvanou aktivní stabilizaci zajišťují svaly – čtyřhlavý sval stehenní (kvadriceps) 

a svaly zadní strany stehna (hamstringy). Souhra všech výše uvedených struktur je 

podmínkou správné funkce a plné zatížitelnosti kolenního kloubu.  

Syndrom iliotibiálního pruhu. Vyskytuje se u cyklistiky, běhání a turistiky. Jedná se 

o bolesti kolene zejména při zátěži, s maximem na zevní straně. Příčinou bolesti je 

mechanické dráždění iliotibiálního pruhu na zevní straně kosti kolene při opakovaném 

pohybu (ohnutí a natažení). Vazivový pruh je při pohybu drážděn kostěným výběžkem na 

zevní straně koti stehenní (Obr. 4) a dochází k jeho zkrácení v důsledku nedostatečného 

strečinku. Léčba je realizována rehabilitacemi a strečinkem. Pomocí strečinku opět lze 

tomuto zranění předejít [21]. 

 

Obr. 4 Mechanismus dráždění iliotibiálního pruhu [21]. 

4.2.5 Noha a hlezenní kloub  

Nohu tvoří hlezenní kloub (kotník), dolní kloub hlezenní, kosti nártů a prstů. Ve 

většině sportovních odvětví jsou nohy vystaveny velké dynamické zátěži, což je také 

důvodem vzniku nepříjemných obtíží z přetížení. Kotník je nejčastěji traumatizovaným 

kloubem ve sportu i v běžném životě.  
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Postižení Achillovy šlachy. Achillova šlacha je úponovou šlachou trojhlavého 

lýtkového svalu, jehož funkcí je propnutí špičky nohy. Upíná se na patní kost a je zatížena 

při výponu, odrazu do výskoku i dopadu (Obr. 5).  

Vyskytuje se u téměř všech sportovních odvětví, nejčastěji u běžců, skokanů  

a podobně. Nejprve se bolest projevuje po zátěži, v pozdějších fázích je patrná při sportu  

a nakonec se projevuje i klidová bolest. Příčinou bývá nadměrná zátěž, nevhodná obuv, 

špatný povrch sportoviště a podobně. 

Při léčbě je potřebný klid, je vhodné volit obuv s měkkou podpatěnkou a měkkým 

opatkem. Lze použít antirevmatika ve formě gelu. Především jsou uplatňovány rehabilitace 

současně s fyzikální terapií a posilováním lýtkového svalstva [21]. 

 

Obr. 5 Zatížení Achillovy šlachy [21]. 

 

4.2.6 Páteř a pánev  

Páteř chrání míchu, která je umístěná v páteřním kanálu a je základní nosnou osou 

trupu. Jejím základním stavebním prvkem jsou obratle, které spojuje řada vazivových 

struktur. 

Obratel se skládá z obratlového těla, oblouku a výběžku (příčných a trnového). Dva 

sousední obratle jsou spojeny párem malých meziobratlových kloubů, mezi obratlovými 

těly je umístěna meziobratlová ploténka. Stabilitu páteře zajišťují vazy (pasivní 

stabilizátory), svaly zádové a břišní (aktivní stabilizátory) a svaly hlubokého stabilizačního 

systému. Páteř při pohledu z boku vykazuje fyziologická zakřivení, která zlepšují její 

odolnost v zátěži. Při pohledu zezadu by měla být páteř přímá. 
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Pánev tvoří kost křížová, spojená v křížokyčelním skloubení s kostmi kyčelními, 

kosti sedací a stydké. Vpředu uzavírá pánevní kruh chrupavčitá spona stydká. Na zevní 

straně pánve jsou kloubní jamky kyčelního kloubu. Hmotnost v horní části těla se přenáší 

na dolní končetiny přes kyčelní klouby. 

Funkční bolesti páteře. Bolesti zad jsou z 80% funkční obtíže, to znamená, že 

nejsou poškozeny anatomické struktury, ale porušena pouze jejich souhra. 

Přetížené zádové svalstvo. S bolestmi zad se lze setkat téměř u všech sportů. Jedná 

se o bolest tupého charakteru, nejčastěji v bederní oblasti. 

 Nejčastějšími příčinami vzniku těchto obtíží jsou, přetížení, nedostatečná regenerace  

a špatný pohybový stereotyp při sportu. 

Jako léčba je většinou dostačující série klasických masáží, strečink a omezení 

zátěže. Účinnou prevencí je posilování svalstva trupu [21]. 
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5  Průzkumové šetření 

5.1 Cíl průzkumu 

Průzkum byl zaměřen na příslušníky jednotek HZS ČR, se snahou zjistit základní 

informace o znalostech a zvyklostech z oblasti silového tréninku. Pomocí těchto údajů 

vyhodnotím případné chyby v silovém tréninku hasičů a ve výsledném návrhu kondiční 

přípravy popíši jak se těmto chybám vyhnout. 

 

5.2 Realizace průzkumu 

Průzkum je realizován kvantitativně, formou dotazníkového šetření. Pro tento 

výzkum jsem si vytvořil dotazník (viz. Příloha D), který byl následně rozdán příslušníkům, 

ti na něj podle svých možností anonymně odpovídali. Dotazník byl rozdělen do dvou 

sloupců, první sloupec zvolili příslušníci věnující se silovému tréninku a druhý sloupec 

zvolili necvičící. Poté příslušníci odpovídali na jednoduché otázky z oblasti tréninku, 

popřípadě odpovídali na otázky objasňující absenci silového složky kondiční přípravy.  

Zapojeny byly pouze hasičské stanice v Moravskoslezském kraji. A respondenti byli 

vybíráni pouze z řad profesionálních hasičů. 

 

5.3 Vyhodnocení dotazníků 

Vyhodnotím získané informace, na základě kterých zjistím, zda příslušníci 

vykonávají kondiční přípravu správně, či nikoli. Do průzkumu bylo zapojeno 87 

příslušníku HZS MSK.  

Graf č. 1: Poměr mezi cvičícími a necvičícími 
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Základní zjištění plynoucí z dotazníků je, že z 87 zapojených příslušníků, se jich 68 

(78 % z celkového počtu), pravidelně věnuje silovému tréninku a zbylých 19 (22%) se 

tomuto typu tréninku nevěnuje.  

Toto základní rozdělení je velmi důležité, poukazuje na fakt, že se většina 

příslušníků aktivně věnuje silovému tréninku. Je zde potenciál, aby hasiči prováděli 

kvalitní kondiční přípravu, která musí obsahovat jak silový tak vytrvalostní trénink. 

5.3.1 Příslušníci věnující se silovému tréninku 

Z předchozího odstavce je patrné, že z celkového počtu dotázaných se silovému 

tréninku věnuje 68 příslušníků, což je 78 %.  

 

Otázka č. 1: Věnujete se posilování i ve svém volném čase, mimo stanici? 

Graf č. 2: Poměr mezi posilujícími ve svém volnu a neposilujícími 

 

Z první otázky jsem zjistil, že 39 (57 %) posilujících příslušníků se věnuje 

silovému tréninku pouze na směně, z čehož vyplývá, že trénují maximálně 3x  týdně.  

Zbylých 29 (43 %) se věnuje silovému tréninku i ve svém volném čase. 

 

Otázka č. 2: Čeho se snažíte tréninkem dosáhnout? 

Graf č. 3: Rozložení tréninkových cílů 
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Druhá otázka objasnila nejčastější motivaci pro silový trénink, a to je zlepšování 

výkonnosti při svém povolání. Tuto odpověď zvolilo 55 příslušníků, což je celých 81 %. 

Druhou nejčastější odpovědí bylo zlepšení zdravotního stavu 8 příslušníku (12 %).  

A nejméně krát zvolili jako motivaci relaxaci, 5 příslušníků (7 %). 

 

Otázka č. 3: Absolvujete trénink s předem promyšleným tréninkovým plánem? 

Graf č. 4: Příslušníci mající a nemající tréninkový plán 

 

Z třetí otázky vyplynulo, že 42 (62 %) příslušníků trénuje s promyšleným 

tréninkovým plánem. Zbylých 26 (38 %) trénuje bez jasného plánu, tudíž se v tomto 

případě z tréninku vytrácí potřebná systematičnost. Po vyhodnocení prvních tří otázek je 

patrné, že příslušníci mají správnou tréninkovou motivaci a většina si uvědomuje nutnost 

rovnoměrného zatěžování všech svalových skupin. 

 

Otázka č. 4: Procvičujete pravidelně rovnoměrně celé tělo (nohy, záda, ramena, 

hrudník, břicho, ruce) 

Graf č. 5: Příslušníci cvičící a necvičící všechny základní tělesné partie 
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Čtvrtá otázka poukázala na fakt, že 14 (21 %) dotázaných neprocvičuje pravidelně 

všechny tělesné partie, což je hrubý nedostatek, při kterém dochází k nerovnoměrnému 

zatížení svalstva. Zbylých 54 (79 %) procvičuje celé tělo. 

Otázka č. 5: Přivodil jste si při silovém tréninku zranění, jakékoli i nezávažné? 

Graf č. 6: Výskyt zranění při silovém tréninku 

 

 

V páté otázce jsem zjistil, že 16 (24 %) příslušníků si při silovém tréninku přivodilo 

zranění, ačkoli se mohlo, jednalo jen o drobný úraz, toto množství není zanedbatelné.  

A proto se budu v návrhu podrobně věnovat strečinku jakožto základnímu preventivnímu 

opatření před zraněními. 

 

Otázka č. 6: Zařazujete před tréninkem rozehřívací kardio (kolo, běžecký pás)? 

Graf č. 7: Poměr příslušníků věnujících se rozehřívací aktivitě a nevěnujících se 

 

 

Šestá otázka odhalila výrazný nedostatek, pouze 28 (41 %) příslušníků provádí před 

tréninkem rozehřívací aerobní aktivitu. Nedostatečné rozehřátí organismu může vést ke 

zraněním, ať už při strečinku tak při samotném tréninku. 

 

24% 

76% 

Zranění při silvém tréninku 

Ano

Ne

41% 

59% 

Rozehřívací aktivita  

Ano

Ne



  29 

Otázka č. 7: Věnujete se strečinku? 

Graf č. 8: Poměr příslušníků věnujících se strečinku a nevěnujících se 

 

Dle otázky sedm se 27 (40 %) dotázaných vůbec nevěnuje strečinku, který je 

důležitý především jako prevence před zraněními. S čímž souvisí i poměrně vysoký počet 

přivoděných zranění, vyplívající z otázky č. 5.  

 

Otázka č. 8: Pokud se věnujete strečinku, kdy jej zařazujete (můžete zvolit obě 

varianty najednou)? 

Graf č. 9: Strečink před cvičením a po cvičení 

 

 

Ze 43 (61 %) příslušníků, věnujících se strečinku se jich 14 (32 %) zabývá strečinkem před 

cvičením a zbylých 24 (56 %) po cvičení. Ovšem správné je pouze zařazení strečinku před 

i po cvičení. Takto odpovědělo pouze 5 (12 %) dotázaných. Tento údaj je alarmující a je 

patrné že drtivé většina příslušníků nevykonává strečink správně. 
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Otázka č. 9: Jak dlouho průměrně trvá váš trénink (hlavní část)? 

Graf č. 10: Průměrné délky tréninku 

 

Nejčastější průměrná doba trvání tréninku je dle deváté otázky více než 60 minut, tuto 

možnost zvolilo 57 % hasičů. Tento časový údaj je vhodný pro pokročilé cvičence. Dalších 

35 % pak zvolilo průměrnou dobu trvání tréninku v rozmezí 45 – 60 minut, což je 

optimální časový údaj a je vhodný i pro začátečníky. Zbylých 7 % zvolilo možnost méně 

než 45 minut. Za tuto dobu nelze odcvičit trénink zaměřený na rozvoj síly a celkové 

kondice. 

 

Otázka č. 10: Požíváte doplňky výživy (BCAA,Protein atd.)? 

Graf č. 11: Poměr mezi příslušníky užívajícími doplňky výživy a neužívajícími 

 

Poslední otázka se týkala doplňků výživy. 45 (66 %) hasičů uvedlo, že používají 

nesteroidní doplňky výživy. Tyto doplňky, nejsou nezbytností pro kvalitní silový trénink, 

ovšem významně ovlivňují regeneraci a svalové přírůstky, bez nutnosti zatěžovat 

organismus velkými porcemi jídla.  

5.3.2 Příslušníci nevěnující se silovému tréninku 

Kondiční příprava se skládá ze silové a vytrvalostní přípravy při absenci jedné ze 

zmíněných složek nelze dosáhnout optimálních výsledků. A kondiční příprava jako celek 
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je tedy neefektivní pro zlepšování výkonnosti při činnostech hasičů. Z celkového počtu 

dotázaných, celkem 19 (22 %) příslušníků nevykonává silovou přípravu. 

 

Otázka č. 1: Z jakého důvodu se posilování nevěnujete? 

Graf č. 12: Poměr mezi důvody absence silového tréninku 

 

Jako nejčastější důvod absence silového tréninku v kondiční přípravě uvedli hasiči 

nedostatek informací o tomto druhu tréninku. Tuto odpověď zvolilo 13 (68 %) necvičících, 

dále následovalo preferování pouze vytrvalostního tréninku, takto odpověděli 3 (16 %), 

dále 2 (11 %) zvolili za odpověď obavy ze zranění při silovém tréninku a poslední možnost 

zaškrtl pouze 1 (5 %). Většina neposilujících hasičů nemá dostatek informací o silovém 

tréninku, tato práci hasičům potřebné informace poskytne a umožní jim začít se silovým 

tréninkem. 

 

Otázka č. 2: Začal byste s tréninkem, kdybyste měl k dispozici kompletní metodiku 

tréninku, kde by bylo přesně popsáno co a jak cvičit? 

Graf č. 12: Poměr hasičů, kteří by se silovým tréninkem začali, kdyby měli kompletní 

metodiku, a těmi kteří by nezačali 
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Dle druhé otázky by 8 (42 %) z neposilujících se silovým tréninkem začalo, kdyby mělo 

k dispozici návrh kompletního tréninkového plánu. Toto zjištění je velmi důležité a dává 

mé práci skutečnou hodnotu a využitelnost v praxi. Kompletně vypracovaný návrh 

kondiční přípravy má potenciál iniciovat, neposilující hasiče k zařazení silového tréninku 

do kondiční přípravy a přiblížit se tak k jejímu správnému provedení. 

5.4 Výsledek průzkumu 

Graf č. 13: Poměr mezi hasiči vykonávajícími kondiční přípravu špatně a správně 

 

Po vyhodnocení dotazníků je patrné, že většina příslušníků nevykonává kondiční přípravu 

správně. Z celkového počtu 87 dotázaných hasičů vykonává silovou přípravu zcela správně 

pouze 7 příslušníků, což je pouhých 8 %. Je alarmující, že zásady efektivní a bezpečné 

kondiční přípravy nejsou pro drtivou většinu hasičů samozřejmostí. V dalších kapitolách se 

na chyby zaměřím a navrhnu vhodný tréninkový plán. 
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6  Návrh vhodných postupů kondiční přípravy 

příslušníků HZS ČR 

V následujících kapitolách bude kompletně popsán návrh vhodných postupů 

kondiční přípravy. Cílem návrhu je maximalizovat přínosy vytrvalostního a silového 

tréninku příslušníků HZS ČR a minimalizování možných rizik. 

Kondiční příprava by se měla skládat z intenzivního, ale vyváženého tréninku 

zahrnujícího jak aerobní tak anaerobní aktivity. Nedílnou součástí tréninku je také 

strečink. Tréninková složka je velmi důležitým faktorem zlepšování kondice a výkonnosti 

při činnostech hasičů, ovšem samotný trénink je bez kvalitní stravy a vhodných 

stravovacích návyků nekompletní a podstatně méně efektivní. Kondiční příprava by tedy 

měla zasahovat i do životního stylu příslušníků. 

 

6.1 Strava 

Pomocí vyvážené a kvalitní stravy lze dosáhnout mnohem lepších tréninkových 

výsledků. Vhodným jídelníčkem lze efektivněji redukovat tělesnou hmotnost a podpořit 

svalový růst. Základními složkami stravy jsou bílkoviny, cukry a tuky. 

 

6.1.1 Bílkoviny 

Bílkoviny jsou základní stavební jednotkou svalové hmoty a součástí vazivových 

struktur, organické části kostní hmoty buněčných membrán a podobě. Bílkovinná strava se 

rozkládá v zažívacím traktu na jednotlivé aminokyseliny a v játrech pak probíhá výroba 

bílkovin tělu vlastních. Některé aminokyseliny si organismus neumí sám vytvořit, je nutné 

přijímat je v potravě (takzvané esenciální aminokyseliny). Biologická hodnota bílkovinné 

stravy je poměr esenciálních a neesenciálních aminokyselin. Při tvorbě jídelníčku se 

doporučuje kombinace obou typů bílkovin. Živočišné bílkoviny (maso, vejce, ryby) mají 

vyšší biologickou hodnotu, ale vyšší obsah tuku, naopak rostlinné mají nižší biologickou 

hodnotu. Obsah čisté bílkoviny v jednotlivých potravinách najdeme ve výživových 

tabulkách. Nadměrný příjem bílkovin ve stravě tělo nevyužívá, je to nadměrná zátěž pro 
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zaživši trakt. Bílkoviny by se měli ve větším množství konzumovat až v druhé polovině 

dne. Před sportovní zátěží je bílkovinná strava nevhodná.  

Doporučení pro denní příjem bílkovin:  

 dospělí 0,7 – 1 g/kg hmotnosti,  

 dospělí sportovně aktivní jedinci 1,5 g/kg hmotnosti. 

Intenzivní trénink zvyšuje míru jak syntézy, tak odbourávání bílkovin. Míra 

syntézy bílkovin však převyšuje míru odbourávání bílkovin, čímž dochází k růstu svalů. 

Výzkum prokázal, že 4 hodiny po tréninku je syntéza bílkovin o 50 % větší než před 

tréninkem a za dalších 24 hodin vzroste syntéza bílkovin dokonce o celých 109 %. 

Příjímání aminokyselin ve stravě nebo v doplňcích před i po tréninku stimuluju transport 

aminokyselin do kosterních svalů, a tím stimuluje syntézu bílkovin. Při konzumaci 

aminokyselin nebo sacharidů jednu nebo dvě hodiny po cvičení dochází ke svalovému 

anabolismu. Největšího anabolického účinku však docílíme kombinací aminokyselin se 

sacharidy. Bílkoviny by měly pokrýt asi 25% celkového denního příjmu energie [23], [24]. 

 

6.1.2 Cukry 

Cukry (sacharidy) jsou nepostradatelným zdrojem energie pro normální fungování 

organismu a na jeden gram obsahují asi 4 kalorie energie. Naše tělo pracuje 

s jednoduchými a složenými cukry. Jednoduché cukry jako například cukr řepný, 

hroznový, se po požití rychle vstřebávají do krevního oběhu. Rychle stoupá hladina 

krevního cukru, rychle se vyplavuje inzulín, následuje rychlý pokles hladiny krevního 

cukru na průměrnou hodnotu a nastupuje pocit hladu. Složené cukry (polysacharidy – 

obsahují je například rýže, brambory, pečivo, těstoviny) se po požití štěpí v zažívacím 

traktu na jednoduché cukry. Vstřebávají se postupně, a proto nezpůsobují velké kolísání 

hladiny krevního cukru. Mají nižší glykemický index, který vyjadřuje kolísání hladin 

krevního cukru po požití jednotlivých potravin. Doporučení pro příjem cukru: zvýšený 

příjem v první polovině dne, cukry mají tvořit cirka 50 % z celkové energetické hodnoty 

stravy, jídlo bohaté na složené cukry konzumujte zhruba 4 hodiny před sportovním 

výkonem, nesportujeme s pocitem hladu, pocit hladu signalizuje hraniční hodnotu krevního 

cukru, která může průběhu fyzické, zejména vytrvalostní zátěže klesnout na tolik, že dojde 

k rozvoji hypoglykemie, po intenzivním sportovním výkonu máme takzvaně glycidové 
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okno, proto během dvou hodin po výkonu podáváme složené cukry – tím výrazně 

urychlíme regeneraci energetických zdrojů organismu. Cukry by měly pokrýt přibližně 

60 % denního příjmu energie. [24].  

Glykemický index 

Každá potravina obsahující sacharidy se v trávicím traktu rozkládá na glukózu. Po 

snědení jakékoliv sacharidové potraviny tedy nastane dříve či později vzestup hladiny 

krevního cukru. Glykemický index je ukazatel, který říká, jak rychle po snědení dané 

potraviny vzestup krevního cukru nastane. Čím nižší hodnota glykemického indexu, tím 

lépe pro zdraví a hubnutí. Potraviny s vysokým glykemickým indexem mají vysoký obsah 

jednoduchých cukrů a neobsahují vlákninu (sladkosti, bílé pečivo, bílá rýže, pivo, alkohol). 

Po jejich snědení nastane rychlý a velký vzestup hladiny krevního cukru. Takováto 

potravina se navíc rychle stráví a již několik desítek minut po jejím snědení budete mít 

zase hlad nebo chuť na další jídlo. Naopak po snědení potraviny s velkým obsahem 

vlákniny a složených sacharidů (zelenina, luštěniny, celozrnné pečivo, některé druhy 

ovoce) je vzestup krevního cukru velmi pomalý. Takováto potravina vás zasytí na delší 

dobu. Dlouhodobá konzumace potravin s vysokým glykemickým indexem vede nejen ke 

vzniku nadváhy, ale také významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku cukrovky [25]. 

Glykemický index se vypočítá z času a množství, při kterém dodaná strava způsobí zvýšení 

hladiny cukru v krvi, pokud jde o čistou glukózu, která má glykemický index 100. 

 

Tabulka 3 Glykemický index vybraných potravin [23] 

Vysoký (GI > 69) Střední (56<GI < 69) Nízký (GI > 56) 

Bílý chléb Pšeničný chleba Žitný chléb 

Kukuřičné lupínky Cereálie Celozrnné obilniny 

Rýžové keksy Zmrzlina Burské oříšky 

Želatinové bonbony Energetické tyčinky Jablko 

Pražená kukuřice Sladká kukuřice Mléko 

Preclíky Pečené brambory Pečené fazole 

Vysoce energetické nápoje Cereálie s rozinkami Sladké brambory 
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6.1.3 Tuky 

Taky obsahují v jednom gramu nejvíce kalorií, kolem 9. Potravinové tuky jsou 

často podle svého vlivu na hladinu cholesterolu v krvi děleny na „dobré“ a „špatné“. 

Nasycené tuky, které se získávají především z živočišných produktů (máslo, sýr, zmrzlina, 

červené maso) jsou obvykle považovány za špatné, protože zvyšují hladinu cholesterolu 

v krvi. Nenasycené tuky pocházejí z rostlinných zdrojů (rostlinné oleje, oříšky, semena) 

jsou hodnoceny jako dobré, neboť zlepšují profil lipidů v krvi. Obsah tuků v potravě je 

nezbytný pro udržení hladiny testosteronu v krvi, ovšem je potřebné hlídat množství typ 

přijatých tuků. Obecně lze říct, že silově zaměřený sportovec by měl přijmout takové 

množství tuků, aby pokryly 15 – 20 % denní spotřeby energie, s podílem nasycených tuků 

pod 10 % [23]. 

 

6.1.4 Pitný režim 

Lidské tělo se skládá ze 40 – 75 % z vody, při čemž záleží na věku a na stavbě těla. 

Pro svalovou sílu je voda nutností, neboť sval je až ze 70 % tvořen vodou. Molekula vody 

je klíčovým spojovacím článkem mezi molekulami glukózy v glykogenu stejně jako mezi 

aminokyselinami v bílkovině. S každým gramem sacharidů uloženým v těle je uloženo  

i 2,7 g vody. Odvodnění organismu už o pouhých 1,5 % z celkové tělesné hmotnosti vede 

k poklesu svalové vytrvalosti. Průměrný dospělý člověk vyloučí za normálních podmínek  

i bez cvičení 2,5 litrů vody denně, a to převážně v moči. Ztráta vody může být za vysokých 

teplot a v důsledku cvičení zvýšená až na 7 litrů. Obecně se doporučuje vypít každou 

hodinu 250 – 470 ml vody. Při tréninku je potřeba vody zvýšena, lze tedy během 

hodinového tréninku vypít až litry vody. Jedině tak se lze vyhnout dehydrataci [23].  

 

6.1.5 Harmonogram denního stravování 

Jedná se o obecná doporučení skladby denního stravování, konkrétní jídelníček je 

velmi individuální věc. Je ovšem důležité aby byla strava chutná a tvořená čerstvými 

surovinami.  

Snídaně 

Mnoho lidí snídani vynechává, protože po probuzení trpí nechutenstvím. Jedním 

z důvodů jsou biologické rytmy, které tento pocit mohou vyvolat. Organismus není 
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dostatečně nastartovaný. Pokud jste měli vydatnou nebo pozdní večeři stále dochází 

k jejímu trávení. Proto je potřeba dát tělu čas na vyčištění. Po probuzení bychom se měli 

nejprve napít. Nejvhodnější jsou klasické čaje nebo ovocné šťávy. Na lačno není vhodné 

pít kávu, jak je bohužel častým zvykem. Kofein dráždí prázdný žaludek a snižuje i tak 

nízkou hladinu krevního cukru, výsledkem mohou být křeče a malátnost. Snídaně by tedy 

měla proběhnout nejdříve půl hodiny po probuzení. Hlavní podíl by měli tvořit komplexní 

sacharidy ve formě obilných kaší, Müsli směsí nebo celozrnného pečiva. Společně s nimi 

je vhodné zařadit čerstvé ovoce. Snídaně by měla obsahovat i bílkoviny. Z toho hlediska se 

jeví jako vhodné vejce, nízkotučné jogurty nebo výrobky z nízkotučného tvarohu, lze 

zařadit i proteinový koktej. Vždy ale přizpůsobte snídani následujícímu dennímu 

programu. Pokud se chystáte ještě během dopoledne cvičit, je těžší snídaně v podobě vajec 

a tvarohu naprosto nevhodná. 

Dopolední svačina 

Jestliže snídaně byla vydatná a s převahou bílkovin stačí kousek ovoce nebo 

celozrnné pečivo s medem. Pokud jste ráno jedli především sacharidy, můžete si umixovat 

proteinový koktejl. Pokud se ovšem snažíte nabrat svalovou hmotu, snězte jak 

sacharidovou složku (ovoce, celozrnné pečivo), tak bílkovinnou v podobě proteinového 

koktejlu (nejlépe syrovátkového). 

Oběd  

Jídlo by mělo především obsahovat komplexní sacharidy, tedy rýži, brambory, 

těstoviny. Vhodná je kombinace s vařenou nebo dušenu zeleninou a porce drůbežího nebo 

rybího masa. 

Odpolední svačina 

Tuto svačinu může tvořit koktejl s vysokým podílem sacharidů (gainer), u jedinců 

s tendencí rychlého nabírání tuků je vhodnější zařadit proteinový koktejl namísto gaineru. 

Jestliže se chystáte cvičit k večeru, měli byste ho vypít dvě hodiny před tréninkem. 

Odpolední svačina může být opět ve formě ovoce nebo cereálií, celozrnného pečiva.  

Večeře 

K večeři je možné zařadit porci netučného masa spolu se zeleninou. Pokud usilujete 

o přibírání svalové hmoty, zvolte klasickou přílohu ve formě rýže nebo brambor.  
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Druhá večeře 

Připadá v úvahu, pokud usilujete o nabrání svalové hmoty. Může se jednat 

například o koktejl s vysokým obsahem bílkovin. Koktejl byste měli vypít nejpozději 

hodinu před spaním. V žádném případě byste se neměli uchylovat k pojídání sladkostí 

nebo smetanových mléčných výrobků [26].  

 

6.1.6 Výživové doplňky 

Výživové doplňky jsou látky fyziologického charakteru, které významným 

způsobem zvyšují kvalitu stravy a zajišťují příjem všech potřebných živin k dokonalému 

fungování organismu. Jejich zařazení do stravovacího režimu je vhodné v tréninkových 

programech rozličného charakteru. Naleznou uplatnění jak při redukci váhy tak i při 

budování svalové hmoty. Významně se podílejí na celkovém zlepšení kondice, a tím 

pádem i zdravotního stavu.  

Gainery 

Gainery jsou přípravky s vysokým podílem sacharidů (okolo 75 %) a nízkým 

zastoupením bílkovin (10 – 25 %). Slouží především k doplnění zásob energie. Podporují 

růst svalové hmoty a regeneraci organismu po těžkém tréninku. Jejich použití je vhodné, 

usilujete-li o nabrání svalové hmoty a zvýšení svalové hmotnosti.  

 

Proteinové přípravky  

Jedná se o koncentráty s vysokým obsahem proteinu. Jeho podíl ve sto gramech 

výrobku se pohybuje v rozmezí 50 – 90 %. Z hlediska praktického využití se jako 

nejvhodnější jeví preparáty s obsahující 70 % proteinu. Vysoko proteinové (90 % a více) 

přípravky mají specializovaný účel při dietách. Slouží jako kvalitní náhrada bílkovin při 

jejich nedostatku ve stravě. Podporují výstavbu svalové hmoty při objemových trénincích, 

ale hrají důležitou roli i při redukčních programech, kde zabraňují ztrátě svalů. Vyrábějí se 

z různých zdrojů bílkovin, rostlinných i živočišných. Nejvhodnějším a nejvíce používaným 

je protein ze syrovátky. 

Aminokyseliny 

Aminokyseliny představují vysoce specializovanou formu výživy. Jedná se vlastně 

o základní stavební jednotky proteinových vazeb. Na rozdíl od klasických proteinových 



  39 

prášků, které musíte dlouho trávit, aminokyseliny se po konzumaci dostávají rovnou do 

krve a vestavují se do svalu. Hlavní výhodou je tedy vysoká využitelnost a velmi rychlá 

absorpce. Do této kategorie spadají například větvené aminokyseliny, označované na 

výrobcích BCAA. Jejich úlohou nezabránit poškozování svalové hmoty během těžkých 

tréninků. Zároveň se podílejí na rychlé obnově energie. Proto je zařazení větvených 

aminokyselin před i po tréninku velmi vhodné.  

Creatin 

Je v současnosti nejpopulárnějším doplňkem, je velmi účinný pro silovou 

výbušnost a silovou vytrvalost. Zlepšují tedy krátkodobý intenzivní výkon. Creatin 

stimuluje tvorbu svalové hmoty a zlepšuje aktuální výkon. Jeho dostatečný přísun nelze 

běžnou stravou dosáhnout, znamenalo by to sníst několik kilogramů masa. Podáváním 

formou doplňku se zvýší zásoba energie ve formě ATP. Tato rezerva se projeví při svalové 

činnosti, kdy dojde k podpoře výkonu. V současné době je na trhu mnoho druhů creatinu, 

základní formou je creatin monohydrate, který je ovšem spojován s přílišným zavodněním 

svalů, u novějších forem je tento efekt potlačen a jsou účinnější, patří sem například HCL 

creatin a KreAlkalyn. 

Tribulus terrestris 

Rostlinný stimulant, který zvyšuje produkci testosteronu. Výsledkem je lepší silový 

výkon a nárůst svalové hmoty. Je považován za nejsilnější stimulant, jeho účinky jsou ale 

individuální a tudíž nejednoznačné [26].  

 

6.1.7 Příklad jídelníčku 

Pro příklad uvedu jídelníček se zaměřením na nabírání svalové hmoty a síly pro 

efektivnější výkon služby. Tento jídelníček není dogma, hasiči si jej musí časem upravit 

sami, podle individuálních potřeb a cílů. Každý organismus je jiný, je tedy důležité 

sledovat, jakým způsobem tělo na příjem potravy reaguje a podle toho upravit množství  

a druh stravy.   V jídelníčku uvedu i vhodné zařazení doplňků výživy. Jídelníček naleznete 

v příloze A. 
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6.2 Strečink  

Zařazení strečinku do tréninku je bezesporu přínosné. Svaly zatížené dlouhodobým 

silovým tréninkem mají tendenci ke zkrácení. Výsledkem toho procesu mohou být potíže 

pohybového aparátu, nerovnováha ve svalovém rozvoji a špatné držení těla. Strečink 

přispívá ke zlepšení celkové ohebnosti. 

Dobrá ohebnost odráží stav kloubně – svalových jednotek a prospívá funkčnosti 

svalů a kloubů. Je prevencí proti úrazům šlach a vazů, pomáhá snižovat svalovou 

bolestivost a zlepšuje výkon ve všech pohybových aktivitách. Vyšší ohebnost zlepšuje 

kvalitu životu a funkční nezávislost. Dobrá ohebnost činní svaly pružnějšími a zvyšuje 

rozsah pohybu v kloubech. Tělesným pohybům a běžným každodenním aktivitám dodává 

lehkost a uvolněnost. Strečink bývá obvykle velmi krátkou rutinní záležitostí. 

 

6.2.1 Přínosy strečinku  

 Zlepšená ohebnost, svalová vytrvalost a svalová síla.  

 Snížení svalových bolestí.  

 Dobrá svalová a kloubní pohyblivost. 

 Zvětšení efektivnosti a plynulosti svalových pohybů.  

 Větší schopnost generovat co nejvíce svalové síly při větším rozsahu pohybu.  

 Kvalitnější rozcvičení a uklidnění při zahájení a zakončení tréninkové jednotky 

[27].  

6.2.2 Typy strečinku 

Protažení může být vykonáváno pasivně nebo aktivně. Aktivní protažení nastává, 

když osoba, která je vykonává, sama udrží část těla v protahovací poloze. K pasivnímu 

protažení dochází, když někdo další pomáhá dosáhnout vhodné protahovací polohy a pak jí 

pomáhá po stanovenou dobu udržet, nebo také s pomocí vnější opory (například zapření 

ruky o rám dveří). Rozlišujeme čtyři druhy strečinku. 

Statický strečink  

V současné době se jedná o nejčastěji provozovaný druh strečinku stimulující 

rozvoj flexibility. Při konkrétních cvičeních jde o zaujmutí krajní polohy, v níž 

protahujeme zvolený sval či skupinu svalů. Protažení provádíme v poloze, v níž cítíme 
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mírný až velký tah. Výdrž v dané poloze (společně s hlubokým dýcháním) je optimální po 

dobu cca 15-45 s. Při extrémním protažení do „bolesti“ může dojít k poškození svalu nebo 

šlachy. Z tohoto důvodu extrémní pozice v tréninku vynecháme. 

Dynamický strečink 

Dynamický strečink se vztahuje k protažení kontrolovanými, často také 

specifickými (z hlediska následné sportovní činnosti) pohyby bez výdrže v limitní poloze. 

Využívá různě rychlé tělesné pohyby, které by měly vyvolat protažení. Po dosažení 

požadovaného rozsahu (dáno určitým počtem opakování pohybového cyklu, zpravidla cca 

8 – 10x) daný cvik dále neprovádíme a přejdeme ke cviku jinému. Dynamickým 

strečinkem stimulujeme dynamickou flexibilitu. Nepoužívá však opakované hmitání. Jeho 

aplikace řadíme do úvodní části tréninkové jednotky. 

Ze všech typů strečinku vychází jako nejméně účinný z hlediska rozvoje flexibility. Jeho 

výhodou je akutní zvýšení schopnosti produkovat sílu u aktivovaných svalových skupin.  

Je tedy vhodný jako součást rozcvičení zejména před silovými a rychlostními tréninky či 

výkony.   

Propriceoptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

PNF strečink je mezi odborníky považován za velice efektivní strečinkovou metodu 

na rozvoj flexibility. Jedná se o metodu, v níž je využita kontrakce svalu, po níž následuje 

fáze relaxace a následné protažení svalu. Sval, který protahujeme, nejprve staticky zatížíme 

činností proti odporu. Reakcí na zátěž je ochranný útlum - sval cca 2 – 6 s relaxuje. 

Následně sval staticky protahujeme po dobu 10 – 15 s. Kombinace kontrakce a protažení 

slouží k uvolnění svalů. 

Balistický strečink 

Daný strečink využívá svalových kontrakcí k vyvolání prodloužení svalu pomocí 

hmitání bez přerušení pohybu. Balistický strečink často způsobuje napínací reflex, který 

nevede k uvolnění svalu, účinnost svalového protažení se snižuje a maří cíl strečinku. Při 

provádění je potřeba velké opatrnosti [27], [28].  

 

6.2.3 Rozcvičení před strečinkem 

 Důkladné zahřátí je pro správné vykonávání strečinku nezbytné. Cílem je 

prokrvení protahované partie a zaktivování celého organismu. Během rozcvičení dochází 
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ke zvýšení tělesné teploty a tepové frekvence. Strečink lze provádět jedině tehdy, jsou-li 

svaly dostatečně prohřáté jinak, hrozí riziko zranění. Rozcvičení může mít různé podoby. 

Jednou metodou je pasivní zahřátí, kdy se cvičící jednoduše teple obleče. Takový postup je 

však z hlediska z prokrvení svalů nedostatečný. Daleko větší užitek přináší krátká 

rozcvička složena z jednoduchých pohybů (poskoky, rotace paží, kliky, dřepy a podobně). 

Velmi vhodné je absolvovat například deset minut na veslovacím trenažéru o střední 

intenzitě. Během veslování dojde ke zvýšení tepu a aktivitě jak horních tak i dolních 

končetin. Prokrvit svalovou partií mohou i původní série posilovacího cviku prováděné 

malou zátěží. Intenzita rozcvičování by měla být přiměřená. Není cílem svaly unavit, ale 

zahřát. Pokud je sval pouze prokrvený, dá se snadno natahovat [26]. 

 

6.2.4 Cviky dynamického strečinku 

Pro příklad uvedu několik cviků dynamického strečinku, které dohromady vytvoří 

dostatečnou před tréninkovou strečinkovou jednotku. Jedná se o jednoduché cviky, které 

lze použít před začátkem jak silového tak vytrvalostního tréninku.  

Kroužení pánve  

Postavte se na šíři pánve, přiložte ruce na boky a provádějte krouživé pohyby pánví 

nejdříve jedním směrem, poté druhým. U všech cviků byste měli mít kontrolu nad středem 

těla, klouby a svaly by měly být v teple a měli byste dýchat v přirozeném rytmu. Pokud 

budete mít během cviků problémy se stabilitou, snažte se najít výhodnější polohu, využijte 

oporu o lavičku, strom nebo sparingpartnera. 

Kroužení v kyčelním kloubu  

Postavte se na šíři boků, jednu nohu odlehčete, pokrčte v koleni a zvedněte od 

země, druhá stojí pevně na místě. Začněte provádět krouživé pohyby kyčlí ve směru od těla 

ven, poté opačným směrem. (Pro lepší stabilitu je vhodné se přidržet.) 

Kroužení kolen 

Postavte se do stoje spojného (kolena a kotníky k sobě), kolena mírně pokrčte 

a přejděte do rovného předklonu tak, abyste dlaněmi dosáhli na kolena. S pomocí dlaní 

uveďte kolena do krouživých pohybů opět oběma směry. 
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Kroužení ramen 

Postavte se na šíři boků a začněte kroužit rameny směrem dopředu a poté směrem 

dozadu. Rozsah pohybu můžete postupně zvětšovat a poté do pohybu zapojit celé paže. 

Kroužení loktů 

Postavte se na šíři boků, upažte a provádějte krouživé pohyby předloktím. Opět 

vystřídejte oba dva směry. 

Kroužení v zápěstí 

Postavte se na šíři boků, upažte a provádějte krouživé pohyby zápěstím. Opět 

vystřídejte oba směry. 

Kroužení hlavou 

Postavte se na šíři boků, zpevněte střed těla a udržte záda rovná. Pomalým 

a kontrolovaným způsobem provádějte kroužení hlavou tak, aby se hlava nedostala 

do záklonu a pohyb (kroužek) končil v protažení páteře. Pohyb vystřídejte do obou směrů. 

Rotace trupu 

Postavte se na šíři boků, zpevněte střed těla a udržte záda rovná. Předpažte a spojte 

dlaně před hrudníkem, ramena přitom udržte na místě (bez zvedání). Kontrolovaným 

pohybem proveďte rotaci trupu, podívejte se za záda a mírně tam zapružte. To samé 

zopakujte na druhou stranou. Můžete několikrát vystřídat. 

Kyvadlo 

Postavte se na šíři boků, zpevněte střed těla, přeneste váhu na jednu nohu, druhou 

mírně pokrčte v koleni a zvedněte od země. Provádějte kyvadlový pohyb směrem dopředu 

a dozadu. Ve fázi zanožení zaktivujte velký sval hýžďový (stáhněte půlky k sobě). 

Podobný pohyb pak provádějte i v pravolevém směru. V obou verzích udržujte tělo rovně, 

bez záklonu či předklonu, bez výrazného prohýbání spodní části zad a bez rotačních 

pohybů. 

Výpony  

Postavte se na šíři boků, zpevněte střed těla. Odlepte paty od země a přejděte 

do výponu. Dostaňte se do nejvyšší možné pozice, tam setrvejte vteřinu. Vraťte paty 

zpátky na zem a několikrát opakujte [28]. 
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6.2.5 Cviky statického strečinku 

Uvádím zde opravdu jen zlomek z velkého množství cviků statického strečinku. U 

statického strečinku si je potřeba uvědomit, že přehnaně intenzivní protahování způsobuje 

víc škody než užitku. Někdy sval ztuhne, je-li příliš silně protahován. Strečink může snížit 

svalové napětí a následně tělo kompenzuje toto snížení ještě větší svalovou ztuhlostí. Při 

každém zvýšení intenzity protažení začněte v poloze, ve které pociťujete nejnižší ztuhlost a 

intenzitu zvyšte po několika denním protahování, až pocítíte, že ztuhlost zmizela. Znamená 

to, že musíte protahovat jak agonisty (svaly, které generují pohyb), tak antagonisty (svaly, 

které vykonávají opačný pohyb). A dle odborných studií není vhodné provádět statický 

strečink na začátku tréninku, mohlo by to vést ke snížení svalové síly až o 5 %. Jako 

mnohem přínosnější se jeví zařazení statického strečinku na konec tréninkové jednotky 

[28]. 

Krk 

 Protažení extenzorů krku. 

Výchozí poloha: vzpřímený sed nebo stoj, skrčit vzpažmo ze vnitř – spojit ruce v týl. 

Tahem paží proveďte zvolna rovný předklon hlavy a snažte se dotknout bradou hrudníku. 

Provedení je znázorněno na Obr. 6.  

 

Obr. 6 Protažení extenzorů krku [27]             Obr. 7 Protažení flexorů krku [27] 
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 Protažení flexorů krku. 

Výchozí poloha: Vzpřímený sed nebo postoj, skrčit vzpažmo ze vnitř, spojit ruce – dlaně 

na čelo (Obr. 7). Tahem paží proveďte záklon hlavy tak, aby nos směřoval ke stropu. 

 

 

Ramena, záda, hrudník  

 Protažení flexorů, represorů a retraktorů ramenního kloubu v sedu. 

Výchozí poloha: vzpor v zadu v sedmo, ruce jsou opřeny o podložku cirka 30 cm za boky, 

prsty směřují vzad (Obr. 8). Z této polohy proveďte náklon trupu vzad (paže zůstávají 

napjaté).  

 

Obr. 8 Protažení flexorů, represorů a retraktorů ramenního kloubu v sedu [27] 

 

 Protažení aduktorů a extenzorů ramenního kloubu. 

Výchozí poloha: podřep v čelném postavení ke dveřnímu rámu, pravé rameno je v přímce 

s levou stranou rámu, pravá ruka se přidržuje ze vnitř levé strany rámu v úrovni pravého 

ramene. Zatímco pravá paže zůstává napjatá a nohy jsou pevně opřeny, přibližují se hýždě, 

směrem k zemi, z podřepu provádíme dřep (Obr. 9). 



  46 

 

Obr. 9 Protažení aduktorů a extenzorů ramenního kloubu [27] 

 

Paže, zápěstí, ruce  

 Protažení flexorů loketního kloubu. 

Výchozí poloha: stoj rozkročný v bočním postavení k rámu dveří, upažit vzad levou a opřít 

nataženou paži a dlaň o stěnu tak, aby palec směřoval vzhůru (Obr. 10). Z této polohy 

pootočte trup vpravo směrem ke stěně.  

 

Obr. 10 Protažení flexorů loketního kloubu [27] 

 Protažení extenzorů loketního kloubu. 

Výchozí poloha: vzpřímený sed nebo postoj, skrčit vzpažmo levou (levá paže je blízko 

levého ucha a ruka blízko pravého ramene). Uchopením pravé ruky za levý loket a jejím 

tahem směrem za hlavu a k podložce proveďte protažení (Obr. 11). 
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Obr. 11 Protažení extenzorů loketního kloubu [27] 

 Protažení extenzorů zápěstí. 

Výchozí poloha: vzpor klečmo, ruce se opírají o podložku hřbetní stranou šíří ramen, prsty 

směřují ke kolenům. Náklon vzad (hýždě ke kotníkům) proveďte protažení, při kterém 

musím zůstat paže napjaté a hřbety rukou na podložce.  

 

Obr. 12 Protažení extenzorů zápěstí [27] 

 Protažení flexorů zápěstí. 

Výchozí poloha: vzpor klečmo, ruce se opírají o podložku dlaněmi v šíři ramen, prsty 

směřují ke kolenům. Náklonem vzad (hýždě ke kotníkům) proveďte protažení, při kterém 

musí zůstat paže napjaté a dlaně celou plochou n a podložce (Obr. 13).  
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Obr. 13 Protažení flexorů zápěstí [27] 

 

Dolní část trupu 

 Protažení flexorů v dolní části trupu v lehu na břiše. 

Výchozí poloha: leh na břiše, dlaně se dotýkají podložky v úrovni ramen, prsty směřují 

vpřed. Stažením hýždí, postupným dopínáním paží a pozvolným hrudním záklonem 

zvedněte hlavu a hrudník nad podložku do polohy vzporu ležmo prohnutě (Obr. 14).  

 

Obr. 14 Protažení flexorů v dolní části trupu v lehu na břiše [27] 

 

 Protažení extenzorů v dolní části trupu v sedu.  

Výchozí poloha: vzpřímený sed na židli, roznožit na šíři boku. Zvolna ohněte horní část 

zad (záda jsou zakulacena) a nakloňte trup vpřed. Náklon přechází postupně do ohnutého 

předklonu, kdy se trup a hlava dostávají mezi nohy pod úroveň stehen (Obr. 15). 
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Obr. 15 Protažení extenzorů v dolní části trupu v sedu [27] 

 

Pánev a kyčle  

 Protažení vnějších rotátorů a extenzorů kyčelního kloubu v sedu.  

Výchozí poloha: vzpřímený sed, skrčit únožmo pravou tak, aby se ploska pravého chodidla 

dotýkala vnitřní strany levého stehna co nejblíže k pánvi, ruce jsou na podložce podél 

levého stehna. Proveďte rovný náklon trupu vpřed směrem k levému kolenu až do polohy, 

ve které ucítíte mírnou bolest v protažení. Levá noha zůstává natažená a s náklonem 

v trupu vpřed se ruce posunují směrem k levému chodidlu (Obr. 16). 

 

Obr. 16 Protažení vnějších rotátorů a extenzorů kyčelního kloubu v sedu [27] 

 

 Protažení aduktorů kyčelního kloubu v podřepu únožném. 

Výchozí poloha: stoj rozkročný. Přenesením hmotnosti na pravou nohu, jejím pokrčením a 

posunem levé nohy vlevo proveďte podřep únožný levou. Pro zvětšení stability se ruce 

opírají o pravé koleno, nebo je možné se přidržovat vnější opory (Obr. 17). 
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Obr. 17 Protažení aduktorů kyčelního kloubu v podřepu únožném [27] 

 

Kolena a stehna  

 Protažení flexorů kolenního kloubu ve stoji.  

Výchozí poloha: stoj rozkročný pravou vpřed (šíře rozkročení je 30 – 60 cm). Proveďte 

rovný předklon směrem k pravému kolenu, při kterém zůstává pravá noha natažená, levá je 

mírně pokrčená a ruce dosahují směrem pravému chodidlu (Obr. 18).   

 

Obr. 18 Protažení flexorů kolenního kloubu ve stoji [27] 
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 Protažení extenzorů kolenního kloubu v kleku. 

Výchozí poloha: klek na pravé, levé koleno je nad levým kotníkem. Pro zvýšení stability 

této polohy se přidržujte vnější opory, nebo se opřete oběma rukama o levé koleno. 

Protlačte boky směrem vpřed tak, aby se levé koleno dostalo před levý kotník, který je 

v dorsální flexi (Obr. 19).  

 

Obr. 19 Protažení extenzorů kolenního kloubu v kleku [27] 

 

Nohy a lýtka  

 Protažení extenzorů prstů ve stoji. 

Výchozí poloha: podřep zánožný pravou pokrčmo (pravá noha je nártem, tedy dorsální 

stranou, převrácená k podložce), levá ruka se opírá o stěnu nebo jinou oporu. Pozvolným 

přenášením tělesné hmotnosti na pravou nohu (tlak na dorsální stranu prstů) a přiblížením 

paty k podložce proveďte protažení.  

 Protažení flexorů chodidla jednonož.  

Výchozí poloha: stoj rozkročný levou vpřed v čelném postavené proti stěně (roznožení 30-

60 cm, levá noha je 30 – 60 cm od stěny), ruce se opírají o stěnu. Náklonem celého těla 

vpřed směrem ke stěně se současným krčením levé nohy proveďte protažení, při kterém 

musí zůstat pata pravé nohy na podložce [27]. 
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Obr. 20 Protažení extenzorů prstů ve stoji [27]  Obr. 21 Protažení flexorů chodidla jednonož [27] 

 

6.2.6 Začlenění strečinku do tréninku 

Strečink musí být vhodně začleněn do tréninkového plánu. Je to velmi důležité 

z hlediska prevence zranění a efektivity cvičení. Přesnější začlenění je provedeno v příloze 

B a C tohoto dokumentu. 

6.3 Vytrvalostní trénink 

Co je to vytrvalostní trénink, a to že se jedná, o zátěž v aerobní oblasti již bylo 

řečeno v předchozích kapitolách, nyní však popíši, jak by měl vytrvalostní trénink vypadat 

a jak by měl být prováděn pro dosažení maximální efektivity a bezpečnosti. 

6.3.1 Příklady vhodných aerobních aktivit 

Za vytrvalostní aktivity lze považovat mnoho sportovních aktivit, za nejvíce 

produktivní lze považovat aktivity, při kterých dojde k zapojení co největšího počtu svalů, 

velmi efektivní je veslování například na veslařském trenažéru, běh na lyžích, tenis nebo 

plavání. Při těchto aktivitách je zapojena jak horní tak dolní polovina těla. Navíc plavání je 

velmi prospěšné jak z hlediska zlepšování kondice a redukce hmotnosti, tak z hlediska 

bezpečnosti, je velmi šetrné ke kloubům a pomáhá při bolestech zad.  
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Je zde však i mnoho dalších aktivit, které ovšem zatěžují především dolní 

končetiny. Dolní končetiny lze ovšem považovat za nejmohutnější svalovou skupinu 

lidského těla, produktivita tréninku je tedy více než dostačující. Patří sem například, běh, 

cyklistika a in-line bruslení. 

6.3.2 Tepová frekvence  

Základem řízení a kontroly tréninku je tepová frekvence (TF). Pomocí TF lze určit 

intenzitu tréninku. Pro snadnější kontrolu intenzity je u aerobních aktivit zaveden termín 

cílové pásma cviční. Jednotlivé pásma se liší dle účinků na organismus. Pásma jsou určena 

procentuálním rozmezím maximální tepové frekvence (TFmax) jedince, například 30 –

 40 % TFmax. Toto rozmezí určuje doporučenou intenzitu cvičení pro dosažení stanovených 

cílů. Výpočet TFmax je velmi jednoduchý, od čísla 220 odečteme věk cvičence a výsledek 

je TFmax. Tato hodnota je, ovšem pouze orientační záleží pochopitelně i na celkové kondici 

a zdravotním stavu cvičence, ovšem pro naše účely je tato hodnota dostačující. Aktuální 

tepovou frekvenci sledujeme pomocí sporttesteru s hrudním pásem [24]. 

6.3.3 Pásma aerobních aktivit 

Podle hodnoty TF jsme schopni začlenit trénink do několika pracovních pásem. 

Jednotlivá pásma se od sebe liší rozdílným zapojením orgánů do krytí zvýšených 

energetických potřeb, a to se promítá v hodnotách tepové frekvence. Volba pásma se řídí 

individuálním stavem kondice a cílem cvičení. 

Pásmo redukce tuku 

Toto pásmo je určeno pro redukci hmotnosti, ale není určeno k rozvoji kondice. 

Hodnoty TF se pohybují v rozmezí 60 – 70 % TFmax. Cvičení je prováděno s nízkou až 

střední zátěží, a zvolené tempo je rovnoměrné. Cílem je dlouhodobý výkon. Doporučená 

doba cvičení je 30 – 90 minut. 

Pásmo udržení kondice 

Při tomto cvičení se již zvyšuje vytrvalost. Intenzita cvičení se pohybuje v rozmezí 70-80 

% TFmax. Délka 30  50 min. 

Pásmo rozvoje kondice 

Pásmo s TF 80 – 90 % TFmax pro zvýšení kondice. Je určeno pro pokročilejší 

sportovce. Pozitivní účinek tréninku v tomto pásmu se odráží ve zvýšené výkonnosti. 
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Trénink může mít i charakter intervalového tréninku, kdy pracujeme s proměnlivou 

zátěží i intenzitou. Cílem intervalového tréninku je rozvoj schopnosti rychlého zotavení 

organismu po předešlé zátěži. Srdeční frekvence se v intervalu odpočinku pohybuje na 

hodnotách 65 % TFmax, při zatížení dosahuje hodnot až 90 % TFmax. Délka hlavní části by 

měla být 40 – 60 min. Příkladem tréninku může být svižný běh prokládaný krátkými 

sprinty [24]. 

Příklad výpočtu pásma pro udržení kondice 40letého muže. 

Rozmezí TF = 70 – 80 % TFmax 

TFmax = 220 – 40 = 180 

      

   
                    

      

   
        ů           

Tepová frekvence by tedy měla zůstat v rozmezí 126 – 144 tepů za minutu [26]. 

6.3.4 Skladba vytrvalostního tréninku 

Pro zlepšování kondice by měli příslušníci vykonávat vytrvalostní aktivity alespoň 

dvakrát, lépe však třikrát týdně. Nyní popíši, jak by měl vytrvalostní trénink vypadat. 

 Rozcvičení před tréninkem – popsáno v kapitole 5.2.5. 

 Dynamický strečink – provést všechny cviky popsané v kapitole 5.2.4. 

 Hlavní část – samotný vytrvalostní trénink 

 Statický strečink – dle aktivity provést cviky zacílené na zatěžované svalové partie, 

dle kapitoly 5.2.5. 

 Nakonec lze zařadit aktivitu o velmi lehké intenzitě pro zklidnění organismu po 

zátěži například stacionární kolo. 

Začlenění vytrvalostního tréninku do kondiční přípravy je provedeno v příloze B a C. 

 

6.4 Silový trénink 

V předchozích kapitolách již byla popsána podstata silových schopností a přínosy 

pramenící z jejich zlepšování. Nyní však objasním problematiku silového tréninku, popíši 

základy techniky cvičení a bezpečnosti, a vytvořím dva kompletní tréninkové plány. První 

se bude věnovat začínajícím cvičencům. Druhý bude zacílen na pokročilejší jedince, kteří 
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již mají se silovým tréninkem určité zkušenosti a budou schopni absolvovat náročnější 

trénink. 

 

6.4.1 Správná technika cvičení  

Drtivá většina zranění pramení ze špatné techniky provádění cviků. Je důležité 

nepodlehnout pokušení zvedat příliš těžká závaží. Příliš těžká závaží vedou k využívání 

souhybů (cheatig) při provádění cviku a nezapojuje tak optimálně do práce cílový sval. 

Během zdvihu tělo nezaklánějte ani jinak nekřivte. Je to očividně špatný způsob 

provedení. Ideální je náčiní, které vám umožní zvedat zátěž vsedě nebo s oporou zad, jako 

například nastavitelná lavička, která zabrání překompenzování nebo příliš rychlému 

pohybu.  

Vyvarujte se částečnému rozsahu pohybu. Může to být znamení, že činka je příliš 

těžká. Nejobtížnější úsek svalové aktivity je na začátku a konci daného rozsahu pohybu. 

Proto někteří lidé vykonávají pouze nejjednodušší (například střední) část rozsahu, a to 

s těžší činkou, než je zapotřebí. Těmto praktikám se vyhněte, neboť sval musí být 

zatěžován během celého rozsahu pohybu.  

Pozor na vychylování krku při provádění cviku vsedě i ve stoje. Udržení správného 

postavení je obtížné. Běžnou chybou při zdvihu je předklánění, což přehnaně zatěžuje a 

napíná svalstvo krční páteře. Při zvedání zátěže vsedě nebo ve stoje má být hlava v takové 

pozici, aby uši byli v jedné linii s rameny, nebo mírně před nimi. Správné postavení by 

mělo být kontrolováno buď dohlížejícím partnerem, nebo byste měli cvičit před zrcadlem.  

Bederní páteř držte ve správné pozici. Je to velmi důležité během všech zdvihů, 

zvláště pak základních cviků. Přílišné prohýbání je často kompenzační technikou, když je 

závaží příliš těžké. Kvůli ochraně bederní páteře byste měli být schopni toto chybné 

postavení rozpoznat a snažit se ho odstranit.  

Pevné uchopení. Abyste zamezili tomu, že vám nakládací činka, jednoručka nebo 

jakékoliv jiné nářadí vyklouzne z ruky, obejměte činku nebo rukojeť palci u ruky. Říká se 

tomu uzavřený úchop. Často to svádí k otevřenému úchopu, kdy palec není kolem rukojeti 

obtočen, což zvyšuje pravděpodobnost, že vám činka z ruky vyklouzne.  
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Dýchání. Nepřestávejte během cviku dýchat. Obecně platí, že nadechnout byste se měli 

během spouštění neboli excentrické fáze, vydechnout byste měli během zdvihání neboli 

koncentrické fáze. Nejdůležitější je, abyste nikdy během posilování nezadržovali dech.  

Přiměřené tempo zlepšování. Objem i intenzitu postupně zvyšujte podle toho, jak vaše 

tělo přivyká tréninku. Co může být optimální pro jednoho, může být kontraproduktivní pro 

jiného. Proto je nejlepší začít základním programem a postupně přidávat tolik, kolik tělo 

snese [23].  

 

6.4.2 Regenerace  

Odpočinek neboli regenerace organizmu je stejně důležitá jako tréninkové zatížení. 

V rámci tréninku lze rozlišit dva druhy odpočinku. První jsou nucené pauzy mezi 

jednotlivými sériemi cviků, které umožňují zopakovat výkon v následující sérii. Tento 

druh odpočinku poskytuje částečnou úlevu zatěžovanému svalu i organizmu jako celku, 

dojde ke stabilizaci dechu a krevního tlaku. 

Druhým typu je odpočinek mezi tréninkovými dny. Abychom podpořili tréninkový 

proces, musí regenerace dostatečná, není příliš vhodné absolvovat silový trénink více než 

dvakrát po sobě.  

Základem regenerace je pravidelný alespoň osmihodinový spánek. Regeneraci lze 

například podpořit masážemi nebo návštěvou sauny [26]. 

 

6.4.3 Cviky silového tréninku 

 

Hrudník 

Bench-press. Základní cvik na posílení prsních svalů. Má největší vliv na objev a 

sílu prsních svalů. Na pohybu se podílejí i tricepsy a čelní partie ramen. Lehněte si na 

lavici. Nohy pokrčte v kolenou a chodidly se volně opírejte o zem. Tyč uchopte oběma 

rukama na vzdálenost o trochu větší, než je šíře ramen. Dlaně při úchopu směřují dopředu, 

držení nad hmatem. Nadechněte se a tyč vytlačte ze stojanu do natažených paží. V této 

pozici by měli být paže kolmo k trupu. S nádechem ji spusťte k hrudníku (ke spodní části 

prsního svalu), pohyb zastavte několik centimetrů nad hrudníkem. S výdechem tlačte činku 

do výchozí pozice. Pohyb by měl být plynulý. Při tlaku činky do natažených paží dochází 
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ke smrštění prsních svalů. Při spouštění prsní svaly protahujete. Ve spodní pozici se 

nadloktí dostanou do jedné roviny a lokty směřují do stran. Při pohybu činky dbejte na to, 

aby obě paže zabírali současně, činka by stále měla zůstat ve vodorovné poloze. 

Činku je vhodné zastavovat nad hrudníkem, aby nedošlo k přetížení ramen. Není 

chybou, když se činka lehce dotkne hrudníku, v žádném případě ale činku od hrudníku 

neodrážejte. Cvik umožňuje několik úchopů, při širším budou víc pracovat prsní svaly, při 

užším zabírají více tricepsy a ramena [26]. Provedení je znázorněno na Obr. 22. 

 

Obr. 22 Bench-press [29] 

 

Tlaky na šikmé lavici. Hlavní zapojované svaly jsou horní část velkého prsního 

svalu, přední hlava deltového svalu, triceps. Podsaďte se na šikmou lavici. Uchopte činku 

nadhmatem. Pomalu činku spouštějte dolu, dokud se lehce nedotkne hrudníku. Chvilku 

setrvejte a poté zdvihněte činku nahoru až do propnutí loktů. Pohyb je určen sklonem 

lavice. Horní část velkého prsního svalu je nejvíce zatížena, když opěrka svírá s podlahou 

30 až 45°. Čím vyšší sklon, tím více se posouvá zátěž nahoru po svalu. Při zvolení úhlu 

většího než 60° se ohnisko přesouvá na přední stranu deltového svalu. Problém může 
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nastat také u úchopu. Při širším jsou zatěžovány všechny části svalu. Při úzkém se posiluje 

vnitřní střední část hrudníku a také tricepsové svaly [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 

23. 

 

Obr. 23 Tlaky na šikmé lavici [29] 

 

Stahování protisměrných kladek. Zapojována je především spodní část prsního 

svalu. Postavte se přesně do středu mezi kladky a uchopte držáky. Na začátku pohybu je 

nádech na konci výdech. Ruce držte jen mírně pokrčené v loktech. Mírně se předkloňte. 

Čím víc budete vzpřímeni, tím více budou pracovat spodní vlákna prsních svalů. Ramena 

držte vzadu, hrudník má být vpředu. Začátečníci dělají tu chybu, že se hrbí a jejich ramena 

jsou před hrudníkem, čímž dělají tento cvik neúčinným. Je to způsobeno příliš velkou 

váhou. Pohyb musí být plynulý [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 24. 
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Obr. 24 Stahování protisměrných kladek [29] 

 

Záda 

Stahování kladky na hrudník. Cvik je zaměřen na rozvoj širokého zádového svalu, 

hlavně jeho vnějších horní část a velkého oblého svalu. Nastavte si sedadlo na kladce tak, 

abyste mohli cvičit v plném rozsahu. Při natažení nesmí závaží dopadnout, ale pořád musí 

táhnout. Uchopte tvarovaný adaptér širokým úchopem nadhmatem, posaďte se a stehna si 

dejte pod zarážky, které vám zabezpečí stabilitu. Před přitahováním se zhluboka 

nadechněte a začnete přitahovat adaptér směrem na horní část hrudníku pomocí zádových 

svalů. Pohyb začínejte stáhnutím lopatek dolů, snažte se co nejméně zapojit paže. Pohyb, 

jako u každého cviku na záda, vychází ze zádového svalstva nikoliv ze svalstva paží. Ty 

slouží jen jako pomocné svaly. Pohyb končí, když se Vám adaptér dotkne hrudníku, nebo 

dosáhne polohy nižší nežli je vaše brada. Hrudník držte pořád vypnutý. Lokty netahejte 

dozadu ale dolů. Ramena nevytáčejte dopředu, nehrbte se.  
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Nejčastější chyby: přílišné zaklánění se, tahání adaptéru až na břicho, vytáčení 

ramen dopředu, hrbení se, opačné dýchání, rychlý pohyb, pohyb vychází z paží a ne ze 

zádových svalů [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 25. 

 

Obr. 25 Stahování kladky na hrudník. [29] 

 

Přítahy velké činky v předklonu nadhmatem. U cviku jsou zapojeny, vnější části 

širokého zádového svalu, svaly jdoucí z lopatky na pažní kost, mezilopatkové svaly, 

deltové svaly a svalstvo bederní oblasti. Postavte se na šířku ramen, předkloňte se tak, 

abyste měli záda v rovině a trup byl téměř vodorovně. Uchopte činku v o trošku větší šíři 

než je šíře ramen. Pří tahu činky nahoru mějte lokty podél těla. Nádech je v dolní pozici, 

výdech je při kontrakci svalů. Mezi nejčastější chyby patří, krčení ramen, kulatá záda, 

příliš malý předklon, cheating (obelhávání techniky) – velká váha, tahání pažemi – ty plní 

pouze funkci pasivního držení činky, pohyb má vycházet ze zad, rychlý pohyb (pohyb 

musí být plynulý bez švihavých pohybů) [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 26. 
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Obr. 26 Přítahy velké činky v předklonu nadhmatem [29] 

 

Krčení ramen. Primárně je zapojen sval trapézový, sekundárními svaly jsou svaly 

ramen. Uchopíme činky nadhmatem do natažených rukou, které máme podél těla, dlaněmi 

k sobě. Postavíme se vzpřímeně, záda máme rovná. Nohy rozkročeny na šířku ramen. Nyní 

začneme zdvihat činky pouze pohybem ramen a snažíme se ramena zdvihat co nejvíce k 

uším a soustředíme se na zapojení trapézů. Zde můžeme chvilinku setrvat a následně 

spouštíme činky pomalu zpět [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 27. 

 

Obr. 27 Krčení ramen [29] 
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Nohy 

Leg-press. Hlavní zapojené svaly jsou quadricepsy, dále jsou zapojeny hýžďové 

svaly, hamstringy a lýtka. Posaďte se na stroj. Záda opřete o opěradlo. Chodidla položte na 

platformu na šířku ramen, špičky mírně od sebe. Uvolněte pojistky držící zátěž. Pomalu 

spouštějte zátěž, co nejníže to jde. Po dosažení požadované hloubky tlačíme zátěž 

zpět. Většina strojů umožňuje několik možných pozic nohou, čímž se umožňuje měnit 

zapojování jednotlivých svalových skupin. Při výtlaku nohy zcela nepropínejte, zamezíte 

tak ztrátě napětí ve stehnech a ulevíte kolennímu kloubu [30]. Provedení je znázorněno na 

Obr. 28. 

 

Obr. 28 Leg-press [29] 

 

Předkopávání. Jedná se o izolovaný cvik, to znamená, že je zaměřen jen na jednu 

svalovou skupinu. V tomto případě na quadricepsy. Posaďte se na stroj. Opřete se celou 

plochou zad o opěradlo (pokud je potřeba, nastavte tak, aby vaše hýždě a hamstringy 

spočívaly co největší plochou na sedadle). Spodní část nohou zasuňte do vzpěr (opět v 

případě potřeby nastavte tak, aby vzpěry byly v oblasti kotník). Dlaněmi uchytněte madla, 

pomocí kterých budete udržovat tělo ve stejné poloze po celou dobu provádění cviku. Nyní 

můžete závaží začít zvedat pomocí kontrakce quadricepsy. Pohyb končí, jakmile jsou vaše 
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nohy natažené, snažte se udržovat napětí v kvadricepsech. V tomto bodě můžete 1-2 

vteřiny setrvat. Pomalu spouštějte zátěž dolu (nenechejte závaží narážet do sebe). 

Neprovádějte žádné švihavé pohyby [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 29. 

 

Obr. 29 Předkopávání [29] 

 

Výpady. Primárně zatěžují kvadricepsy a hýžďové svaly, sekundárně pak 

hamstringy lýtka. Uchopte jednoruční činky a ponechte je v natažených rukou. Zaujměte 

pozici, při které budete moci provádět úkrok vpřed, aniž by vám něco překáželo. Nohy se 

rozkročte na šířku ramen. Tělo máte vzpřímené. Nyní jednou nohou proveďte velký úkrok 

vpřed  a poklekněte. Chodidlo druhé nohy zůstává na výchozí pozici, ale přemístí se na 

špičku a váhu těla přeneseme na vykročenou nohu. Koleno zadní nohy by se mělo dostat 

těsně nad podlahu. Nyní vraťte nohu, kterou jste prováděli úkrok zpět, do výchozí pozice. 
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Nohy můžete střídat nebo provést určitý počet opakování na jedné a pak na druhé noze. U 

tohoto cviku je důležitá stabilita, pokud si nejste zcela jisti, nacvičte provedení cviku 

nejprve bez zátěže. Provedení je znázorněno na Obr. 30. 

 

Obr. 30 Výpady [29] 

 

Lýtka 

Výpony vestoje. Jedná se o jeden ze základních cviků pro procvičení lýtek. Hlavním 

zatěžovaným svalem je zde dvojhlavý sval lýtkový, který tvoří horní polovinu zadní části 

lýtka. Stoupneme si na stupačky stroje tak, aby paty byly volně. Ramena stroje nastavíme 

tak, aby již ve výchozí poloze doléhala na naše ramena a my tak mohli svaly procvičit ve 

všech fázích pohybu. Ze základní fáze zahájíme výpon až do maximálního vypětí lýtek. V 

horní pozici setrváme cca 2 sekundy a poté se vrátíme dolů, kde paty uvolníme mírně pod 

úroveň stupaček. Kolena držíme propnutá. Cvik provádíme plynule a se zpevněným 

trupem. Provedení je znázorněno na Obr. 31. 
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Cvik lze provádět v několika variantách. 

 Výpony s velkou činkou. Činka je držena volně před stehny, záda jsou rovná. Z této 

pozice zahájíme výpon. 

 Výpony u spodní kladky držené nadhmatem. Kladka je držena volně před stehny, 

záda jsou rovná. Stojíme co nejblíže kladce. Z této pozice zahájíme výpon. 

  Výpony s velkou činkou drženou na ramenech. Záda jsou rovná, neprohýbáme se. 

Vzhledem k náročnosti cviku je vhodné jej provádět na multipressu. 

 Výpony lýtek na jedné noze bez závaží. Stoupneme si rovně a pokrčíme jednu nohu 

dozadu tak, abychom byli stabilní. Noha je ohnuta do pravého úhlu a koleno mírně 

vystrčené vpřed. Poté z druhé nohy zahájíme výpony. Po odcvičení cíleného počtu 

opakování nohy vyměníme. 

U všech těchto variant je vhodné cvik provádět na vyvýšeném místě (prkno, nízká bedna, 

velké kotouče na činky), abychom s patou mohli klesat pod úroveň podložky. Základní 

provedení těchto cviků je s postojem, kdy jsou od sebe chodidla vzdálena na šíři ramen 

nebo trochu méně [30]. 

 

Obr. 31 Výpony vestoje [29] 
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Ramena 

Tlaky vsedě s jednoručkami. Primárně jsou zatěžovány svaly ramen, sekundárně 

tricepsy a trapézy. Posaďte se na lavičku, jejíž sklon je téměř do pravého úhlu vzhledem 

k podlaze. Činky dostaňte na ramena. Pokud sami nezvládnete nahození jednoruček na 

ramena, můžete požádat cvičebního partnera, aby vám jednu činku podal, a druhou si s 

pomocí obou rukou nadhodíte sami. Plochou celých zad se opřete o opěradlo lavice. 

Vytlačte činky do propnutých rukou, pozor na zaklánění jednoruček dozadu, je dobré 

požádat partnera, aby vás ze zadu jistil. Pomalu spouštějte zpět na úroveň uší v šířce větší, 

nežli šířka ramen [30], [29]. Provedení je znázorněno na Obr. 32. 

 

Obr. 32 Tlaky vsedě s jednoručkami [29] 

 

Upažování ve stoji. Cvik je zaměřen především na boční deltovou hlavu. Zaujměte 

vzpřímený postoj s jednoručkami v rukou. Záda držte rovná, nohy mějte na šířku boků či 

ramen kvůli rovnováze. Jednoručky držíme před stehny dlaněmi k sobě. Ruce mírně 

pokrčte, tak aby nebyly křečovitě rovné a takto je držte po celou dobu provádění cviku. 

Nyní zvedejte ruce obloukovitě do stran mírně nad úroveň ramen, zde můžete chvilinku 
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setrvat a spouštějte pomalu zpět. Je důležitě vyvarovat se houpavých pohybů vycházejících 

ze zad a nohou [29], [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 33. 

 

Obr. 33 Upažování ve stoji [29] 

 

Upažování v předklonu. Jedná se o izolovaný cvik na ramena, při němž procvičíte 

zejména zadní deltovou hlavu a druhotně sval trapézový. Zaujměte postoj, kdy horní 

polovinu těla předkloníte téměř vodorovně s podlahou s jednoručkami v mírně pokrčených 

rukách. Záda držte rovná, nohy mějte na šířku boků či ramen a mírně je pokrčte kvůli 

rovnováze. Ruce držící činky pod hrudníkem dlaněmi k sobě. Nyní zvedejte ruce 

obloukovitě do stran, až se lokty dostanou mírně nad úroveň zad, zde můžete chvilinku 

setrvat a spouštějte pomalu zpět. Pohyb musí být plynulý bez houpavých pohybů. Cvik je 



  68 

poměrně náročný, použijte proto malou váhu, se kterou provedete cvik technicky správně 

[29], [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 34. 

 

Obr. 34 Upažování v předklonu [29] 

Bicepsy 

Bicepsový zdvih s velkou činkou. Tento cvik je nejúčinnějším cvikem na objem 

bicepsu. Primárně jsou zatěžovány svaly bicepsu, sekundárně pak svaly předloktí a přední 

delty. Je to základní objemový cvik, který vám umožní používat relativně velkou váhu. 

Postavte se vzpřímeně, nohy na šířku boků či ramen. Záda mějte rovná. Činku uchopte 

podhmatem do natažených rukou, přičemž dlaně jsou od sebe na šířku ramen. Začněte 

činku zvedat tak, že pohyb jde obloukovitě před tělem pouze ohybem loktů, které držíte po 

celou dobu pohybu u těla. Pohyb končí, jakmile se činka téměř dotýká hrudi. Stejným 

způsobem činku spouštějte zpět. Nejčastější chybou u tohoto cviku je neúplný rozsah 

pohybu, zejména v dolní pozici, využívání švihavých pohybů a ohýbání ve v oblasti 

spodních zad [29], [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 35. 
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Obr. 35 Bicepsový zdvih s velkou činkou [29] 

 

Střídavý zdvih s jednoručkami. Primárně jsou zatěžovány svaly bicepsu, sekundárně 

pak svaly předloktí a přední delty. Lze vykonávat vestoje i v sedu. Pro lepší kontrolu a 

zamezení pohybů zad je vhodnější provedení v sedu. Opěrku lavičky si upravte tak, aby 

její sklon byl od 90° do 45° (čím větší sklon opěrky, tím bude cvik těžším). Posaďte se na 

lavičku, záda opřete celou plochou opěrku, nohy máte pevně na zemi. Uchopte jednoručky 

s palci dopředu, paže jsou spuštěny podél těla. Střídavě jednu a pak druhou paži zvedejte 

k rameni a otáčejte rukou tak, aby v horní poloze dlaň směrovala vzhůru. Soustřeďte se na 

kontrakci bicepsu. Poté činku spusťte zpět do výchozí polohy [29], [30]. Provedení je 

znázorněno na Obr. 36. 
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Obr. 36 Střídavý zdvih s jednoručkami [29] 

 

Bicepsový zdvih s činkou nadhmatem. Jedná se o cvik zatěžující primárně extenzory 

předloktí a prstů, a sekundárně jsou zatíženy svaly bicepsu. Uchopte činky nadhmatem 

v šíři ramen do natažených rukou. Zvedněte činku na úroveň ramen klopením zápěstí 

nahoru a dolů při ohýbání loktů. Poté pomalu spouštějte do výchozí polohy. Opět se 

vyvarujte houpavých pohybů a nepožívejte příliš těžké váhy [29], [30]. Provedení je 

znázorněno na Obr. 37. 

 

Obr. 37 Bicepsový zdvih s činkou nadhmatem [29] 
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Triceps 

Francouzský tlak vleže. Francouzský tlak je jedním z nejvíce používaných cviků na 

procvičení tricepsu. Uchopte velkou EZ-činku nadhmatem, maximálně na šířku ramen. 

Lehněte si na lavici, ruce natáhněte nad hrudník do propnutých loktů. Nyní můžete činku 

spouštět nad hlavu pohybem předloktí v loktech, nadloktí zůstává po celou dobu pohybu v 

kolmici s podlahou. Činku spouštějte tak, že se téměř dotkne čela. Pomalinku zdvihejte 

činku zpět do výchozí polohy. Lokty tlačíme po celou dobu v sobě [30]. Provedení je 

znázorněno na Obr. 38. 

 

Obr. 38 Francouzský tlak vleže [29] 

 

Stahování kladky obouruč. Uchopte krátkou tyč připevněnou k horní kladce 

nadhmatem v šíři ramen. Cvik začněte s tyčí na úrovni hrudníku, lokty svírají úhel o něco 

větší než 90°. Stahujte tyč dolů až do propnutých loktů, nadloktí držte po celou dobu u těla. 

Hlavní chybou je pomocný pohyb nadloktí a následné výrazné odlehčení práce tricepsů 

[29]. Provedení je znázorněno na Obr. 39. 
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Obr. 39 Stahování kladky obouruč [29] 

 

Zapažování (kickback). Jedná se tvarovací cvik, a je vhodné jej zařadit na konec 

tréninku tricepsů. Uchopte jednoručku ohněte se v pase a stabilizujte trup poležením volné 

ruky na koleno nebo na lavici, v případě provedení cviku na lavici, je při cvičení levé ruky 

na lavici pravé koleno a pravá ruka. Cvik začněte s nadloktím paralelně s podlahou a 

loktem svírajícím pravý úhel. Zvedněte jednoručku nahoru a narvávejte paži až do 

propnutých loktů. Je důležité, aby nedocházelo k pohybu v ramením kloubu, tím zajistíme 

maximální zatížení tricepsu [29], [30]. Provedení je znázorněno na Obr. 40. 

 

Obr. 40 Zapažování (kickback) [29] 
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Břišní svalstvo 

Zkracovačky. Vleže na podlaze zvedněte nohy do pravého úhlu a dejte ruce za 

hlavu. Zvednutím ramen ze země přitáhněte hruď dopředu, bedra se stále dotýkají podlahy. 

Chvíli v kontrakci setrvejte a poté spusťte ramena do výchozí polohy [29]. Provedení je 

znázorněno na Obr. 41. 

 

Obr. 41 Zkracovačky [29] 

 

Zvedání nohou ve visu. Jedná se o cvik zaměřený na spodní část břišních svalů. 

Uchopte tyč a spusťte tělo dolů. Zvedejte nohy tak vysoko až budou stehna svírat 

s podlahou pravý úhel, dle vašich schopností mějte nohy natažené nebo pokrčené 

v kolenou (lehčí varianta) [29]. Provedení je znázorněno na Obr. 42. 

 

Obr. 42 Zvedání nohou ve visu [29] 
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Boční zkracovačky. Cvik zaměřený na šikmé břišní svaly. Lehněte si na levý bok, 

pokrčte kolena a pravou ruku dejte za hlavu. Pomalu zvedejte trup a stahujte šikmé břišní 

svaly. Poté se pomalu vraťte do výchozí polohy [29]. Provedení je znázorněno na Obr. 43. 

 

Obr. 43 Boční zkracovačky [29] 

 

6.4.4 Silový trénink začátečníci 

Trénink je určen především pro méně zkušené příslušníky, kteří se silovému 

tréninku věnují pouze na směně a ve svém volnu se tréninku nevěnují. Lze tedy říct, že dle 

četnosti směn je optimální rozložit trénink do tří dnů v týdnu. Což je dostačující frekvence 

pro zvyšování kondice. Navíc v kombinaci s vytrvalostním tréninkem alespoň dvakrát 

týdně.  

Jedná se o jednoduše rozvržený trénink složený ze základních cviků. V jednom dni jsou 

procvičeny vždy dvě hlavní svalové partie a jedna vedlejší. V každém dni jsou partie 

párovány tak aby nedošlo k jejich vzájemnému ovlivnění během tréninku, to znamená, že 

při odcvičení první tělesné partie bude mít příslušník dostatek sil na adekvátní odcvičení 

zbytku tréninku. Jedná se o základní ale pro méně pokročilé cvičence velmi efektivní 

trénink.  
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Počty opakování a sérií jsou voleny pro rozvoj svalové síly a objemu. Na začátku 

každého nového cviku je potřeba provést 1-2 rozehřívací série s nižší než pracovní váhou. 

Kompletně sestavený trénink na celý týden je umístěn v příloze B. 

6.4.5 Silový trénink pokročilí 

V příloze C je kompletně navržen trénink pro pokročilé cvičence, kteří se silovému 

tréninku věnují několik let a mají dostatečné znalosti o cvicích a jejich provedení a znají 

zásady posilování. Při tvorbě tréninkových plánů jsem se inspiroval odbornou literaturou 

[23], [26], [29]. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce objasňuje problematiku kondiční přípravy příslušníků 

jednotek HZS ČR. V první části jsem uvedl příklady typických fyzicky náročných činností 

vykonávaných hasiči. Z těchto činností je patrné, že fyzická zdatnost a její zlepšování je 

nedílnou součástí pro efektivní výkon služby. Dále jsem objasnil pojem kondiční příprava 

a popsal její jednotlivé složky. Tyto informace tvoří nezbytný teoretický základ pro 

pochopení problematiky kondiční přípravy. Následně jsem poukázal na pozitivní účinky 

kondiční přípravy na lidský organismus, aby byly zřejmé přínosy pro výkon služby. Ovšem 

i kondiční příprava má svá rizika, která pramení z neznalosti základních cvičebních 

principů a nedostatečných znalostí v této oblasti. Proto jsem vysvětlil možné nežádoucí 

efekty kondičního tréninku a uvedl příklady konkrétních zranění a jejich prevence.  

Provedl jsem průzkumové šetření formou dotazníků. A došel k faktu, že většina 

příslušníků nevykonává kondiční přípravu správně. Obecně lze říct, že tréninkem 

nedosahují optimálních výsledků a zvyšují riziko možných úrazů. Získané informace 

sloužili jako podklad pro vytvoření návrhu kondiční přípravy. 

Vytvořil jsem kompletní návrh správné kondiční přípravy, zahrnující základní 

parametry správného stravování. Dále jsem podrobně popsal problematiku strečinku, 

jakožto preventivního opatření výrazně snižujícího rizika úrazů a zlepšujícího celkovou 

tělesnou flexibilitu. Především jsem vytvořil návrh, kde je kompletně popsán týdenní 

tréninkový plán zahrnující jak silový tak vytrvalostní trénink. Do tréninku je vhodně 

začleněn strečink a další zásady zaručující bezpečnější a efektivnější trénink. Navrhl jsem 

trénink pro začátečníky i pokročilé. Začátečníci zjistí, jak si správně rozvrhnout trénink  

a z podrobného popisu jednotlivých cviků a jejich ilustrací vyzkoumají jak jednotlivé cviky 

správně technicky provést. Pro pokročilé jsem připravil trénink pro vybočení z tréninkové 

rutiny a překonání tréninkové stagnace. 

Osobně jsem na sobě vyzkoušel oba tréninkové plány. S podobným tréninkem, jaký 

jsem navrhl pro začátečníky, jsem sám začínal. Na jeho základě jsem docílil rovnoměrného 

rozvoje síly a vytrvalosti a osvojil jsem si základní principy a znalosti správné techniky 

cvičení, potřebné pro absolvování náročnějších tréninkových plánů. Odzkoušel jsem i 

trénink pro pokročilé a dosáhl jsem skvělých výsledků a překonal nastupující tréninkovou 

stagnaci.   
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Přílohy 

Filip Nos – Kondiční příprava příslušníků jednotek HZS ČR 

 

Příloha A - Vzorový jídelníček 

 

Rozestupy mezi jednotlivými jídly by měly být 2-3 hodiny. 

 

 Snídaně  - ovesná kaše + ovoce + bílý jogurt. 

 Aminokyseliny například z hovězího masa, mezi jídly. 

 Svačina – celozrnný chléb + med + odměrka syrovátkového protein (70 %). 

 Aminokyseliny například z hovězího masa, mezi jídly. 

 Oběd – celozrnné těstoviny + krůtí prsa (do 200 g) + zeleninový salát. 

 Aminokyseliny například z hovězího masa, mezi jídly. 

 Svačina zhruba 2 hodiny před tréninkem  - gainer nebo protein. 

 Do půl hodiny před tréninkem – BCAA. 

 Po tréninku – Creatin + protein (70 %) + gainer (lze nahradit například banánem) + 

BCAA. 

 Večeře – Brambory + ryba (losos, pstruh) + zeleninový salát. 

 Syrovátkový proteinový koktejl (90 %) + doplňky jako tribulus terrestris. 
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Příloha B – Týdenní plán kondiční přípravy začátečníci. 

 

1. den – silový trénink, hrudník, biceps, břicho 

 

Začněte rozehřívací aerobní aktivitou – veslařský trenažér. 

 Délka trvání 10 minut. 

 Střední intenzita, zahřátí organismu nikoli vysílení (podrobněji popsáno v kapitole 

6.2.3). 

 

 

Následuje dynamický strečink celého těla. Cyklus každého cviku proveďte 10x. 

Podrobněji jsou cviky popsány v kapitole 6.2.4. 

 Kroužení pánve, kroužení v kyčelním kloubu, kroužení kolen, kroužení ramen, 

kroužení loktů, kroužení v zápěstí, kroužení hlavou, rotace trupu, kyvadlo, 

výpony. 

 

Poté začněte s hlavní částí, silovým tréninkem. Trénink by měl trvat 45 – 60 minut. 

Přestávky mezi sériemi by měli být v rozmezí 30-90 sekund. 

Tabulka 4 Silový trénink začátečníci – 1. den 

Svalová partie Cvik Série Opakování Zátěž (1 – 10) 

 

Hrudník 

Bench-press 3 8 7 

Tlaky na šikmé lavici 3 12 5 

Stahování protisměrných kladek 3 12 5 

 

Biceps 

Bicepsový zdvih s velkou činkou 3 8 7 

Střídavý zdvih s jednoručkami 3 12 5 

Bicepsový zdvih s činkou 

nadhmatem 

3 12 5 

Břicho 
Zkracovačky 3 Max* Vlastní váha 

Zvedání nohou ve visu 3 Max* Vlastní váha 

* V sérii provést maximální počet opakování, kolik zvládneme. 

Všechny cviky silového tréninku jsou podrobně popsány a ilustrovány v kapitole 6.4.3. 
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Po silovém tréninku zařaďte statický strečink. Každý cvik proveďte 3x po 15 sekundách 

(doba výdrže kdy je sval v tahu). A zařaďte cviky na protažení: 

 ramen, zad a hrudníku, 

 paže, zápěstí a ruce, 

 dolní část trupu. 

Každou výše zmíněnou část procvičte cviky popsanými v kapitole 6.2.5.  

 

Nakonec zařaďte například stacionární kolo na zklidnění organismu po zátěži. Postačující 

je doba trvání 5 minut v lehké intenzitě. 

 

2. den – aerobní aktivita 

Začněte zahřáním  organismu aerobní aktivitou o střední intenzitě po dobu 10 minut. 

 

Následuje dynamický strečink celého těla. Cyklus každého cviku proveďte 10x. 

Podrobněji jsou cviky popsány v kapitole 6.2.4. 

 Kroužení pánve, kroužení v kyčelním kloubu, kroužení kolen, kroužení ramen, 

kroužení loktů, kroužení v zápěstí, kroužení hlavou, rotace trupu, kyvadlo, 

výpony. 

 

Nyní začněte vykonávat samotnou aerobní aktivitu v aerobním pásmu dle vašich cílů. 

Aerobní pásma jsou popsány v kapitole 6.3.3. Délka trvání je také volena dle pásma ale 

obecně lze říct, že by aerobní činnost měla trvat 45 – 60 minut. 

 

Následuje statický strečink. Každý cvik proveďte 3x po 15 sekundách (doba výdrže kdy je 

sval v tahu). A zařaďte cviky na protažení: 

 dolní část trupu, 

 pánve a kyčle, 

 kolena a stehna, 

 nohy a lýtka. 

Každou část zmíněnou výše procvičte cviky popsanými v kapitole 6.2.5. Výběr cviků 

je volen na základě dominantního zapojení dolních končetin při aerobních aktivitách. 
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Nakonec zařaďte například stacionární kolo na zklidnění organismu po zátěži. Postačující 

je doba trvání 5 minut v lehké intenzitě. 

 

3. den – silový trénink, záda, triceps, lýtka 

Rozehřátí a dynamický strečink jsou shodné s 1. dnem. 

 

Poté začněte s hlavní částí, silovým tréninkem. Trénink by měl trvat 45 – 60 minut. 

Přestávky mezi sériemi by měli být v rozmezí 30-90 sekund. 

Tabulka 5 Silový trénink začátečníci – 2. den 

Svalová partie Cvik Série Opakování Zátěž (1 – 10) 

 

Záda 

Stahování kladky na hrudník 3 8 7 

Přítahy velké činky v předklonu 

nadhmatem 

3 8 7 

Krčení ramen 3 12 10 

 

Triceps 

Francouzský tlak 3 8 7 

Stahování kladky obouruč 3 12 5 

Zapažování (kickback) 3 12 5 

Lýtka Výpony vestoje 4 20 Vlastní váha 

Všechny cviky silového tréninku jsou podrobně popsány a ilustrovány v kapitole 6.4.3. 

 

Následuje statický strečink. Každý cvik proveďte 3x po 15 sekundách (doba výdrže kdy je 

sval v tahu). A zařaďte cviky na protažení: 

 ramen, zad a hrudníku, 

 paže, zápěstí a ruce, 

 dolní část trupu, 

 krk. 

Každou výše zmíněnou část procvičte cviky popsanými v kapitole 6.2.5 

 

Nakonec zařaďte například stacionární kolo na zklidnění organismu po zátěži. Postačující 

je doba trvání 5 minut v lehké intenzitě. 
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4. den – aerobní aktivita  

Stejný postup jako 2. den. 

 

5. den – silový trénink, nohy, ramena, břicho 

Rozehřátí a dynamický strečink jsou shodné s 1. dnem. 

 

Poté začněte s hlavní částí, silovým tréninkem. Trénink by měl trvat 45 – 60 minut. 

Přestávky mezi sériemi by měli být v rozmezí 30-90 sekund. 

Tabulka 6 Silový trénink začátečníci – 3. den 

Svalová partie Cvik Série Opakování Zátěž (1 – 10) 

 

Nohy 

Leg-press 3 8 7 

Předkopávání 3 12 5 

Výpady 3 12 5 

 

Ramena 

Tlaky vsedě s jednoručkami 3 8 7 

Upažování ve stoji 3 12 5 

Upažování v předklonu 3 12 5 

Břicho 
Zkracovačky 3 Max* Vlastní váha 

Boční zkracovačky 3 Max* Vlastní váha 

* V sérii provést maximální počet opakování, kolik zvládneme. 

Všechny cviky silového tréninku jsou podrobně popsány a ilustrovány v kapitole 6.4.3. 

 

Pokračujte statickým strečinkem. Každý cvik proveďte 3x po 15 sekundách (doba výdrže 

kdy je sval v tahu). A zařaďte cviky na protažení: 

 ramen, zad a hrudníku, 

 dolní část trupu, 

 pánve a kyčle, 

 kolena a stehna, 

 nohy a lýtka. 

Každou výše zmíněnou část procvičte cviky popsanými v kapitole 6.2.5 
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6. den – aerobní aktivita  

Stejný postup jako 2. den. 

 

7. den – Volno (den odpočinku) 

Den regenerace a zklidnění organismu. Lze zařadit saunu, nebo masáže. 
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Příloha C – Týdenní tréninkový plán pro pokročilé 

 

1. den – silový trénink, hrudník, tricepsy, ramena 

 

Začněte rozehřívací aerobní aktivitou – veslařský trenažér. 

 Délka trvání 10 minut. 

 Střední intenzita, zahřátí organismu nikoli vysílení (podrobněji popsáno v kapitole 

6.2.3). 

 

 

Následuje dynamický strečink celého těla. Cyklus každého cviku proveďte 10x. 

Podrobněji jsou cviky popsány v kapitole 6.2.4. 

 Kroužení pánve, kroužení v kyčelním kloubu, kroužení kolen, kroužení ramen, 

kroužení loktů, kroužení v zápěstí, kroužení hlavou, rotace trupu, kyvadlo, 

výpony. 

 

Nyní započněte samotný silový trénink. Trénink by měl trvat 50 – 80 minut. Pauzy mezi 

sériemi by měly být 2-4 minuty.  

Tabulka 7 Silový trénink pokročilí 1. den 

Svalová partie Cvik Série Opakování Zátěž (1 – 10) 

 

Hrudník 

Bench-press 4 6 9 

Tlaky na šikmé lavici 3 8 7 

Tricepsy 
Kliky na bradlech 3 8 7 

Francouzský tlak 3 8 7 

Ramena 

Trojsérie* - předpažování 

s jednoručkami, upažování 

s jednoručkami, krčení ramen 

3x10 od každého 

cviku 

6 

*Jedna série se skládá ze tří cviků, mezi cviky není zařazena pauza, ihned po skončení 

prvního cviku pokračujte druhým a pak třetím. Pauzu zařaďte až po odcvičení všech tří 

cviků. 
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Po silovém tréninku zařaďte statický strečink. Každý cvik proveďte 3x po 15 sekundách 

(doba výdrže kdy je sval v tahu). A zařaďte cviky na protažení: 

 ramen, zad a hrudníku, 

 paže, zápěstí a ruce, 

 krk. 

Každou výše zmíněnou část procvičte cviky popsanými v kapitole 6.2.5 

 

Nakonec zařaďte například stacionární kolo na zklidnění organismu po zátěži. Postačující 

je doba trvání 5 minut v lehké intenzitě. 

  

2. den – aerobní aktivita 

Začněte zahřáním  organismu aerobní aktivitou o střední intenzitě po dobu 10 minut. 

 

Následuje dynamický strečink celého těla. Cyklus každého cviku proveďte 10x. 

Podrobněji jsou cviky popsány v kapitole 6.2.4. 

 Kroužení pánve, kroužení v kyčelním kloubu, kroužení kolen, kroužení ramen, 

kroužení loktů, kroužení v zápěstí, kroužení hlavou, rotace trupu, kyvadlo, 

výpony. 

 

Nyní začněte vykonávat samotnou aerobní aktivitu v aerobním pásmu dle vašich cílů. 

Aerobní pásma jsou popsány v kapitole 6.3.3. Délka trvání je také volena dle pásma ale 

obecně lze říct, že by aerobní činnost měla trvat 45 – 60 minut. 

 

Následuje statický strečink. Každý cvik proveďte 3x po 15 sekundách (doba výdrže kdy je 

sval v tahu). A zařaďte cviky na protažení: 

 dolní část trupu, 

 pánve a kyčle, 

 kolena a stehna, 

 nohy a lýtka. 

Každou část zmíněnou výše procvičte cviky popsanými v kapitole 6.2.5. Výběr cviků je 

volen na základě dominantního zapojení dolních končetin při aerobních aktivitách. 
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Nakonec zařaďte například stacionární kolo na zklidnění organismu po zátěži. Postačující 

je doba trvání 5 minut v lehké intenzitě. 

 

3. den – silový trénink, záda, bicepsy 

Rozehřátí a dynamický strečink jsou shodné s 1. dnem. 

 

Nyní započněte samotný silový trénink. Trénink by měl trvat 50 – 80 minut. Pauzy mezi 

sériemi by měly být 2-4 minuty.  

Tabulka 8 Silový trénink pokročilí 2. den 

Svalová partie Cvik Série Opakování Zátěž (1 – 10) 

 

Záda 

Mrtvý tah 4 5 9 

Shyby (široký úchop nadhmatem) 4 6 8 

Přítahy spodní kladky vsedě 

 

3 8 7 

Přítahy velké činky v předklonu 

nadhmatem 

4 6 8 

Bicepsy 

Trojsérie* - bicepsový zdvih 

s velkou činkou, bicepsový zdvih s 

podhmatem, kladivový bicepsový 

zdvih. 

3x10 od každého 

cviku 

6 

*Jedna série se skládá ze tří cviků, mezi cviky není zařazena pauza, ihned po skončení 

prvního cviku pokračujte druhým a pak třetím. Pauzu zařaďte až po odcvičení všech tří 

cviků. 

 

Po silovém tréninku zařaďte statický strečink. Každý cvik proveďte 3x po 15 sekundách 

(doba výdrže kdy je sval v tahu). A zařaďte cviky na protažení: 

 ramen, zad a hrudníku, 

 krk, 

 paže, zápěstí a ruce, 

 dolní část trupu, 

Každou výše zmíněnou část procvičte cviky popsanými v kapitole 6.2.5 
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Nakonec zařaďte například stacionární kolo na zklidnění organismu po zátěži. Postačující 

je doba trvání 5 minut v lehké intenzitě. 

 

4. den – aerobní aktivita  

Stejný postup jako 2. den. 

 

5. den – silový trénink, nohy, břicho 

Rozehřátí a dynamický strečink jsou shodné s 1. dnem. 

 

Nyní započněte samotný silový trénink. Trénink by měl trvat 50 – 80 minut. Pauzy mezi 

sériemi by měly být 2-4 minuty.  

Tabulka 9 Silový trénink pokročilí 3. den 

Svalová partie Cvik Série Opakování Zátěž (1 – 10) 

 

Nohy 

Dřepy 4 5 8 

Zanožování na stroji vleže 3 8 7 

Výpady 3 12 6 

Supersérie* - výpony ve stoje, 

výpony vsedě 

3x10 od každého 

cviku 

7 

Břicho 

Rolování kolečka po podlaze 3 10 Vlastní váha 

Přednožování ve visu 3 Max** Vlastní váha 

Boční zkracovačky 3 Max** Vlastní váha 

*Jedná se o podobný systém jako u trojsérie s tím rozdílem, že se provádí pouze dva cviky 

ihned za sebou, až poté následuje pauza. 

** V sérii provést maximální počet opakování, kolik zvládneme. 

 

Po silovém tréninku zařaďte statický strečink. Každý cvik proveďte 3x po 15 sekundách 

(doba výdrže kdy je sval v tahu). A zařaďte cviky na protažení: 

 dolní část trupu, 

 pánve a kyčle, 

 kolena a stehna, 

 nohy a lýtka. 

Každou výše zmíněnou část procvičte cviky popsanými v kapitole 6.2.5 
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Nakonec zařaďte například stacionární kolo na zklidnění organismu po zátěži. Postačující 

je doba trvání 5 minut v lehké intenzitě. 

 

6. den – silový trénink Fullbody (celé tělo) 

Rozehřátí a dynamický strečink jsou shodné s 1. dnem. 

 

Nyní započněte samotný silový trénink. Trénink by měl trvat 50 – 80 minut. Pauzy mezi 

sériemi by měly být 2-4 minuty.  

Tabulka 10 Silový trénink pokročilí 4. den 

Svalová partie Cvik Série Opakování Zátěž (1 –

 10) 

Hrudník Tlaky jednoručkami 4 8 7 

Záda Přítahy jednoruček s oporou 

hrudníku 

4 8 7 

Ramena 

Tlak vestoje s velkou činkou 4 6 8 

Upažování v předklonu 3x10 od každého 

cviku 

7 

Nohy 
Zanožování vleže 4 10 6 

Výstupy na lavičku s jednoručkami 3 10 6 

Biceps Střídavý bicepsový zdvih 4 10 6 

Triceps Stahování horní kladky (lano) 4 10 6 

 

Tento den je zaměřen na procvičení celého těla, je zařazen z důvodu zvýšení intenzity 

tréninku.  Dalším důvodem je úspora času, v důsledku čehož je možné procvičit všechny 

základní svalové skupiny dvakrát týdně. 
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Po silovém tréninku zařaďte statický strečink. Každý cvik proveďte 3x po 15 sekundách 

(doba výdrže kdy je sval v tahu). A zařaďte cviky na protažení: 

 ramen, zad a hrudníku, 

 krk, 

 paže, zápěstí a ruce, 

 dolní část trupu, 

 pánve a kyčle, 

 kolena a stehna, 

 nohy a lýtka. 

Každou výše zmíněnou část procvičte cviky popsanými v kapitole 6.2.5 

 

Nakonec zařaďte například stacionární kolo na zklidnění organismu po zátěži. Postačující 

je doba trvání 5 minut v lehké intenzitě. 

 

7. den – Volno (den odpočinku) 

Den regenerace a zklidnění organismu. Lze zařadit saunu, nebo masáže. 
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Příloha D – Dotazník  
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