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Seznam použitých zkratek 
 
ATP    adenosintrifosforečná kyselina 

BMI    body mass index 

°C    Celsiův stupeň 

CNPE    celkový nutný příjem energie 

ČR    Česká republika 

ČSN EN   Česká státní norma, evropská norma  

ČSSR    Československá socialistická republika 

EBM    energie bazálního metabolismu 

Fa     faktor aktivity 

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky 

kcal    kilokalorie 

kg    kilogram 

kJ    kilo Joule 

m    metr 

MV    Ministerstvo vnitra 

SSSR    Svaz sovětských socialistických republik 
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Úvod 
 
 Požární sport je jedním z hlavních prvků všeobecné tělesné přípravy hasičů, zaměřené 

na udržení fyzické zdatnosti a rozvoj pohybových vlastností. Svým charakterem se jedná o 

speciální činnosti odpovídající činnostem při zásahu [6]. Jeho hlavním úkolem je upevnění 

zdraví, všestranný fyzický a psychický rozvoj, formování pohybových návyků, 

disciplinovanosti  a morálně volních vlastností. 

Disciplíny požárního sportu napomáhají ke zvyšování odvahy, odolnosti, vůle, 

rozhodnosti, zvyšují orientaci a napomáhají i k rychlému a správnému řešení složitých situací 

při zásazích. Touto prací chci ukázat všem začínajícím sportovcům i trenérům v požárním 

sportu metodicky správnou cestu k dosažení co nejlepších výsledků v tomto sportu současně 

s upevněním jejich zdraví. K tomu využívám všech svých zkušeností získaných dlouholetým 

působením v oblasti požárního sportu jako závodník – reprezentant ČR.  
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1.   Pohled do historie 
 

V roce 1937 byla  v bývalém Sovětském svazu uspořádána první soutěž požární 

ochrany, do níž byly zařazeny požární disciplíny. V letech 1939 a 1940 proběhly všesvazové 

soutěže podle pravidel, ve kterých byly popsány jednotlivé disciplíny a podmínky jejich 

provedení [5]. 

 Během 2. světové války soutěže v požárním sportu neprobíhaly. Tělovýchova a sport 

se v tomto období podřizovaly potřebám válečného stavu. Po skončení války vzrostla 

masovost požárního sportu a také se zvyšovalo mistrovství sportovců. 

 V roce 1945 byla vypracována pravidla soutěží v požárním sportu a program 

všesvazových soutěží jednotlivců s družstev Ministerstva vnitra Sovětského svazu [5]. 

Obsahem těchto soutěží byly tyto disciplíny: 

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

- běh na 100 m s překážkami, 

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

věže, 

- požární štafeta 6 x 100 m, 

- požární útok, 

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

 

V období let 1945 – 1954 probíhala konsolidace a rozvoj požárního sportu. Změnilo se 

rozmístění výzbroje, byly vyřazeny některé elementy u požární štafety a v běhu na 100 m 

s překážkami. 

 V roce 1948 byly změněny vzdálenosti mezi překážkami v běhu na 100 m 

s překážkami. V požární štafetě 6 x 100 m byl zrušen 1. úsek – běh na 100 m, z toho 25 m 

v ochranném oděvu.  

V roce 1954 se opět mění disciplíny běh na 100 m s překážkami a požární štafeta 5 x 

100 m. Bylo zrušeno překonávání velké bariéry o výšce 3,5 m a “pasti na myši”. Zrušení 

těchto překážek umožnilo sportovcům předvádět složité technické úkony při vysoké rychlosti, 

snížila se možnost úrazu při seskoku sportovce z velké bariéry, kde technika překonávání 

překážky vyžadovala provedení střemhlavého skluzu po skládacím žebříku a zdolání “pasti na 

myši” vyžadovalo plížení na vzdálenost 10m pod laťkami upevněnými 50 cm od země, což 

bylo nejen nehygienické, ale snižovalo to i atraktivitu soutěže [5]. 
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Změny překážek byly dalším potvrzujícím krokem, že požární sport je dynamický a 

divácky zajímavý. Společně se zdokonalováním materiálně technické základny se stabilizují 

pravidla soutěží, osvobozují se od nejrůznějších podmínek a omezení a roste mistrovství 

sportovců. Dynamika a divácká zajímavost pomohly popularizaci požárního sportu. 

 
V roce 1963 tvořily program soutěže následující disciplíny: 

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

- běh na 100 m s překážkami, 

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

věže, 

- požární štafeta 4 x 100 m, 

- požární útok, 

- dvojboj.  

 

    V roce 1966 přijala Federace požárního sportu SSSR rozhodnutí o rozmístění překážek 

a nářadí, které platí až do současnosti. 

    V období let 1963 – 1968 je charakterizováno jako etapa bouřlivého rozvoje požárního 

sportu v SSSR. V těchto letech byla přepracována metodika tréninkového procesu a sportovci 

přešli na celoroční přípravu. Poprvé byl proveden výzkum techniky provedení cviků, 

vypracována metodika výcviku, odpovídající současným požadavkům teorie fyzického 

rozvoje. Hlavní úsilí bylo směřováno do oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu, rozvoje 

masovosti požárního sportu a růstu mistrovství sportovců. Stavějí se stadióny, sportoviště, 

specializované kryté haly či cvičné věže. Růst počtu sportovních základen požárního sportu  

dal sportovcům možnost zvýšit dobu speciálního tréninku a zvládnutí efektivních technik, 

čímž prudce stoupla rychlost provedení disciplín [5]. 

    Toto období lze považovat také za zrod požárního sportu u nás. První větší poznatky o 

požárním sportu jakožto sportu hasičů přivezl z tehdejšího Sovětského svazu do tehdejšího 

Československa v roce 1967 Ing. Pavel Stoklásek, jehož můžeme považovat za průkopníka a 

zakladatele našeho požárního sportu. Pod jeho vedením vznikla a řadu let fungovala 

reprezentace hasičů z povolání. První start naší reprezentace  na mezinárodní scéně se 

uskutečnil v srpnu 1968 v Leningradě [4]. 

    V únoru 1968 byly v SSSR zavedeny přilby z vhodné plastické hmoty, povolen lehký 

bojový oblek. Byl vypracován a schválen nový typ kovového hákového žebříku [5]. 
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      V roce 1968 ze v bývalém Československu začala poprvé formovat reprezentace 

v požárním sportu. O dva roky později se uskutečnila první mistrovství v Čechách, na 

Slovensku a také Mistrovství tehdejší ČSSR [4]. 

          Podrobněji se zaměřím na disciplíny Výstup do 4. podlaží cvičné věže a Běh na 100m 

s překážkami. V tabulce č. 1 jsou uvedeny všechny mistrovské tituly včetně dosažených 

vítězných časů jako ukázka vývoje rychlosti plnění disciplín v letech 1970 až 2007 [4]. Tyto 

disciplíny vyžadují dlouholetou přípravu k dosažení mistrovských výkonů. Pro jejich 

zvládnutí je nutná technická, fyzická, taktická i psychologická příprava v časovém rozmezí i 

několika let. 
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1.1.   Přehled mistrovských titulů v ČR 1970 – 2007 
 
Výstup do 4. podlaží cvičné věže Běh na 100 m 

s překážkami 
Dvojboj (čas věž+100m) 

Rok Jméno Čas Jméno Čas Jméno Čas 
1970 Stodůlka Jaroslav 19,6 Stodůlka Jaroslav 21,2 Stodůlka Jaroslav 40,8 
1971 Stodůlka Jaroslav 19,7 Stodůlka Jaroslav 21,8 Stodůlka Jaroslav 41,5 
1972 Souček Vladimír 19,0 Brückner František 19,9 Stodůlka Jaroslav 39,3 
1973 Nekonalo se 
1974 Souček Vladimír 16,8 Souček Vladimír 18,5 Souček Vladimír 35,3 
1975 Souček Vladimír 16,4 Souček Vladimír 18,2 Souček Vladimír 34,6 
1976 Souček Vladimír 16,1 Souček Vladimír 18,1 Souček Vladimír 34,2 
1977 Nekonalo se 
1978 Konrád František 15,4 Roušal Josef 17,6 Roušal Josef 33,6 
1979 Minář Albert 15,2 Roušal Josef 17,4 Roušal Josef 32,9 
1980 Minář Albert 15,00 Roušal Josef 18,07 Ficenec Zdeněk 33,42 
1981 Souček Vladimír 15,26 Ficenec Zdeněk 17,04 Souček Vladimír 33,22 
1982 Ficenec Zdeněk 14,99 Ficenec Zdeněk 17,43 Ficenec Zdeněk 32,42 
1983 Konrád František 15,17 Bárta Vladimír 17,42 Ficenec Zdeněk 32,70 
1984 Konrád František 15,14 Vítek Vilibald 17,62 Ficenec Zdeněk 33,00 
1985 Červinka Jiří 15,06 Kotland Jan 17,38 Kotland Jan 32,71 
1986 Červinka Jiří 14,67 Prax Tomáš 16,86 Krhovský Vladimír 32,17 
1987 Hološka Slavomír 14,50 Krhovský Vladimír 16,92 Hološka Slavomír 31,56 
1988 Hološka Slavomír 14,70 Trojan Ivan 16,65 Trojan Ivan 31,38 
1989 Pěnča Josef 14,71 Polášek Antonín 16,56 Trojan Ivan 31,65 
1990 Pěnča Josef 13,65 Polášek Antonín 16,91 Polášek Antonín 31,96 
1991 Pěnča Josef 14,28 Pěnča Josef 17,36 Pěnča Josef 31,64 
1992 Pěnča Josef 14,28 Ressler Ivan 16,87 Pěnča Josef 31,73 
1993 Pěnča Josef 14,31 Ressler Ivan 16,97 Pěnča Josef 31,67 
1994 Pěnča Josef 14,57 Konfršt Martin 16,98 Pěnča Josef 31,94 
1995 Pěnča Josef 14,43 Šimíček Jan 17,08 Šimíček Jan 31,66 
1996 Pěnča Josef 14,21 Pádivý Richard 16,87 Pěnča Josef 31,67 
1997 Pěnča Josef 14,34 Konfršt Martin 17,05 Pěnča Josef 31,53 
1998 Šimíček Jan 14,58 Švejda Radim 16,64 Šimíček Jan 31,46 
1999 Pěnča Josef 14,32 Švejda Radim 16,89 Šimíček Jan 31,45 
2000 Vyvial Radek 14,60 Juřena Radim 16,79 Provazník Martin 31,86 
2001 Vyvial Radek 14,51 Sloup Pavel 16,70 Provazník Martin 31,56 
2002 Vyvial Radek 14,41 Provazník Martin 16,72 Provazník Martin 31,24 
2003 Provazník Martin 14,85 Sádecký Pavel 16,61 Provazník Martin 31,68 
2004 Vyvial Radek 14,47 Hrdlička Jaroslav 16,35 Hrdlička Jaroslav 31,18 
2005 Provazník Martin 14,31 Kulhavý Martin 16,26 Provazník Martin 31,08 
2006 Ryl Karel 14,50 Onderka Milan 16,26 Onderka Milan 30,77 
2007 Ryl Karel 14,21 Kulhavý Martin 16,24 Ryl Karel 30,76 

 
Tab. č. 1 
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2.   Technické provedení jednotlivých disciplín 
 

2.1.   Výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku 
 

V této disciplíně se používá jednohákový žebřík, který je tvořen dvěma štěřinami, 

spojenými třinácti příčli a hliníkovým, nerezovým nebo titanovým hákem. Štěřiny jsou 

z velmi pevné, deformovatelné hliníkové slitiny, příčle jsou dřevěné. Hák je upevněn na třech 

horních příčlích. Na spodní straně háku jsou zuby, štěřiny jsou na dolním konci opatřeny 

hroty. Délka žebříku je 410 cm ± 10 cm, minimální šířka (vnější rozměr) je 30 cm. Kovový 

hák opatřený zuby má vnitřní rozměr min. 43 cm. Minimální hmotnost jednohákového 

žebříku je 8,5 kg [3]. 

Tato disciplína je charakteristická velmi krátkým časem plnění při vysoké intenzitě. 

Jedná se o nejrychlejší disciplínu požárního sportu. Celkový čas provedení disciplíny závisí 

na rychlosti, kterou závodník dosáhne při běhu od startu k věži, na kvalitě startu, technice 

lezení po žebříku a zejména na rychlostní vytrvalosti. K dosažení dobrých výsledků v této 

disciplíně musí závodník rozvíjet fyzické a morálně volní vlastnosti a dokonale ovládat 

techniku provedení disciplíny. Výstup do 4. podlaží cvičné věže se dělí na několik fází: start, 

zrychlení, běh se žebříkem, zavěšení žebříku do okna 2. podlaží s přechodem z horizontální 

do vertikální polohy, výstup po žebříku a výsed na parapet, výhoz žebříku a jeho zavěšení do 

3. a 4. podlaží, výstup po žebříku mezi podlažími a závěr [5]. 
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Obr. 1: Schéma tratě výstupu do 4. podlaží cvičné věže [3]. 

 
2.1.1.   Technika startu 

Nejvýhodnější je nízký start jako v lehké atletice s několika změnami. Nejčastěji se 

doporučuje takový, při kterém se zadní  startovní blok umisťuje na takovou vzdálenost, aby 

koleno zadní nohy opřené o zem bylo těsně za startovní čarou a přední blok 1 stopu před 

zadním startovním blokem. 

Opěrná plocha předního startovního bloku má úhel náklonu 25 - 45 stupňů, zadní 60 - 

75 stupňů. Závodník se pravou rukou opírá o žebřík v úrovní startovní čáry a levou rukou se 

opírá 20 - 30 cm před startovní čarou rovněž o žebřík. Vzdálenost mezi bloky a startovní 

čarou závisí na stavbě těla, rychlosti reakce síly a jiných vlastností závodníka. 

Po povelu „Závodníci na místa připravte se“. Závodník udělá 2 - 3 hluboké vdechy a 

výdechy k vytvoření větší kyslíkové zásoby v těle, postaví se před bloky, pravou rukou 

uchopí žebřík na úrovni 8. příčle tak, aby hroty na koncích štěřin směřovaly mírně k zemi, 

obr. 2. 
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Obr. 2       Obr. 3 
  
 
Poté se shýbá a opírá se levou rukou o zem a pravou stále drží v ruce žebřík. Z této 

pozice pohybem zepředu dozadu opírá nohy do bloků. Chodidla jsou zapřeny v blocích, pouze 

špičky chodidel se dotýkají dráhy. Poté závodník poklekne na koleno zadní nohy, pravou 

rukou stále drží žebřík a levou se opírá o horní štěřinu na úrovni 6 - 7 příčle. Tíha těla je  

rovnoměrně rozložena mezi ruce, nohu postavenou vpředu a kolenem vzad posunuté nohy, 

obr. 3. Po povelu „Pozor“ závodník lehce narovnává nohy a koleno zadní nohy zdvihá od 

země. Tímto pohybem se těžiště pohybuje vpřed a vzhůru a tíha těla se přenáší na ruce a na 

přední nohu. Nohy jsou pevně zapřeny do bloků, trup se drží přímo. Pánev je zdvižena o něco 

více než ramena, obr. 4. Stupeň zdvižení je závislý na úrovni fyzické přípravy závodníka a 

umístění nohou při startu. Závodník, který má silné svalstvo nohou, se může zdvihat méně. 

V této poloze je důležité nepřenášet příliš váhu těla na ruce. 

 

       
                          Obr. 4                                       Obr. 5 
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Po výstřelu závodník okamžitě vyrazí vpřed. Pohyb začíná energickým odrazem 

nohou a rychlým máchnutím rukou, které napomáhají běhu, kdy levá ruka rychle máchne 

dozadu a pravá uděluje zrychlení žebříku, obr. 5. 

Odraz od bloků se provádí oběma nohama současně, při silném tlaku na bloky. Zadní 

noha se lehce napřimuje a rychle se přesunuje bokem vpřed. Současně se přední noha rychle 

napřimuje a uděluje tělu počáteční zrychlení. Tento způsob se považuje za ideální, protože 

neodporuje dynamice pohybu závodníka a vytváří maximální impuls pro pohyb vpřed. Každý 

závodník na základě svých individuálních schopností a vzrůstu úrovně koordinace a rozvoje 

pohybových schopností si musí najít nejvhodnější polohu na start, aby začátek běhu byl co 

nejefektivnější. 

 
 
2.1.2.   Startovní zrychlení a přenášení žebříku 

K dosažení dobrého výsledku při výstupu na cvičnou věž je nutné co nejrychleji 

dosáhnout maximální rychlosti po startu. K tomuto účelu slouží startovní zrychlení. Probíhá 

v délce 10 – 20 m podle trénovanosti závodníka. Při přechodu do běhu s rovnoměrnou 

rychlostí, je nutné přejít ze startovního napětí do volného běhu, obr. 6. 

 

       
  
                           Obr. 6                Obr. 7 

 

Od startu závodník každým krokem zvyšuje rychlost, postupně jsou kroky delší a 

zmenšuje se náklon těla. Počáteční rychlost, kterou dosahuje závodník okamžitým odrazem, 

není vysoká, ale s každým krokem roste. Konec startovního zrychlení je charakterizován 

dosažením maximální rychlosti. Po dosažení této rychlosti závodník začíná přípravu 

k zavěšení žebříku do okna 2. podlaží cvičné věže. 
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Tento pohyb musí být proveden včas, proto si někteří závodníci dělají na dráze 

značku, která určuje začátek přípravy žebříku k zavěšení. 

 

2.1.3.   Zavěšení žebříku do okna druhého podlaží cvičné věže 

Po provedení startovního zrychlení a zvolnění běhu přibíhá závodník ze značce. Její 

vzdálenost od věže se liší. Závisí na technice zavěšení a rychlostní vyspělosti závodníka. 

Při došlápnutí pravé nohy se pravá ruka se žebříkem posune směrem vzad a okamžitě 

se vrací švihovým pohybem vpřed. Levá noha při tom došlapuje a levá ruka se zdvihá vpravo 

vpřed, obr. 7. 

Závodník uchopí levou rukou kolem osmého příčle a současně s odrazem levé nohy 

oběma rukama uděluje žebříku pohyb vpřed nahoru. Potom pravá ruka pustí štěřinu a přechází 

na spodní. Při postavení na pravé noze závodník zakončuje pohyb žebříku a drží jej nad 

hlavou hákem vzhůru, nakloněný bodci směrem k zemi a pokračuje v běhu, obr. 8. 

      
      Obr.8           Obr. 9 

 
 
Při přiblížení k věži závodník při došlápnutí pravé nohy napřímí ruce a energicky 

zapichuje žebřík cca 50 – 60 cm před věž a měkce oběma rukama posílá vrchní část žebříku 

vzhůru a vpřed, obr. 9. Potom s krokem levé nohy rychle pouští žebřík a sjede oběma rukama 

po štěřinách na úroveň prsou (mezi 5. a 6. příčlem), obr. 10. 

 

 - 13 -



        
 

Obr. 10               Obr. 11 
 

 
Rychle zdvihá žebřík a začíná pohyb pravou nohou na první příčel žebříku při 

současném vytlačení žebříku vpřed a vzhůru tak, aby se hák nedotkl věže. Při poloze, kdy je 

rovina žebříku téměř rovnoběžná s rovinou věže a hák je přibližně 2 cm nad parapetem, 

závodník pokládá pravou nohu na první příčel. Zavěšení se provádí do pravé poloviny okna. 

Těsně po došlapu pravé nohy na první příčel musí závodník provést chyt pravou rukou tzv. 

nadhmatem s palcem ruky na horní hraně sedmého příčle, obr. 11. 

 
 

2.1.4.   Běh po žebříku a vysedávání na parapet 

Závodník začíná běh po žebříku pravou nohou na prvním příčli a dále pokračuje vždy 

přes dva příčle.  

Běh po žebříku začíná současně se zakončením zavěšení žebříku, kdy je pravá noha na 

prvním příčli a levá se rychlým pohybem odráží od země a uděluje tělu postupný pohyb 

vertikálním směrem. Zvláštností běhu po žebříku je opěrné postavení. Nejdůležitější při běhu 

po žebříku je odraz tzn. rychlé napřímení nohy v kolenním kloubu a také v kotníku. Tento 

pohyb je prováděn po položení chodidla druhé nohy na výše položený příčel. Položení nohy 

na příčel nesmí brzdit pohyb. Chodidlo je třeba pokládat na špičku při co nejmenším vytáčení 

špičky směrem ven. Při přemisťování nohy na vyšší příčel se noha nesmí zdvihat příliš 

vysoko. Je nutno umisťovat chodidlo přesně na příčel. Při běhu po žebříku ruce  pomáhají 

pohybu vpřed, přitahují tělo a vytvářejí tzv. předstih pro nohy, který je nezbytný pro plynulé a 

rychlé lezení po žebříku.  Ruce a nohy se pohybují takto:  pravé koleno vpřed - levá ruka 
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vpřed, levé koleno vpřed - pravá ruka vpřed atd. Trup se drží zpříma a pohybuje se 

rovnoběžně s rovinou žebříku. 

Pohyb rukou a nohou na žebříku při výstupu do druhého podlaží cvičné věže a 

usednutí na parapet: při položení pravé nohy na první příčel stále levá ruka drží levou štěřinu 

žebříku, pravá ruka se pohybuje mezi pátým a sedmým příčlem, připravena při postavení levé 

nohy na třetí příčel uchopit sedmý příčel. Při uchopení pravou rukou, kdy je položení levé 

nohy ukončeno, začíná pohyb levé ruky k uchopení devátého příčle, obr. 12. 

 

              
 

Obr. 12                                                                           Obr. 13 
 
 

Potom  začíná odraz levou nohou a následně nášlap pravou nohou do devátého příčle, 

obr. 13. Po postavení pravé nohy na devátý příčel drží pravá ruka jedenáctý příčel podhmatem 

vlevo od háku a levá ruka uchopí štěřinu v úrovni třináctého příčle, obr. 14. 
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                      Obr. 14                   Obr. 15 
 
 

V této pozici následuje po rychlém odrazu levé nohy její pokrčení se současným 

rychlým napřímením pravé nohy a záběrem obou rukou směrem k věži. V této fázi se levá 

noha opět rychle napřímí tak, aby kopírovala profil parapetu ještě dříve než se těžiště těla 

závodníka dostane nad jeho úroveň, obr. 15. Potom co se levá noha dostane chodidlem nad 

parapet, závodník ji rychle spouští dolů za parapet se současným pootočením špičky nohy 

směrem dovnitř. Je nutné ještě před dokončením výsedu rychle pustit levou rukou štěřinu 

v úrovni třináctého příčle a položit ji na parapet těstě za žebříkem. Tělo se natočí levým 

bokem k věži, levá noha je pokrčena v koleni a přitisknuta k parapetu, pravá noha rychle 

opouští devátý příčel a je opřena o stěnu věže, pravá ruka stále drží špičkami prstů žebřík za 

jedenáctý příčel, obr. 16. 
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Obr. 16                                                                   Obr. 17 

 
 

Z tohoto postavení začíná výhoz a zavěšení žebříku do okna třetího podlaží. Je velmi 

důležité využít setrvačnosti při trhu oběma rukama a posunutí těla směrem k věži se 

současným napřímením pravé nohy, která stojí na devátém příčli. Na správné koordinaci 

pohybů závodníka závisí kvalita výhozu a zavěšení žebříku do okna třetího podlaží.                                         

 

2.1.5.   Výhoz a zavěšení žebříku do oken třetího a čtvrtého podlaží 

 Výše je popsáno postavení, ze kterého začíná výhoz a zavěšení žebříku do okna 

následujícího podlaží. Pro zrychlení pohybu žebříku vertikálně vzhůru je rozhodující využití 

sil setrvačnosti, trhu oběma rukama při výsedu do okna věže a rychlého napřímení trupu. 

Pravá ruka se ohýbá v loketním kloubu, uděluje zrychlení žebříku a zápěstí vytáčí žebřík 

zprava nalevo hákem k závodníkovi a závěrečným výhozem pokračuje ve zrychlení žebříku 

vertikálně vzhůru, obr. 17. Následně při zachování setrvačnosti pohybu žebříku levá ruka 

zachycuje za pravou štěřinu ve výši cca 5 cm nad parapetem tak, aby hák žebříku byl již při 

tomto zachycení minimálně 10 cm nad horní hranou okenního rámu a při zdvihání usměrňuje 

jeho pohyb, obr. 18.  
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                          Obr. 18                                                                    Obr. 19 
 

 
 

Když pravá ruka zachycuje žebřík za pravou štěřinu (z pohledu závodníka) mezi 

pátým a šestým příčlem, levá ruka pouští štěřinu a přichytává ji ve stejné výši jako pravá. 

Dále je žebřík zdvihán oběma rukama, obr. 19. Jakmile je hák žebříku těsně nad úrovní 

parapetu, závodník začíná oběma rukama otáčet žebříkem za štěřiny zleva doprava hákem do 

okna. Jakmile je obrat dokončen a hák se dotkne parapetu, klade závodník pravou nohu na 

první příčel žebříku, obr. 20.  
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                           Obr. 20            Obr. 21 
 

 
Při výhozu žebříku je důležité, aby žebřík při pohybu vzhůru stoupal plynule, v těsné 

blízkosti stěny cvičné věže. Neméně důležité je, aby měl závodník po zavěšení žebříku 

natažené ruce mezi pátým a šestým příčlem, což je jedna z podmínek bezproblémového 

přechodu z parapetu na žebřík. 

 

2.1.6.   Výstup z parapetu na žebřík 

  Jak již bylo popsáno výše, se zakončením zavěšení žebříku do okna třetího podlaží 

závodník klade pravou nohu na první příčel a drží se přitom za levou štěřinu pravou rukou a 

za pravou štěřinu levou rukou. Potom se přitahuje za ruce a napřimuje přitom pravou nohu a 

současně vytáčí trup ve směru pravé nohy rovnoběžně se žebříkem (pohyb těla vpravo 

vzhůru) a rychlým pohybem levé nohy ji staví na parapet vedle levé štěřiny žebříku tak, že 

špička směřuje dovnitř věže a pata přečnívá přes okraj parapetu. V opačném případě při 

položení chodidla dále vlevo od štěřiny se při odrazu žebřík bude odklánět vpravo a při 

položení chodidla na parapet směrem dovnitř bude odraz směrován mimo těžiště ne vertikálně 

vzhůru, ale vzhůru a vzad. Rychle narovná levou nohu v kolenním kloubu a kotníku, silně se 

odrazí a přenáší pravou nohu na pátý příčel a pravou ruku na sedmý příčel, obr. 21.  

Potom přichytává levou rukou na devátý příčel a levou nohu klade na sedmý příčel. Další 

pohyby jsou analogické s předchozím popisem výsedu do okna. 
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2.1.7.   Závěr 

Začátek postavení je ve stejné poloze jako výsed do okna tzn. pravá noha je na 

devátém příčli levá nad parapetem, levá ruka nadhmatem na třináctém a pravá podhmatem na 

jedenáctém příčli, obr. 22. 

 

       
  

                            Obr. 22                                                                  Obr. 23 
 

Z tohoto postavení přemisťuje závodník levou nohu do okna a rychlým trhem oběma 

rukama se současným odrazem pravé nohy od devátého příčle posílá tuto nohu pokrčenou 

v koleni za levou nohou. Při tomto pohybu se celá váha těla přenáší na obě ruce, obr. 23. 

Jakmile se obě nohy ocitnou uvnitř věže závodník se silně odráží oběma rukama a 

vytočí tělo zleva doprava, obr. 24.  
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                           Obr. 24                    Obr. 25 

 
Při dobře provedeném závěru se pravá noha dotýká podlahy čtvrtého podlaží věže 

téměř současně s levou nohou. Při dopadu obou nohou je nutné pro efektivní zakončení 

pokusu trefit chodidly přímo dopadovou desku (cílové zařízení), která je umístěna za 

parapetem okna, obr. 25. Schéma dopadové desky je popsáno na obr. 26.   
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Obr. 26: Cílové  zařízení  časomíry se na podlaze umisťuje tak, že jeho střed je na úrovni středu okna  

a jeho přední hrana je ve vzdálenosti odpovídající průmětu konce parapetu na podlahu 4. podlaží 

cvičné věže. Je max. 8 cm vysoké, 60 cm hluboké a 100 cm široké a má dvě nášlapné desky oddělené 

30 cm širokým předělem. Spouštěcí hmotnost pro každou nášlapnou desku je 10 až 15 kg na každém 

jejím místě. Měření času bude zastaveno, když obě nášlapné desky budou současně stlačeny [3]. 
 

 

Závěr je možno provádět ještě dalšími dvěma způsoby. Při prvním způsobu se 

závodník pravou rukou na jedenáctém příčli místo vlevo od háku podhmatem chytá vpravo od 

háku nadhmatem, levou rukou následně nadhmatem na třináctém příčli a nakonec pravou také 

na třináctý příčel nadhmatem s následným obratem těla a dopadem na dvě nohy ve stejném 

provedení jako výše popsaný způsob. Výhodou tohoto způsobu je jistější došlap bez rizika, že 

se závodník případně nevejde do okna, protože při tomto způsobu je možné překonávat žebřík 

více vpravo. Jeho nevýhodou je časové zpoždění při přehmatu pravé ruky z jedenáctého na 

třináctý příčel. U posledního způsobu závodník provádí stejné pohyby při začátku závěru jako 

u druhého způsobu, pouze neprovádí obrat těla kolem jeho osy, ale vleze do okna čelem za 

pomoci odstrčení levé ruky od levé hrany okna.   

Každý závodník na základě svých individuálních schopností a vzrůstu úrovně 

koordinace a rozvoje pohybových schopností si musí najít nejvhodnější způsob pro závěr, aby   

byl co nejefektivnější. 
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2.2.   Běh na 100 m s překážkami 
 
 
Šířka dráhy je 2,4 – 2,5 m. Schéma tratě této disciplíny je na obr. 27. Na dráze je 23 m 

od startu umístěna bariéra o výšce 2 m a šířce rovněž 2 m, obr. 29. Ve vzdálenosti 28 m od 

startu jsou umístěny dvě hadice v kotoučích o minimální délce 19 m. Kladina, jejíž konec 

předního náběhu je 38 m od startu má horní plochu o šířce 18 cm, délku 8 m a výšku 1,2 m. Je 

upevněna na třech oporách a k oběma koncům jsou připevněny náběhy o délce 2 m a šířce 25 

cm, obr. 28. Ve vzdálenosti 75 m od startu je umístěn rozdělovač [3].  

Obr. 27: Schéma tratě běhu na 100m s překážkami [3]. 
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Obr. 28: Schéma kladiny [3]. 

 
 
 

 
 

Obr. 29: Schéma bariéry [3]. 
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Závodník startuje s proudnicí, kterou má umístěnou za opaskem s možností uchycení 

za provázek. Minimální hmotnost proudnice je 0,5 kg, délka 25 cm a délka provázku 

maximálně 50 cm. 

Tuto disciplínu je možno přirovnat ke sprintu. Krátkou dobou trvání a velkou 

intenzitou se řadí k disciplínám maximálního výkonu. Výsledky závisí na rychlosti běhu a 

technice překonávání překážek. Rozestavění nářadí dělí vzdálenost 100 m na řadu úseků, což 

vytváří zvláštní podmínky běhu. Důležitými okamžiky jsou rychlý start, rytmický běh, rychlý 

rozběh po překonání překážek, racionální přenášení těžiště nad bariérou, správné postavení 

nohou, optimální náklony při uchopení hadic, efektivní využití kladiny pro zvýšení rychlosti 

běhu a rychlé připojení na rozdělovač i správný závěrečný finiš. S růstem rychlosti je nutno 

zdokonalovat techniku překonávání překážek. Tuto disciplínu je možno teoreticky rozdělit na 

tyto části: start, startovní zrychlení, běh k bariéře, překonání bariéry, uchopení hadic, běh po 

kladině, práce u rozdělovače, závěrečný finiš [5]. 

 

2.2.1.   Start 

Provádí se nízký start z bloků, což umožňuje dosáhnout rychle maximální rychlost 

běhu. Přední blok je ve vzdálenosti dvou stop od startovní čáry a zadní jednu stopu od 

předního. Plocha předního bloku má úhel náklonu cca 45° a zadní cca 60°. Po povelu 

„Závodníci na místa, připravte se“ provede závodník 3 hluboké vdechy a výdechy k vytvoření 

větší kyslíkové zásoby v těle, postaví se před bloky, sehne se a opře se dlaněmi o dráhu před 

startovní čárou. Opře chodidla do bloků, poklekne na koleno zadní nohy a umístí ruce těsně 

před startovní čáru. Ruce jsou natažené, položené na šíři ramen, prsty s palcem tvoří pružnou 

klenbu, obr. 30. Po povelu „Pozor“ závodník zvedne pánev o něco výše než je úroveň ramen. 

Úhel pokrčení v koleně přední nohy je cca 90° a zadní nohy cca 120°, obr. 31. 

        
                           Obr. 30      Obr. 31 
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2.2.2.   Startovní zrychlení 

 Po povelu „Pozor“ je nutno se odpoutat od okolí a soustředit se na zahájení běhu 

současně s výstřelem. Po výstřelu startéra je nutno okamžitě začít běžecký pohyb rukama, 

současně se odrazit od bloků, poslat tělo vzhůru vpřed a vyběhnout (ne vyskočit) z bloků. Po 

odrazu se zadní noha silně ohýbá v kolenním kloubu, rychle se přemísťuje vpřed vzhůru a 

noha stojící na předním bloku se v této době zcela napřimuje, obr. 32. Pro správné vyběhnutí 

po startu je nutno se naučit správně přemísťovat zadní nohu, která se musí plynule a rychle 

spouštět na dráhu. 

 Efektivní výběh z bloků spočívá v rychlém odrazu od předního bloku a rychlém 

přenesení zadní nohy vpřed. Slabý odraz od předního bloku zhoršuje jak samotný start, tak i 

první kroky startovního zrychlení. Na kvalitu startovního zrychlení má podstatný vliv délka a 

způsob provedení prvních kroků. Příliš krátké kroky zpomalují nárůst rychlosti a příliš dlouhé 

vedou k tzv. „napichování“ na nohy a následnému snížení rychlosti. V procesu startovního 

zrychlení postupně narůstá délka kroků a napřimuje se trup. Ideální zrychlení nastává cca po 

15 - 18 m, což je pro podmínky této disciplíny optimální pro překonání bariéry v plné 

rychlosti. 

 

2.2.3.   Běh 

 Na pohybech a umění běžet bez zbytečného napětí závisí rychlost běhu. Důležitým 

faktorem běhu je aktivní odraz. Silným pohybem se odrazová noha napřimuje v kyčelním 

kloubu a kotníku. Stehno a bok švihové nohy se přesunuje rychle vpřed a napomáhá 

efektivnímu odrazu, obr. 33. 

        
                           Obr. 32      Obr. 33 
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2.2.4.   Překonání bariéry 

 Pro jisté a rychlé překonání bariéry je nutné přesné došlápnutí odrazové nohy v ideální 

vzdálenosti od bariéry. Toho se dosahuje díky rytmickému běhu se stejnoměrným 

prodlužováním délky kroku. V opačném případě je závodník nucen zkracovat krok, aby mu 

„vyšla noha“ a ztrácí rychlost. 

 V počátku startovního zrychlení je závodník nakloněn vpřed. Postupně se 

zakončováním startovního zrychlení se závodník napřimuje a bezprostředně před odrazem na 

bariéru se poněkud zaklání. Při došlapu odrazové nohy před bariéru závodník lehce 

prodlužuje poslední krok pravé (levé) nohy. Při styku s dráhou tato noha zpomaluje pohyb 

vpřed, ale tělo se stále pohybuje vpřed setrvačností, tlačí na odrazovou nohu, ta se pružně 

ohýbá v kolenním kloubu. V následujícím okamžiku závodník rychle napřimuje opěrnou nohu 

a současně ostře vyšvihuje levou (pravou) nohu. Čím rychleji proběhne napřímení opěrné 

nohy a pohyb odrazové nohy vzhůru na bariéru, tím efektivnější bude celý odraz. 

 Současně se zahájením odrazu závodník vyšvihne obě ruce vpřed vzhůru. Tělo 

závodníka se v konci odrazu natahuje vzhůru. Noha, která se odráží od bariéry, je pokrčena 

v koleni a směřuje špičku vpřed na bariéru, obr. 34. Po zdvižení opěrné nohy z dráhy a v době 

letu se ramena zdvihají za rukama vpřed k bariéře, odrazová noha ostře našlápne na bariéru ve  

výši cca 80 cm, směr našlápnutí je vertikálně vzhůru, mírně doleva (doprava), pravá (levá) 

noha rychlým pohybem směřuje kolenem vzhůru, obr. 35. Současně ruce závodníka přitahují 

tělo k bariéře, prodlužují pohyb těla  a vytáčejí ho pravým (levým) ramenem vlevo vpřed.  

 

       
                        Obr. 34      Obr. 35 

 

Je důležité po trhu oběma rukama co nejrychleji přemístit zápěstí pravé (levé) ruky na 

vzdálenost cca 50 cm od vrcholu bariéry, na její zadní stranu. Závodník překonává bariéru 
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tak, že je k ní obrácen hrudí a břichem a jakmile je švihová noha nad bariérou pokrčena 

v kyčli, obtáčí ji kolem bariéry současně s rameny a boky, levá (pravá) noha je pokrčena 

v kyčli a koleni a rychle se přitahuje k pravé (levé). Levá (pravá) ruka se drží horního okraje 

bariéry, obr. 36. V této poloze tělo pokračuje setrvačností v pohybu nad bariérou vpřed. Ve 

chvíli, kdy se tělo dostane za bariéru se levá (pravá) noha natahuje směrem dolů. Pro dopad 

ve směru běhu se ho dosáhne ostrým otočením boků vpravo (vlevo) s dalším rychlým 

odrazem obou rukou od bariéry a vytočením těla vpravo (vlevo) vpřed ve směru pohybu 

čelem k hadicím. Po odrazu od bariéry se obě ruce natahují dolů vpřed, levá (pravá) noha se 

dotýká země, obr. 37. 

 

        
                            Obr. 36      Obr. 37 

 

 Další způsob překonávání bariéry je tzv. skrčkou. Je rozšířeno několik variant tohoto 

způsobu. Pohyby jsou analogicky stejné jako u prvního způsobu až do chvíle, kdy se závodník 

dotkne odrazovou nohou bariéry a chytá se rukama. Neprovádí se otočení těla kolem bariéry. 

Závodník namísto toho překonává bariéru ve směru běhu. Našlápne odrazovou nohou na 

bariéru, druhou nohu umístí na horní hranu bariéry, lehce se od ní odráží, obr. 38. Následně 

pouští ruce a podsune pod tělem odrazovou nohu, obr. 39.  Rychle se odráží od zadní hrany 

bariéry za použití maximální síly odrazu. Noha, která byla na hraně bariéry dopadá na zem, 

obr. 40. Výhodou tohoto způsobu proti prvnímu je rychlejší odraz od bariéry a následný 

rychlejší odběh od ní. Nevýhodou naopak pomalejší překonávání horní hrany bariéry. Každý 

závodník na základě svých individuálních schopností a vzrůstu úrovně koordinace a rozvoje 

pohybových schopností si musí najít nejvhodnější způsob překonání bariéry, takový, který v 

jeho podání bude ten nejrychlejší.  
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                          Obr. 38                  Obr. 39 

           
                          

Obr. 40      Obr. 41  
  

 

2.2.5.   Uchopení hadic 

Rychlost a technika vyplnění tohoto pohybu v mnohém ovlivňuje celkový výsledek 

v běhu na 100 m s překážkami. Po dopadu na dráhu po překonání bariéry jsou nohy závodníka 

lehce pokrčeny v kolenou a zaujímají postavení jako na startu. Pohyb těla závodníka 

pokračuje v důsledku setrvačnosti vytvořené odrazem od bariéry. Závodník třemi kroky (u 

druhého způsobu dvěma kroky) přibíhá k hadicím umístěným 5 m od bariéry a v náklonu je 

uchopí oběma rukama za vrchní část kotoučů, obr. 41. V okamžiku uchopení hadic nohy 

závodníka zaujímají jakousi startovní polohu, tělo pokračuje v pohybu vpřed. Uchopí pevně 

hadice a co nejrychleji se opět rozbíhá. Ruce po chycení hadic se v počátečním momentu 

přemístí mírně za tělo, ne však příliš. Toto by vedlo ke snížení rychlosti závodníka. Po cca 3 

krocích se opět spouštějí zpět dolů, obr. 42. 
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Obr. 42      Obr. 43 

 

2.2.6.   Běh po kladině a odběh od ní 

 Po uchopení hadic se závodník na vzdálenosti 10 m od kladiny snaží vyvinout co 

největší rychlost, aby ji mohl využít při výběhu na kladinu. Přibíhat k náběhu je nutné vždy 

stejnou nohou a pokládat nohu přibližně 50 cm od náběhu. Při dopadu pravé (levé) nohy na 

náběh se tělo závodníka naklání vpřed. Nejefektivnější je našlapovat na druhý příčel náběhu 

kladiny, obr. 43. Pro zkrácení fáze letu na horní část kladiny je nutno co nejrychleji postavit 

levou nohu pokrčenou v koleně na kladinu a pravou nohu po odrazu od náběhu rychle 

přitáhnout k levé noze, obr. 44.  Je velmi důležité, aby těžiště bylo co nejníže nad kladinou. 

V případě, že se při náběhu noha staví na patu a nohy jsou málo pokrčeny, (velmi častá 

chyba) dochází k příčným výkyvům, ztrátě rychlosti a rovnováhy. 

 

           
                          Obr. 44                   Obr. 45  

 

Běh po kladině musí být volný, rychlý a bez zbytečného napětí. Při posledním dopadu 

na horní rovině kladiny závodník spouští hadice, přičemž přidržuje spojky stále v rukou.  Při 

posledním kroku na seběh kladiny závodník poněkud protáhne krok, tělo má náklon kolmo 
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k seběhu, obr. 45. V tento moment také spouští hadice, přičemž přidržuje spojky stále 

v rukou. Nejefektivnější je sbíhat na druhý příčel seběhu kladiny, obr. 46. Po mohutném 

odraze pravou nohou se levá noha rychle dotýká dráhy, obr. 47. Je důležité maximálně využít 

seběhu pro zvýšení rychlosti po odběhu z kladiny. Proto musí být proveden velmi rychle a 

s co největším úsilím. Přibližně tři kroky po seběhu z kladiny závodník přibližuje ruce pro 

spojení vnitřních spojek hadic. Spojování se doporučuje provádět přirozeně před sebou, ne 

příliš vysoko ani příliš nízko, obr. 48.  

 

         
                            Obr. 47                      Obr. 48 

 

Častou chybou je také přitisknutí rukou k tělu, což zpomaluje rychlost a plynulost 

běhu. Závodník po spojení vnitřních spojek odhazuje spojený pár rychlým pohybem dolů pod 

nohy tak, aby je snadno překročil. Spojený pár je také možno nést v levé ruce až k rozdělovači 

a odhodit ho až při připojení k rozdělovači. Výhodou je menší odpor hadic za rozdělovačem, 

nevýhodou naopak pomalejší úsek od zapojení spojek k rozdělovači. 

 

2.2.7.   Práce u rozdělovače 

 Připojení hadic na rozdělovač je nejdůležitějším momentem celé disciplíny. Připojení 

se musí provádět velmi pozorně, protože spojku je nutno připojovat na rozdělovač při prvním 

dotyku a v pohybu. Při neúspěšném prvním pokusu připojení na rozdělovač je závodník nucen 

zastavit, přičemž ztrácí čas, který již není možno dohnat ani při ideálním splnění všech 

ostatních elementů disciplíny. Příprava na připojení začíná 5 – 6 kroků před rozdělovačem. 

Závodník si při běhu chystá pravou spojku hadice tak, aby ji palcem a ukazováčkem držel za 

ozuby. Poloha ozubů musí souhlasit s položením ozubů na rozdělovači, přičemž úhel natočení 

rozdělovače je různý u každého závodníka. Přibližně tři kroky před rozdělovačem závodník 

udržuje v zorném poli vrchní ozub spojky rozdělovače, snižuje těžiště, pravá ruka se natahuje 
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vpřed, krok závodníka se nezkracuje, pouze zvolňuje. Při postavení levé nohy na dráze jednu 

stopu před rozdělovačem dokončuje závodník snižování těžiště pokrčením v kolenou a 

současně natahování ruky vpřed a připojuje pravou rukou spojku k rozdělovači, obr. 49.  

Druhým způsobem je připojení spojky kolmo na rozdělovač. Tento způsob umožňuje 

snadnější odběh od rozdělovače, naopak vyžaduje delší přípravu tzv. zapojovací polohy, obr. 

50. Poloha závodníka v momentu připojení je podobná poloze při startu, což napomáhá 

okamžitému nárůstu rychlosti na úseku rozdělovač – cíl.  

 

         
                Obr. 49      Obr. 50 

 

2.2.8.   Závěr 

 Rychlost připojení proudnice má vliv na startovní zrychlení od rozdělovače a rychlost 

provedení závěrečného úseku. Po připojení pravé spojky k rozdělovači musí závodník v co 

nejkratším čase získat opětovně co nejvyšší rychlost. Tu dosáhne podobnou technikou jako je 

technika startu, tj. mohutnou prací stehen a dynamickou prací rukou, obr. 51. Připojení 

proudnice by mělo začínat v momentě, kdy závodník dosáhne maximální rychlosti běhu, 

přibližně 8 – 10 m za rozdělovačem, obr. 52. Výsledky na závěrečném úseku závisejí na 

rychlostních schopnostech závodníka, jeho síly, speciální vytrvalosti a techniky připojování 

proudnice. Na tomto úseku jsou velmi důležité dynamické pohyby rukou, tah vpřed, propínání 

nohou v koleni při odrazu a vysoká frekvence běhu. 
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Obr. 51      Obr. 52 
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3.   Efektivnost tréninkového procesu a jeho plánování  

 

 Tréninkový proces je specializovaný trénink všestranného fyzického rozvoje, 

zaměřený na dosažení vysokých sportovních výsledků. Zaměření na zlepšení výsledků je 

základním cílem tréninkového procesu. Tomuto cíli se podřizuje celá skladba tréninkového 

procesu [5]. 

Tréninkový proces obsahuje zejména tyto speciální principy tréninku: 

- obecná a speciální příprava závodníka 

- nepřetržitost tréninkového procesu 

- postupné a maximální zvýšení tréninkových požadavků 

- změny dynamiky zátěže a cykličnost tréninkového procesu. 

 

3.1.   Obecná příprava 
  

Je základem sportovní specializace. V počátečním stádiu tréninkového procesu je tento 

druh přípravy základním pro rozvoj fyzických schopností jednotlivce. Obohacuje jej o 

nejrůznější pohybové návyky a schopnosti a napomáhá k jeho celkovému rozvoji. Obecná 

příprava je neodmyslitelně spjata se speciální přípravou. Z toho vyplývá nutnost nalezení 

vzájemného vyvážení těchto dvou faktorů pro optimální růst výkonnosti závodníka. 

 

3.2.   Nepřetržitost tréninkového procesu 
  

Je zabezpečena celoročním charakterem práce, střídáním zátěže a odpočinku různého 

druhu. Po fyzické práci, v době odpočinku, je organismus schopen obnovit svou 

práceschopnost a také ji zvýšit. Závodník si po tréninku musí odpočinout a připravit se 

k následujícímu tréninku, ale tento oddych nesmí být příliš dlouhý, aby nedošlo ke smazání 

výsledků předchozího tréninku. Tímto způsobem závodník získává schopnost provádět 

stejnou činnost při zvyšování zátěže. Při práci s vysoce trénovanými jedinci je možné 

provádět tréninkový proces na základě neúplného obnovení sil, ale ve spojení s následujícím 

odpočinkem. Závodník tak nejen obnoví své síly, ale ještě zvýší svojí práceschopnost. 

 Veškerý trénink se musí realizovat postupným zvyšováním tréninkové zátěže. Objem 

a intenzita tréninku  se musí zvyšovat plynule a bez výkyvů. Toto je nutné zejména při 

tréninku začínajících závodníků, pro jejich co nejefektivnější výkonnostní růst. 
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Aby se zvýšila trénovanost, musí v organismu dojít ke změnám. Proto je nutné zajistit 

proměnlivou dynamiku zátěže. Tato je spojena s rozvojem procesu únavy a obnovy sil. Proto 

je nutné v tréninku střídat velké, střední a malé zátěže. 

 S růstem úrovně trénovanosti je možné pravidelně používat maximální zátěže. Při 

používání dlouhodobě stejné zátěže se jim organismus přizpůsobí a tím se přestane zvyšovat 

trénovanost organismu. Postupné zvyšování zátěže umožňuje po určité době používat 

maximální zátěž. Mezi maximálními zátěžemi je nutný dostatečný odpočinek. 

 Cykličnost tréninkového procesu spočívá v nárůstu výkonnosti závodníka, který je 

založen na systematicky se opakujících časových úsecích. Používají se velké cykly (víceleté, 

roční, půlroční), střední (čtvrtletní) a malé (měsíční, týdenní). Při individuálním sportovním 

tréninku se bere v úvahu úroveň fyzické, technické a taktické přípravy závodníka, jeho 

intelektuální, morální a emocionální rozvoj. 
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4.   Příprava pro zvládnutí disciplín požárního sportu     
  

Plán celkové přípravy v požárním sportu je znázorněn na obr. 53 [2]. 
 

 

4.1.   Fyzická příprava 
  

Je zaměřená na upevnění zdraví a dosažení vysoké úrovně fyzického rozvoje. Cílem 

této přípravy je dosažení vysoké fyzické způsobilosti závodníka, koordinace pohybů a 

celkový atletický rozvoj závodníka. 

 

4.1.1.   Možnosti rozvoje fyzické připravenosti 

 Bez výrazného zvýšení svalové síly nelze dosáhnout jakéhokoliv úspěchu. V požárním 

sportu se svalová síla musí projevovat velmi rychle při velkém zatížení. Základním 

prostředkem pro rozvoj síly jsou cvičení se zátěží (činky, medicinbal, pneumatika) a 

překonání vlastní váhy. V požárním sportu má síla speciální význam při přemisťování nebo 

výhozu žebříku. Pro rozvoj síly je třeba vyvinout maximální úsilí.  

Toho je možné dosáhnout několika postupy: 

- jednorázovým překonáváním maximální zátěže (činka s maximální hmotností, shyby, 

kliky na bradlech) 

- mnohonásobným cvičením s menší zátěží do silné únavy (činky, kliky na zemi, šplh 

bez přírazu) 

- mnohonásobným cvičením s menší zátěží s maximální rychlostí. 

 

     Při tréninku je možné používat všechny tři způsoby se zvláštním důrazem na druhý 

způsob. Nejefektivnější jsou cviky s činkou o hmotnosti okolo 50 kg ve stoje, vleže, vsedě, 

tlaky na šikmé lavičce se spouštěním činky za hlavu, trh, přemístění činky na prsa, přítahy 

k bradě, dřepy s činkou na prsou a na ramenou, shyby podhmatem i nadhmatem. Úroveň 

zátěže se stanoví tak aby cvičící byl po 10 - 15 opakováních ve stavu vysílení. Po přivyknutí 

k zátěži, kdy je cvičení prováděno bez vysílení, se zvyšuje zátěž tak, aby opět na úrovni 10 - 

15 opakováních byl cvičící v silné únavě. 
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4.1.2.   Rozvoj rychlosti 

 V požárním sportu se rychlost projevuje mírou reakce na vnější podnět (výstřel), 

rychlosti provedení jednotlivých částí disciplíny a rychlostí změny jednoho pohybu za druhý. 

Rychlost plnění disciplín je závislá na schopnosti co nejrychleji reagovat na změnu činností, 

síly a pružnosti svalů, pohyblivosti kloubů, úrovni technické připravenosti, stupně 

trénovanosti, psychickém stavu a morálně-volních vlastností. 

Je dokázáno, že nejideálnějším věkem pro rozvoj rychlosti je období mezi 13. a 14. 

rokem života. Později se rychlost plnění disciplíny zvyšuje pouze zvýšením rychlostně-

silových kvalit závodníka. Je nutné se v tomto věku zaměřit na práci s dětmi, rozvíjet jejich 

rychlostní schopnosti speciálními sportovními a sportovně silovými cviky. Ideální je běh na 

krátké vzdálenosti v plné rychlosti, hody, skoky nebo sportovní hry jako fotbal, basketbal, 

házená nebo hokej [5]. 

 Nejefektivnějšího rozvoje rychlosti lze dosáhnout u cviků v trvání 15 – 20 sekund. 

Používá se přitom zejména prvků lehké atletiky – běh s vysokým zvedáním kolen, opakované 

letmé krátké úseky, skokový běh, mnohonásobné skoky, odrazy snožmo přes překážky. 

Rychlost se následně rozvíjí zvyšováním počtu pokusů nebo zvýšením intenzity provedení. 

 

4.1.3.   Rozvoj vytrvalosti    

 Rozlišuje se vytrvalost všeobecná a speciální. Všeobecná vytrvalost se vyznačuje 

schopností člověka vykonávat dlouhodobě práci s různorodou fyzickou zátěží. 

Základními prostředky pro rozvoj všeobecné vytrvalosti je chůze a běh. V počátcích 

tréninkového procesu se délka zátěže pohybuje v rozmezí 2 - 3 km. V dalším průběhu 

tréninku se vzdálenost postupně prodlužuje na 10 až 15 km. Ideálním druhem běhu je kros 

(fartlek) na vzdálenost 2 - 7 km, sprinterská vytrvalost a tempová vytrvalost. U sprinterské 

vytrvalosti se rychlost úseků zvyšuje s růstem úrovně trénovanosti. Délka rychlostních úseků 

může být 60 - 200 m a celková vzdálenost za tréninkovou jednotku je 800  - 1500 m. 

Tempová vytrvalost se provádí na vzdálenost 200 - 400 m a celková vzdálenost je 2 - 3 km. 

Vzdálenosti se probíhají zadanou rychlostí 6 - 12 x za tréninkovou jednotku. Tempová 

vytrvalost ve velké míře rozvíjí také morálně volní vlastnosti závodníka. 

Vhodným doplňkem v rozvoji všeobecné vytrvalosti je také běh na lyžích a plavání. 

Běh na lyžích je vhodný na vzdálenost 20 - 25 km v mírném tempu nebo 5 - 10 km s co 

největším úsilím [5]. Dalšími prostředky jsou zejména kolektivní hry jako sálová kopaná, 

basketbal nebo házená. 
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4.1.4.   Speciální vytrvalost 

Speciální vytrvalost má v požárním sportu velký význam při mnohonásobných 

opakováních běhu na krátkých úsecích a mnohonásobných silově – pohybových činnostech. 

Jedná se o co největší schopnost organismu podávat vysoký výkon při nedostatku kyslíku 

(anaerobní vytrvalost). Při zvyšování anaerobních schopností organismu závodníka je nutné 

se zaměřit na překonávání úseků závodní rychlostí. Tento druh vytrvalosti se používá pouze 

krátkodobě proto, aby nedošlo k dosažení rychlostní bariéry. Částečně lze tomuto efektu 

předejít změnou délky a rychlosti úseků. Pro rozvoj speciální vytrvalosti se používá 

opakované překonávání úseků kratších než soutěžních s maximální rychlostí. Zkrácením 

těchto úseků je možné zvýšit počet opakování při maximální rychlosti, případně vyšší než 

soutěžní. V těchto případech se klade důraz na postupné snižování tréninkové zátěže a 

dostatečné doby odpočinku mezi jednotlivými úseky i tréninky v období předsoutěžní 

přípravy. 

 

4.1.5.   Rozvoj obratnosti 

 Vysoká úroveň rozvoje obratnosti dovoluje závodníkovi rychlé osvojení si nových 

pohybů a jejich provedení s vynaložením minima energie. Z tohoto důvodu je základním 

úkolem tréninku obratnosti učení se stále nových pohybů a schopnosti spojovat je ve složité 

pohybové návyky. Při fyzické přípravě závodníků se používá řada cviků na rozvoj obratnosti:  

- ameriky (klik – dřep – výskok) 

- cviky s předmětem (medicinbal) 

- skoky, šplh 

- soutěživé sportovní hry. 

 

     Do velké míry rozvíjí obratnost také pestrost a variabilita jakýchkoli cvičení 

v tréninkovém procesu. 

 

 

4.1.6.   Rozvoj ohebnosti 

 Ohebnost se rozvíjí speciálními cviky na protažení. Tyto cviky jsou nejvhodnější při 

ranní rozcvičce, ale také po odpolední části tréninkového dne. Rozvoji ohebnosti je třeba 

věnovat velkou pozornost v přípravném období. V soutěžním období je vhodné úroveň 

ohebnosti pouze udržovat na úrovni získané v přípravném období. 
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4.2.   Technická připravenost 
  

 Jedná se o proces formování optimálních technických pohybů při plnění disciplín 

požárního sportu. Technická připravenost je důležitá pro efektivní provádění těchto pohybů 

s minimální ztrátou sil. Úroveň technické připravenosti závisí na úrovni rozvoje fyzických a 

volních vlastností  a také na kvalitě sportovního nářadí [5]. 

Technická příprava využívá těchto metod: 

- fázová 

- ucelená metoda 

- komplexní metoda. 

 

           Fázová metoda spočívá v rozdělení celých úseků běhu na 100 m, nebo výstupu na věž 

na jednotlivé dílčí úseky. Toto rozložení umožňuje závodníkovi rychleji natrénovat daný 

pohyb. 

 Ucelená metoda umožňuje formovat pohybové návyky nejdříve při vyplnění pohybu 

v ulehčených podmínkách a následně v únavě a za ztížených podmínek (nepřízeň počasí, 

zátěžová vesta). Závěrečná část této metody je zdokonalování technického mistrovství 

v podmínkách soutěží (modelové závody a vlastní soutěže). 

 Komplexní metoda je souhrn všech předcházejících metod. Zdokonalování ve 

sportovní technice je nepřetržitý proces, který musí závodníka provázet po celou dobu jeho 

závodní činnosti. V každém cyklu jsou jisté zákonitosti. Základní charakteristikou je to, že na 

začátku každého cyklu se musí projít procesem osvojení techniky v obou disciplínách. To 

neznamená nové naučení techniky. Tato metoda slouží jako kontrola základních pohybů a 

případné provedení změn v závislosti na fyzické připravenosti [5]. 

 

4.3.   Morálně volní připravenost 
   Jedná se o rozvoj vůle, cílevědomosti, houževnatosti, vytrvalosti, samostatnosti, 

iniciativy, rozhodnosti, odvahy a sebekontroly. Vůle je uvědomělá, cílevědomá psychická 

aktivita spojená s překonáváním překážek, dosažením stanovených cílů, zaměřená na řízení 

jednání člověka. Pro zlepšení morálně volní přípravy je vhodné: 

- používat literaturu, filmy a televizi k seznamování s lidmi, kteří díky silné vůli dosáhli 

úspěchů ve sportu 
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- stimulovat závodníky k výchově vůle metodami přesvědčení, schválení a kritiky, 

směrovat jejich trénink a soutěžní vystoupení 

- systematicky učit závodníky způsobům samovýchovy vůle (samoanalýza, 

samohodnocení) 

- vhodná  motivace (ocenění, odměna, vyznamenání). 

 

      Po analýze  potíží a nečekaných překážek vzniklých při soutěžích modelovat 

v procesu celoroční a předsoutěžní přípravy typovou soutěžní situaci při udělení zvláštní 

pozornosti modelování podmínek soutěže (času, místa, soutěže, klimatických podmínek, 

negativního působeni diváků, neobjektivity rozhodčích, zvýšené a opakující se zátěže). 

 V průběhu tréninku se u závodníků vytvářejí příznivé podmínky pro formování a 

zdokonalování morálně volních vlastností. Dlouhodobý a usilovný trénink, účast na různých 

soutěžích a dosažení sportovního mistrovství vyžaduje od závodníka mobilizaci všech 

fyzických a psychických sil.   

 Utváření závodníka probíhá při překonávání problémů. První velký problém je 

v umění sladit pracovní činnost nebo studium se systematickým tréninkem. V počátečním 

stadiu tréninková zátěž nevyžaduje velkou mobilizaci sil. Postupně s růstem sportovního 

mistrovství se počet tréninků v týdnu zvyšuje na 5 - 6 a v některých případech až na 10. 

Soustavně roste objem a intenzita tréninku, častější je také účast na soutěžích a je nutno více 

mobilizovat vůli na dosažení co nejlepších výsledků a na překonání nepříjemných pocitů 

únavy. Taková příprava vyžaduje od závodníka vysokou koncentraci, disciplinovanost, 

houževnatost, výdrž, samostatnost a iniciativu. Úspěch při soutěži závisí na psychologické 

připravenosti plně prokázat svoje mistrovství. Psychologická připravenost se projevuje 

v maximální mobilizaci fyzických sil závodníka pro dosažení kvalitního výkonu, výjimečné 

soustředěnosti a schopnosti plně kontrolovat své emoce a ovládat je [5]. 

 Mezi volní a sportovně-technickou připraveností jsou možné různé formy nesouladu. 

Někdy je závodník připraven ke svalové práci při maximální zátěži, ale není připraven 

psychicky, chybí soustředěnost a snaha, projevuje se apatie. Tento psychický stav se projevuje 

v důsledku  nedostatečného soustředění nebo jako následek přetrénovanosti. Tento nesoulad 

může vzniknout i při přehnaně urychleném zaměření závodníka na vítězství bez odpovídající 

fyziologické připravenosti organismu. Důsledkem jsou mylné dojmy o připravenosti 

k dosažení kvalitních výsledků. Závodníkovi, který se nachází v takovém stavu se mylně zdá, 

že je připraven bojovat o přední místa. 
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4.4.   Taktická příprava 
 Taktikou v přípravě sportovců v požárním sportu se rozumí způsoby a metody 

používané na soutěžích k dosažení co nejlepších sportovních výkonů. Taktika přípravy 

k soutěžím a účasti na nich se stanovuje v závislosti na úkolech stojících před závodníky 

v daném závodě, úrovni sportovní připravenosti, závodních podmínek a dalších faktorech. 

Základy taktiky v požárním sportu se získávají již na prvních závodech a s růstem zkušeností 

v přípravě na závody a účastí na nich se stávají nedílnou a nevyhnutelnou částí přípravy. 

Nejlepší prostředek k ovládnutí zásoby taktických návyků je účast na množství soutěží,          

lišících se od sebe v podmínkách provedení i konkurence [5].  

 

Doporučení k taktické přípravě: 

- nevybírat si předem dráhu, protože se startovní pořadí může změnit a toto nemusí 

korespondovat s přáním závodníka a následně může mít negativní vliv na psychický 

stav a tím i na výsledek, je nutno být připraven soutěžit na každé z drah 

- před plněním disciplíny je nutno v myšlenkách projít celou disciplínu po jednotlivých 

částech a připravit se tak na co nejlepší splnění celé disciplíny 

- před startem je dobré provést 2 – 3 startovní zrychlení na 20 – 30 metrů a také (pokud 

je to možné) zopakovat 2 – 3krát  nejdůležitější části disciplíny v plné rychlosti 

- rozcvičku provést dle běžné metodiky používané k přípravě na závody 

- rozložit síly na jednotlivé pokusy 

- vzít v úvahu klimatické podmínky (vítr, déšť) a v závislosti na nich provést změny 

v technice plnění disciplíny 

- ve večerních hodinách po prvním dnu soutěží je vhodné se jít před spaním projít  a 

naprosto se odpoutat od myšlenek na soutěž, což přispívá k dobrému spánku a 

odpočinku 

- nevšímat si jak plní disciplínu soupeři v rozběhu i ostatních bězích, pouze úplné 

soustředění na vlastní plnění disciplíny napomáhá k jejímu bezchybnému provedení 

- nepodléhat zklamání v případě nevydařené disciplíny, je nutné si uvědomit, že je vše 

možné částečně napravit v následujících disciplínách 

- den před soutěží je nutno si připravit sportovní oděv a nářadí 

- na soutěži nediskutovat s rozhodčími a nepodléhat tak zbytečně nervozitě 

- v průběhu samotné soutěže je důležité umět rozumě odpočívat jak mezi pokusy, tak 

mezi jednotlivými disciplínami 
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- nejlepším odpočinkem a udržením se na potřebné úrovni výkonnosti je poloha vleže 

nebo vsedě ve stínu (ne na slunci) 

Morálně volní připravenost 

 
 

V 
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K 

Technická příprava Získané zkušenosti 

Taktická příprava Fyzická příprava 

Regenerace a obnova sil 

- je dobré vědět jaký čas je třeba dosáhnout k vítězství, např. startovat ke konci 

startovního pole. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Obr. 53: Plán celkové přípravy v požárním sportu. 
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5.   Předcházení zraněním při tréninku 
  

Práce se zátěží ve velkých výškách vyžaduje pozornost a přesnost pohybů, aby 

nedošlo ke zraněním. Je nutno zajistit bezpečnost práce při činnosti na překážkách i 

s nářadím. Při výstupu do 4. podlaží cvičné věže po hákovém žebříku hrozí nebezpečí pádu 

z velké výšky. Důvodem může být technická závada žebříku, špatné zavěšení do vyššího 

okna, nedohmátnutí nebo sklouznutí ruky při uchopení příčle. Zvláštní nebezpečí hrozí při 

vysedávání z žebříku na parapet a při zálezu do 4. patra. Při provádění těchto úseků je nutný 

prudký odraz závodníka od žebříku, což vytváří velkou zátěž na třináctý příčel žebříku a je 

nebezpečí zlomení příčle. V okamžiku položení nohy na první příčel žebříku, při zavěšování 

do okna druhého podlaží i při výstupu vzniká nebezpečí úderu holeně o příčel. Jako ochrana 

před zraněním se používají holeňové chrániče stejně jako v kopané. Při výstupu po žebříku je 

po cvičících nutné vyžadovat, aby se snažili být co nejblíže žebříku a vyhýbali se zbytečně 

prudkým trhnutím za příčle, zejména u třináctého. 

 Správný postup při zvládnutí techniky a rychlosti vlastního provedení zabezpečuje 

jistotu při činnosti ve výšce. Jednotlivé části výstupu na cvičnou věž se v počátcích 

tréninkového procesu provádějí ve druhém podlaží a teprve po jejich zvládnutí se přechází na 

vyšší podlaží.    

 Před zahájením cvičení s hákovým žebříkem je nutné prověřit jeho technický stav. Zda 

příčle a štěřiny nemají trhliny, zda hák a štěřiny jsou pevně uchyceny. Pro zajištění trénujících 

se používá zajišťovacích mechanismů.  

Pod cvičnou věží se obvykle používá zajišťovací poduška nejmenší hloubky l m pod 

povrchem dráhy, šířka od přední stěny cvičné věže 4 m - přesahuje šířku cvičné věže po 

stranách o l m. Poduška musí být provedena tak, aby ztlumila případný pád soutěžícího. 

Skládá se ze dvou vrstev: 0,5 m pružný materiál (pěnová guma, molitan atp.) a 0,5 m písku a 

pilin – směs 1:1. Horní část podušky musí být na úrovni dráhy. Pokud nelze zajišťovací 

podušku zhotovit pod povrchem dráhy, je nutno použít polštářů zhotovených speciálně pro 

tento účel. Polštáře jsou zhotoveny z molitanové hmoty o rozměrech:  délka  min. 3 m  od 

přední stěny cvičné věže, šířka - na celou šířku cvičné věže, výška min. 0,8 m. Šířku polštáře 

nutno dělit podle počtu drah. Výšku možno rozdělit na dvě vrstvy. Jednotlivé části (díly) 

nutno sestavovat těsně k sobě [3]. Zajišťovací podušku lze doplnit bezpečnostní sítí 

zhotovenou a umístěnou na cvičnou věž, obr. 54. 

 - 43 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54: Schéma uspořádání bezpečnostní sítě na cvičné věži 

  

 Při překonávání kladiny je nutné dělat dlouhé kroky na přikrčených nohách, aby bylo 

těžiště co nejníže. Při ztrátě rovnováhy, kdy ji už není možno udržet, je třeba seskočit směrem 

dopředu. Ruce se přitom pokrčují v loktech, aby dopad na pokrčené nohy byl co nejměkčí. 

Při sbíhání z kladiny po seběhnutí se tělo mírně předklání dopředu, nohy se krčí v kolenou 

a ruce v loktech. To zabraňuje zejména zraněním zad a opotřebování dopadové nohy. Navíc je 

tímto zabezpečen plynulý odběh od kladiny a plynulost běhu k rozdělovači. 

Před každou tréninkovou jednotkou je nutné provést kvalitní rozcvičení, prohřátí a 

protažení organismu. Zejména v zimním období je vyšší nebezpečí vzniku zranění, proto je 

obvykle rozcvička delší než  v ostatních obdobích.  

Vhodnou formou předcházení zranění je také pravidelná a kvalitní regenerace (sauna, plavání, 

masáže, odpočinek). 
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6.   Tréninkové cykly v přípravě závodníků 
 
Přípravě závodníků v požárním sportu většinou odpovídá tzv. dvouvrcholová varianta 

struktury ročního cyklu, obsahující dva mikrocykly: podzimně - zimní a jarně - letní. Každý 

z nich má přípravnou a soutěžní etapu a etapu obnovy sil. Ty se skládají z řady mezocyklů 

s různým zaměřením. To znamená, že v průběhu všech obdobích přípravy se klade důraz na 

odlišné učebně – tréninkové úkoly [2]. Celoroční cyklus přípravy sportovců v požárním 

sportu je znázorněn na obr. 55. Jako názorný příklad systematické přípravy v přípravném a 

předsoutěžním období je v Příloze č. 2 uveden tréninkový plán reprezentačního družstva před 

soutěžním rokem 2007. V tomto roce zvítězila reprezentace ČR na III. Mistrovství Evropy 

v Ostravě. 

 

6.1.   Přípravné období 
Přípravné období podzim – zima se skládá ze 3 etap: 

1. etapa přípravného období podzim – zima je všeobecně přípravná – 4 týdny 

2. etapa všeobecné a speciální odolnosti – 5 týdnů 

3. etapa rychlostně – silové přípravy – 5 týdnů. 

 

Cíle a úkoly: 

- rozvoj všeobecné a speciální silové odolnosti a silových možností 

- zdokonalování techniky běhu 

- rozvoj maximální rychlosti běhu a rychlostně silových možností 

- zdokonalení techniky provádění cvičení v běhu na 100 m s překážkami a cvičné věži. 
 

Způsoby dosažení: 

- práce se zátěžemi (činka, závaží, speciální závaží na nohy a ruce) 

- běh s odporem 

- starty s maximální délkou kroku 

- krosy, sportovní hry 

- speciální atletická příprava (běh ve sněhu a sprinty na 60 m, 100 m, 200 m). 
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6.2.   Předsoutěžní období 
 

Jarní předsoutěžní období je složeno ze 2 etap: 

1. etapa speciální rychlostně – silové přípravy – 3 týdny 

2. etapa speciální předsoutěžní – 3 týdny 

Příprava na letní sezónu: 

- 3 dny po 2 trénincích + 1 den odpočinku + 2 dny po 2 trénincích + 1 den odpočinku 

- 1. trénink trvá 1,5 – 2 hodiny a představuje technickou práci 

- 2. trénink trvá 1 – 1,5 hodiny a je zaměřen na rozvoj síly a pružnosti 

V intervalech mezi případnými soustředěními je nutno provádět po jednom tréninku s jistým 

snížením intenzity a objemu práce. 

Cíle a úkoly: 

- propracování speciální odolnosti na úsecích při plnění speciálních cvičení (cvičná věž, 

běh na 100 m) 

- zvýšení psychické stability 

- dosažení sportovní formy 

- zdokonalování se v jednotlivých částech dvojboje 

- hledání dalšího rozvoje maximální rychlosti. 

Způsoby dosažení:  

- práce se zátěžemi a amortizátory 

- práce na krátkých úsecích (ve sprintu a v jednotlivých fázích disciplín dvojboje). 

 

6.3.   Soutěžní období 
  

Letní soutěžní období se skládá ze 4 etap a je spojeno s tím, že závodníci musí získat 

vysokou sportovní formu a musí dosahovat úspěchů na důležitých soutěžích sezóny. 

- 1. etapa – rozvoj maximální rychlosti a realizace sportovní připravenosti – 6 týdnů 

- 2. etapa – všeobecně přípravná – 2 týdny 

- 3. etapa – rychlostně – silová příprava – 3 týdny 

- 4. etapa - rozvoj maximální rychlosti, speciální odolnosti a realizace sportovní 

připravenosti – 7 týdnů 

Cíle a úkoly:  

- další rozvoj a udržení maximální rychlosti  

- zdokonalování techniky v obou disciplínách dvojboje 

 - 46 -



- získání vysoké úrovně sportovní formy a výsledků na sportovních soutěžích 

- vybudování funkčního stavu závodníka k vrcholu jeho připravenosti.  

Způsoby dosažení: 

- intenzivní cvičení s činkou 

- sprint (30, 60, 100 a 3 x 30 m) 

- rychlostní práce na krátkých úsecích (běh na 100 m s překážkami, cvičná věž) 

- rychlostní práce na jednotlivých chybách. 

 

6.4.   Rehabilitační období 
 Délka trvání rehabilitačního období – 3 týdny. 

Cíle a úkoly: 

- zvýšení všeobecné fyzické a funkční přípravy 

- zvýšení všeobecné odolnosti 

- zdokonalování techniky běhu. 

Způsoby dosažení: 

- v začátku období, v říjnu, je nutný odpočinek, nebo tréninky s nízkou intenzitou, ne 

delší než 30 minut 

- v listopadu je nutno začít se všeobecnou fyzickou přípravou. 
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Obr. 55: Celoroční cyklus přípravy sportovců v požárním sportu. 
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7.   Regenerace organismu zatíženého požárním sportem 
 

 Trénink a obnova sil je cyklický proces. Růst trénovanosti a zvýšení výkonu jsou 

možné jen při doplnění energetických ztrát v procesu obnovy sil. Pokud tomu tak není, 

dochází k vyčerpání a přetrénovanosti. Tato obnova není jen pouhým návratem funkční 

schopnosti organismu na původní úroveň, ale také přechod na vyšší stupeň energetických 

schopností (růst trénovanosti). Tento jev způsobuje větší hromadění glykogenu a ATP ve 

svalech a to v závislosti na výši tréninkové zátěže. Toto množství je udržováno svaly asi 

týden. To znamená, že po maximální tréninkové zátěži musí organismus nejdéle do týdne 

absolvovat obnovu sil tak, aby byl schopen opět trénovat na stejné nebo vyšší úrovni. Na 

základě těchto mikrocyklů se plánují týdenní, měsíční, roční a víceleté tréninkové plány, ve 

kterých musí být prostor také na regeneraci  a obnovu sil [5]. 

 Na základě stupně působení zátěže se používají různé prostředky obnovy sil. Při 

velkých celkových zátěžích je vhodné spojení vodních procedur s parní lázní nebo saunou. 

Pro zvýšení nebo obnovení výkonnosti před opakovaným nebo dvoufázovým tréninkem se 

doporučuje parní lázeň střídavě s vodními procedurami (15°C). Vhodným regeneračním 

prostředkem je také kontrastní sprcha v délce trvání maximálně 7 minut. Minutu se používá 

horká sprcha o teplotě těla a 10 sekund voda studená (do 15°C). Dalším regeneračním 

prostředkem je sportovní masáž. Provádí se jako celková nebo lokální, podle nejvíce 

zatěžovaných částí těla. Může být prováděna masérem nebo jako automasáž. Podle tréninkové 

zátěže rozlišujeme masáž tréninkovou, přípravnou a regenerační.  

Používají se tyto metody masáže: 

1) Tření – provádí se na začátku a konci každé masáže. Tento způsob zrychluje 

prokrvení a také se používá u závodníků se zvýšenou citlivostí nervového 

systému před startem (nervozita). 

2) Hnětení – působí povzbudivě. Prování se roztíráním se značným tlakem 

(zádové svaly) nebo prostým hnětením (hrudník, paže, stehenní a lýtkové 

svaly). Zlepšuje kontrakci svalů, odstraňuje únavu a urychluje regeneraci. 

3) Chvění – jedná se o třesení svalů palcem a ukazováčkem zejména u závodníků, 

u kterých se špatně uvolňuje svalstvo. 

4) Tepání (sekání, pleskání) – napomáhá vyššímu prokrvení masírovaného úseku, 

zvyšuje tonus a působí povzbudivě. Používá se při startovní apatii a také 

k mobilizaci závodníka před startem. 
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Nejvhodnějším a hlavním prostředkem pro regeneraci je saunování. Po sauně dochází 

k prodloužení a zpřesnění běžeckého kroku. Zvyšuje se síla a vytrvalost, dochází k rychlejší 

regeneraci sil po velkých zátěžích. Rovněž se trénuje srdce v důsledku zvýšeného krevního 

oběhu během procedury. Sauna je efektivním prostředkem pro zvýšení výkonu, regeneraci sil 

a udržení sportovní formy. Pro otužování, regeneraci sil a zvýšení výkonu se doporučuje 

jednou týdně, aby nedošlo k adaptaci organismu na horké prostředí a následné snížení 

efektivnosti procedury. Ideální je teplota v rozmezí 70 – 90 °C při relativní vlhkosti 5 – 10% 

za použití ventilace pro odstraňování vlhkosti a oxidu uhličitého. Optimální  a maximální 

doby pobytu v sauně je velmi proměnlivá a závisí na individuálních schopnostech organismu. 

Průměrně to bývá 15 - 20 minut. Spojení masáže a lázně je velmi vhodné. Regenerační efekt 

sauny (10 minut při 70 - 80 °C  a 3 - 5 % relativní vlhkosti) a 20 minut celkové masáže 

(případně ještě dílčí) je podstatně účinnější než použití každé procedury zvlášť. Po sauně se 

nedoporučuje plavat v bazénu, pouze se ponořit do studené vody nebo se osprchovat. Potom  

se odpočívá zabalený do ručníku a následně se opět může vstoupit na 5 - 7 minut do sauny. 

Procedura se doporučuje opakovat maximálně třikrát podle subjektivních pocitů. Následuje 

masáž, potom teplá sprcha a mytí. 

 O správném účinku sauny na organismus svědčí hluboký spánek, chuť k jídlu, dobrý 

pocit a zvýšená výkonnost. Příznakem nesprávného účinku je nespavost, ztráta chuti k jídlu, 

bolest hlavy a ochablost. Na základě těchto pocitů je nutné změnit metodiku a dávkování 

procedur. 
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8.   Výstroj vhodná pro požární sport 
 
 Dle pravidel požárního sportu je možné použít pracovní stejnokroj II nebo sportovní 

oděv, který sestává z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička 

s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní kombinéze [3]. 

Nejideálnější je použití elastických kalhot a trička s krátkým rukávem (případně též 

elastického). Takový oděv nezabraňuje optimálnímu rozsahu pohybu a je lehký. Obuv je nutno 

přizpůsobit povrchu a disciplíně. Pro výstup do 4. podlaží cvičné věže doporučuji takovou 

sportovní obuv, která nemá příliš silnou podrážku. Musí pevně obepínat nohu, hlavně kolem 

špičky. Vhodná je obuv na nohejbal, nebo závodní sprinterské tenisky. 

Pro běh na 100 m s překážkami (pokud to terén dovolí), jsou nejvhodnější tretry na střední tratě, 

kros, nebo dálku o maximální délce hřebů 6 mm. Pro trénink obou disciplín stačí běžná 

sportovní obuv i oděv. 

    Pro ochranu hlavy se při plnění disciplín požárního sportu připouštějí přilby [3]: 

a) pro hasiče splňující požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené 

přílohou č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostřed-

ků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb., a požárnické přilby splňující 

technické podmínky stanovené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR před vydáním 

výše uvedené normy.  

Tyto přilby pro hasiče a požárnické přilby nemusí mít při plnění disciplín 

požárního sportu nátylník k ochraně šíje a obličejový štít, mimo 4. úseku disciplíny 

štafeta 4 x 100 m s překážkami, je-li prováděno hašení. 

b) sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky  ČSN EN 12492, 

c) sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN  

EN 1385, 

d) průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky 

ČSN EN 397.  
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9.   Výpočet denního energetického příjmu 
Příjem energie ve vhodné formě spolu s kvalitním tréninkem jsou prakticky 

nejdůležitějšími faktory zajišťujícími rozvoj výkonnosti. Čím více energie se spotřebuje ve 

formě fyzické činnosti nebo v podobě produkce tepla pro udržení tělesné teploty, tím více 

energie se musí přijmout. 

Zde jsou uvedeny faktory, ovlivňující spotřebu energie: 

 - velikost těla – čím větší povrch (určují jej výška a váha), tím větší spotřeba energie 

 - růst mladistvých, růst hmoty u silových sportů 

 - fyzická aktivita - výdej energie je závislý na době a intenzitě cvičení 

 - věk - s přibývajícím věkem v dospělosti spotřeba energie klesá 

 - pohlaví - muži mají vyšší výdej energie 

 - teplota prostředí - čím nižší, tím více energie je třeba na udržení stále tělesné teploty 

 - hormonální regulace – hormonální “ladění” je faktorem se značným vlivem (roli 

    hraje hypothalamus (speciální oblast mozku) a také štítná žláza, v případě     

    stresu i nadledvinky) 

 - složení stravy a kvalita činnosti zažívacích orgánů.                                                                          

Na základě prvních dvou faktorů vzniká základní potřeba energie nutná pro udržení života, 

neboli bazální metabolismus. 

         V některých bodech hrají značnou roli dědičné vlivy. Kdo má vyšší aktivitu štítné žlázy, 

je nervově labilnější a ještě k tomu mu nedostatečně pracuje slinivka, má minimální šanci stát 

se kulturistou, silovým trojbojařem nebo sprinterem. Ale jsou tu možnosti jak ovlivnit aktivity 

štítné žlázy a nadledvin - složením stravy, farmaka atd. Nevhodné složení stravy způsobuje 

buď zvyšování hmotnosti nevhodným způsobem (nárůst zásob tuku), nebo naopak 

neschopnost přibrat. To v případě, že se konzumuje nadměrné množství bílkovin, 

způsobujících hnilobné procesy ve střevech. Při výpočtu příjmu energie je nutné umět 

používat tabulkové hodnoty energie hlavních potravin a případně si vypočítat hodnotu energie 

tam, kde není uvedena dle obsahu jednotlivých živin a když není složení uvedeno na obalu, 

pak alespoň podle příbuzné potraviny. Takový výpočet je nutný k stanovování obsahu energie 

vlastní stravy a složení [1]. 
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Výpočet denního příjmu energie:  

CNPE = EBM  x  Fa  

CNPE – celkový nutný příjem energie  

EBM – energie bazálního metabolizmu (viz. Tab. č. 1) 

Fa – faktor aktivity (viz. Tab. č. 2) 

 

Tab. č. 1: EBM pro dospělé (24 hod.) s korekcí pro rychlostně silové sporty dvou 

věkových kategorií (18 - 30 let a 31 - 60 let).

MUŽI 

Hmotnost Výška 18-30 let s 30% korekcí 30-60 let s 20% korekcí 

50 150 29 38 29 35 

60 160 26.5 34 26 31 

70 178 25 32.5 24 28.8 

80 185 24 31.2 22.5 27 

90 188 23 29.9 21.2 25.2 

100 190 22 28.6 20 24 

ŽENY 

50 154 24.5 32 25.5 30.5 

60 168 23 29.9 22.5 27 

70 172 22 28.6 22 26 

80 175 21 27.3 20.5 24.5 

 

Tab. č. 2: Hodnoty faktoru aktivity (Fa) pro různé činnosti (průměr). 

Klid na lůžku 1,2 
Lehká práce a mírná aktivita 1,6 

Středně těžká práce a mírná aktivita 2,6 
Těžká práce a mírná aktivita 3,6 

Lehký trénink a mírná aktivita 8,0 
Střední trénink a mírná aktivita 20,0 

Intenzívní trénink a mírná aktivita 25,0 
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Příklad celkového výpočtu: 

Dospělý muž, rychlostně - silový sport, lehký trénink a mírná aktivita, hmotnost 90 kg –cíl: 

výpočet vyrovnané energetické bilance. 

 

EBM =29,9   x  90 kg = 2.691 kJ 

Fa     = 8  

CNPE   =  EBM x Fa = 21 528 kJ, tj. 5.138 kcal. 

 

Je ovšem na zralé úvaze rozhodnout se o způsobu výpočtu, protože ten je skutečně 

relativně orientační. Hodnotu EBM si můžeme nechat změřit jednoduše spotřebou kyslíku v 

klidu v některé laboratoři, která provádí spiroergometrická vyšetření sportovců. Jeden litr 

kyslíku odpovídá 4,82 kcal. Na základě tohoto výpočtu lze velmi jednoduše regulovat 

tělesnou hmotnost. Jejího poklesu docílíme snížením přísunu energie při stávající zátěži, nebo 

zvýšením tréninkových dávek.  

Pro zjištění optimální hmotnosti sportovce slouží tzv. BMI: 

 

BMI = hmotnost [kg]/výška2 [m] 

Energetická hodnota jednotlivých živin 

Pokud budeme chtít vypočítat energetickou hodnotu použitých potravin (v případě, že na ní 

není uvedeno složení nebo alespoň ona energetická hodnota) musíme vědět [1]: 

1. přesné složení, tj. obsah jednotlivých živin 

2. energetickou hodnotu bílkovin, tuků a cukrů 

Energetická hodnota: 

Bílkovin: 4 kcal (17 kJ/gram) 

Tuků: 9 kcal (38 kJ/gram) 

Cukrů: 4 kcal (17 kJ/gram) 

Přepočet kcal na jouly: 

1 kcal = 4,19 kJ 

1 kJ = 0,24 kcal 

Energetické hodnoty a poměr živin vybraných potravin jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
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10.   Závěr 
 
 Proces kvalitní přípravy závodníka se skládá z mnoha aspektů. Zdaleka ne všechny 

byly popsány. Toto by výrazně převyšovalo význam této práce, proto ani veškeré dodržování 

všech bodů obsažených v této práci nezajistí dosahování rekordů a výjimečných časů. Ta je 

vhodná zejména jako základní příručka a pomůcka v přípravném procesu pro začátečníky i 

začínající trenéry. Za dobu působení v požárním sportu jsem měl možnost vidět i mnoho 

zranění. Ty však byly způsobeny z drtivé většiny z neznalosti a prováděním špatné techniky a 

metodiky. Měl jsem a i v současné době mám pod vedením několik svěřenců, na kterých jsem 

v minulosti aplikoval výše uvedené metodické postupy. Dobré výsledky se dostavily zejména 

v těch případech, kdy jsem měl dobrou zpětnou vazbu od trénovaných jedinců. Přeji si, aby 

tato práce byla pomocníkem zejména široké hasičské veřejnosti, která se chce tímto bezesporu 

atraktivním sportem aktivně zabývat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 55 -



11.   Seznam použité literatury 
 
 

[1] Fořt, P.: Recepty a výživové tabulky (nejen) pro sportovce. Pardubice: Svět 

kulturistiky, 2000. 170 s. 

 

[2] Kalinin, P. A., Novotný, J.: Metodika přípravy vrcholových sportovců v požárním 

sportu. Moskva 2001, Praha 2002: Česká asociace hasičských důstojníků, 70 s.  

 

[3] MV-GŘ HZS ČR: Pokyn č. 26 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru  

ČR ze dne 27. 4. 2007,  kterým  se vydávají pravidla požárního sportu   

 

[4] Občanské sdružení Český hasič: Náš požární sport, 35 mistrovství České republiky 

hasičů z povolání, 2007 

 

[5]  Veličko, M. V., Timošenko, I. S., Pankov, I. J.: Současný požární sport, Moskva 

1983, Praha 1989: Hlavní správa Sboru PO MV ČSR. 129 s. 

 

[6] Vyhláška MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve 

znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 56 -



12.   Seznam příloh 
 

Příloha č. 1:  Energetické hodnoty a poměr živin vybraných potravin ve 100 g. 

Příloha č. 2: Příklad tréninkového plánu reprezentačního družstva v přípravném a 

předsoutěžním období.  

 

 

 

 - 57 -


	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
	Fakulta bezpečnostního inženýrství


