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Abstrakt 

 

Název: Kritéria výběru sportovních střelců 

 

Cíle: Cílem práce bude zjistit, zdali mohou mít kritéria jako vitální kapacita plic a 

apnoe vliv na střelbu ze vzduchové pistole a následně tak označit tato kritéria za vhodná 

pro výběr talentovaných jedinců.  

 

Metody: V práci byla použita obsahová analýza dokumentů a dalších odborných 

publikací týkajících se výběru sportovních talentů ve sportovní střelbě. Dále byly 

provedeny dvě laboratorní měření, a to zjištění vitální kapacity plic pomocí osobního 

spirometru a následně měření apnoe. Společně s tím byla u probandů změřena výška a 

váha. Následně byl proveden experiment, v němž probandi odstříleli 15 ran ze 

vzduchové pistole dle pravidel ISSF.  

 

Výsledky: Výsledky práce přinesly fakt, že vitální kapacita plic a hodnoty apnoe nemají 

významný vliv na samotnou střelbu v rámci střelecké disciplíny střelba ze vzduchové 

pistole a není tedy vhodné jejich použití pro případný výběr jedinců do sportovní 

střelby. 

 

Klíčová slova: výběr, sport, střelec, puška, pistole 

  

  



 
 

Abstract 

 

Title: Selection criteria for sport shooters 

 

Objectives: The aim of the work will be discovering of the fact, if criteria such as vital 

capacity of the lungs and apnoea can affect the shooting of air pistol and then mark 

these criteria as suitable for the selection of talented people. 

 

Methods: In this work was used analysis of documents and other professional 

publications with the possibility of selecting sports talents in sport shooting. Two 

laboratory measurements were demonstrated, to determine the vital capacity of the 

lungs by using a personal spirometer and measurement of apnea. At the same time, the 

probands height and weight were measured. Subsequently, an experiment was proven, 

in place of probands fired 15 shots from an air pistol according to ISSF rules. 

 

Results: The results of the work brought the fact that the vital capacity of the lungs 

together with apnea do not have a significant effect on the shooting itself in the shooting 

discipline “air riffle 10m” and is therefore not suitable for use in the eventual selection 

of individuals for sport shooting. 
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1. Úvod 

U většiny lidí je sportovní střelba vnímána jako sport, který se jeví jako nenáročný. Ale 

právě tato skupina lidí si neuvědomuje, že i sport, jakým sportovní střelba je, obnáší 

jako u jiných sportovních disciplín tvrdou práci, píli a odhodlání se stále zlepšovat. Je 

logické, že pro tuto skupinu se jako zásadní problém může jevit to, že se jedná o 

disciplínu statickou, při níž střelci téměř nehybně stojí na jednom místě a vykonávají 

jeden a ten samý pohyb. 

Zde právě dochází k velkému omylu. Představte si skutečnost, kdy hodinu a půl stojíte 

na jednom místě a vaše koncentrace a soustředění musí být tak veliké, abyste byli 

schopni při každém výstřelu zasáhnout střed terče. Trochu se to podobá klasické 

vyučovací hodině na vysoké škole. Pokud skutečně dáváte maximální pozor na 

vykládanou látku, odcházíte z učebny s vyčerpávajícím pocitem a první místo, které 

vyhledáváte je při nejmenším automat na kávu. A to ještě nemusíte do ničeho střílet. Je 

tedy důležité si uvědomit, že i sportovní střelba obnáší řadu úskalí, byť odlišných, než 

jsou tvořeny například ve fotbale nebo hokeji. 

Je fakt, že sportovní střelbě se může člověk začít věnovat v podstatě jakémkoli věku, 

navzdory tomu i zde však platí jisté zásady, jak určit, kdo by se mohl stát střelcem 

světového žebříčku a kdo ne. Tato diplomová práce se bude zaměřovat na možnost 

realizace výběru talentů na základě získaných výsledků měření jednotlivých testů.  

V první části práce budou uvedeny prvopočátky střelby jako takové a první zmínky o 

sportovní střelbě. Následně budou uvedena fakta struktury sportovního výkonu 

popisující všech pět základních složek. Následně bude popsána struktura sportovního 

výkonu ve sportovní střelbě, resp. ve střelbě ze vzduchové pistole, jaký faktor může mít 

na střelbu vliv, jak střelbu ovlivňuje psychika či somatické předpoklady. Dále budou 

sestaveny popisy metod, forem a způsobů realizace testování střelců na základě dříve 

používaných i současných testů.  

V druhé části bude popsána praktická část výzkumu. U každého probanda budou 

zaznamenány jeho naměřené hodnoty vitální kapacity plic a apnoe. Společně s nimi 

budou uvedeny záznamy nastřílených ran terčů v grafickém provedení s dalšími grafy, 

které budou vyjadřovat střelcovu úspěšnost zásahů, jeho průměrný střelecký střed na 

terči a další podstatné aspekty, které by mohli limitovat výběr. 
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V závěrečné části bude porovnání mužské a ženské skupiny a popsání toho, zdali jsou u 

mužů či žen naměřené hodnoty testů významnější a mohou mít vyšší předpoklad pro 

výběr mezi talentovanou elitu.  
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2. Historie a vznik sportovní střelby 

Společně s vývojem ručních palných zbraní docházelo k čím dál většímu zájmu o jejich 

praktické užití v rámci soutěží. Na základě dochovaných spisů je patrné, že jednou 

z prvních střeleckých soutěží byla soutěž ve Švýcarsku, konající se v roce 1471. V této 

době docházelo ke sdružování nejen výrobců zbraní v cechy, ale taktéž jejich uživatelů 

v různá společenství, spolky a bratrstva. Jejím prvotním záměrem byla domobrana měst. 

Zakládání a činnost těchto spolků se děly vesměs za podpory panovníka a vrchnosti, 

spolky mnohokráte osvědčily svoji potřebnost v tureckých válkách v 16. a 17. století 

(Brych, 2008). 

Střelecké spolky se začaly rozrůstat po celé Evropě. Některé z nich byly v 16. století 

vytvoření i v Praze. Jednomu z nich propůjčil v té době v Praze vládnoucí Ferdinand I. 

„ostrov nad mostem pražským“ se slovy, aby „střelci všech tří měst pražských u 

horního přívozu střelbou kratochvíli provozovali“ (Brych, 2008). Ostrov, na němž 

střelci pořádali své soutěže je dodnes znám jako Střelecký ostrov. Dle Letošníkové 

(1975) se v polovině 16. století na ostrově nacházeli i zbraně známého vynálezce Hanse 

Stiftera, který svou přítomností odrazil švédské lodice od ostrova. Střelnice byla 

využívána do konce 19. století. 

Roku 1571 Maxmilián II. prodloužil na ostrově privilegia střelců. Svolení doplnil slovy 

„aby jeden každý z nich, zvláště pak mládež k takovému cvičení ve střelbě chtivější 

byla“ (Brych, 2008). Střelnice na ostrově však nebyla v Praze jedinou, další byla 

například na ostrově Štvanice nebo za Koňskou branou, místo dříve známé jako „Na 

ptáku“. (Brych, 2008) 

Zvyšující se počet střeleckých bratrstev se začal ubírat novými směry. Nejen že měla 

působit jakožto obrana vlastní země, ale stejně tak jako cvičící spolek pro rozvoj 

střelby. Měly pořádat různé soutěže, závody o ceny či soutěžit o střeleckého krále roku. 

Se vznikem spolků se v roce 1561 objevují i první pravidla a řády nazvána „Pravidla 

pražského řemesla střeleckého“, vydaná Maxmiliánem II. O 4 roky později byla 

uskutečněna jedna z prvních soutěží pod záštitou zmíněných pravidel, známa jako 

„Rytířské svobodné střílení puškami krátkými i dlouhými“. Konala se u Staré obory – 

dnešní Stromovky. Účastnili se jí zástupci z celé habsburské říše. Závod rozhodovalo 9 

soudců, soutěžilo se 10 dnů a každý závodník měl 24 ran. Vítězem se stal Benedikt 

Fliegel ze Zhořelce, který si za první místo odnesl výhru 100 tolarů. (Brych, 2008) 
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Dalším důležitým milníkem pro rozvoj střelby v rámci soutěží byl rok 1683, kdy došlo 

k porážce Turků u Vídně. Díky tomu pominulo nebezpečí tureckých vpádů do střední 

Evropy. Prvotní funkčnost spolků, a sice domobrana, začala ztrácet na potřebě a střelba 

se začala stávat spíše činností zájmovou. Řada panovníků, mezi které patřil například 

Bedřich II., spolkům a bratrstvům příliš nepřáli. Důvod byl zcela jasný. Panovníci i 

šlechta nerada viděla ozbrojené občany, které nepatřili k armádě, a kterým tedy 

nevelela. Proto byli tito občané, dříve označováni jako „profesionální armáda“, 

odváděni na řadu let do válek. (Brych, 2008) 

Tato situace trvala až do konce 18. století. Po Velké Francouzské revoluci zavedla vláda 

revoluční Francie všeobecnou brannou povinnost pro všechny občany a také ji plně 

využila v obraně. Bylo nutné a také se docílilo toho, že zbraň ovládali i nevojáci, 

protože mohli být kdykoliv k vojenské službě povoláni. (Brych, 2008) 

Následně dochází z kraje 19. století k demokratizování stanov střeleckých spolků a 

společností vlivem těchto okolností. Za člena mohl být přijat kdokoli, kdo byl trestně 

bezúhonný či stíhaný a rovněž zaplatil zápisné a následné členské příspěvky. Při vstupu 

do společenství na sebe vzal člen mimo daných práv jisté povinnosti. Vhledem k tomu, 

že kluby pořádali různé soutěže či byli jedni z organizérů společenského života, měli 

mimo jiné na starosti zřízení a udržování střelnice, spolkové místnosti, zařízení střelnic, 

materiál terče, zbraně nebo střelivo. Rovněž v průběhu soutěží zajišťovali různé formy 

občerstvení. 

Velký zlom přichází s novým střeleckým vynálezem, tzv. zadovky, tedy pušky na 

jednotný náboj. K jejímu objevení došlo v polovině 19. století. Objev pro budoucí 

fungování střeleckých spolků nepřinášel nic dobrého. Používání těchto modelů bylo 

totiž mnohem nákladnější. Zbraně byli nejprve použiti v roce 1866 v dobách prusko-

rakouské války. Díky nim Prusko tuto válku vyhrálo. Úspěch byl natolik veliký, že se 

jejich užívání rozrostlo do celé Evropy. Byly to nejen zmíněné pušky, ale i další modely 

pistolí a revolverů.  

Střelecký výcvik byl úzce spojován s přípravou na vojenskou službu či udržování 

střelecké dovednosti u záložníků. Ve Švýcarsku, kde již od středověku funguje tzv. 

miliční systém, měl každý muž, jakožto oddaný příslušník záloh armády, doma zbraň a 

každoročně se účastnil různých střeleckých cvičení. Byl zde také založen první 

celonárodní střelecký svaz v roce 1828.  
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Další střelecké svazy postupně začaly vznikat i v dalších evropských zemích. 

V Německu v roce 1861, v Anglii 1860 nebo v Rakousko-Uhersku 1880. Na území 

Čech vznikali zejména v severních oblastech. V nich se v 19. století mluvilo převážně 

německy. Spolky méně loajální k habsburské monarchii či hlásící se k národním 

tradicím a ideálům byli mnohem více pod drobnohledem úřadů. Za to měli velký věhlas 

mezi českým obyvatelstvem. Na druhé straně spolky oddané a věrné měli císařovu 

loajalitu, u obyvatel byli však tyto spolky velmi neoblíbené. 

Zlomovým rokem je rok 1870, v němž došlo k organizaci střeleckých jednot vedených 

v národním duchu. Došlo k tomu v souvislosti se založením jednoty sokolské dle 

představ zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše. V Praze roku 1895 vznikla na Žižkově 

zásluhou Antonína Svobody, propagátora střelectví, právě taková jednota. Byl to rovněž 

Svoboda, kdo svolal 14. února 1897 do restaurace U Lebedy na Smíchově existující 

zástupce jednot. Sešlo se jich celkem šest, mezi nimi byli zástupci z Berouna, Vinohrad, 

Nuslí, Smíchova, Tuchoměřic a Žižkova. Výsledkem této sešlosti bylo založení České 

obce střelecké, první celonárodní střelecké organizace na našem území. 

Za prvního předsedu byl očekávaně zvolen již zmíněný Antonín Svoboda. Roku 1899 se 

obec stala členem České amatérské unie. Nebyla to však jediná obec působící na našem 

území, neboť některé spolky se nestali jejím členem. Pro střeleckou obec byl typický 

kroj shodný se sokolským, jen košile byla zelená. Organizovala tzv. “cimrštuci“, tedy 

závody ve střelbě z pušky ráže 4 mm na vzdálenost 10-15 metrů dle podmínek. 

Jednotlivé výcviky byly prováděny puškami Werndl vz. 67 nebo posléze armádní zbraní 

Mannlicher vz. 1895. Ve snaze rozšířit pole působnosti obce se jednalo i se vstupem do 

mezinárodní střelecké unie UIT, založené v roce 1907. Pokus se však jevil jako 

nezdařený, neboť v roce 1914 přišla I. světová válka. Ta přinesla řadu obětí, mezi nimi 

byla i řada českých střelců, jak těch z Rakousko-Uherska, tak i z Dohodových mocností, 

především z legií Ruska, Francie či Itálie.  

Sportovní střelba se stala olympijským sportem hned při prvních novodobých hrách 

v Athénách 1896. Baron Pierre de Coubertin byl hlavním iniciátorem obnovení 

olympijských her a mimo jiné byl i několikanásobným mistrem Francie ve střelbě 

z pistole. Je to jeden z hlavních důvodů účasti střeleckých disciplín na prvních 

novodobých OH. (Jansa a kol., 2012) 
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První MS bylo uskutečněno o rok později, roku 1897 rovněž pod záštitou francouzského 

svazu. Současný problém byl však v tom, že mezinárodní unie UIT vznikla až o10 let 

později. Onen problém spočíval v rozchodu pravidel v jednotlivých soutěžích na OH a 

na MS.  K jejich sjednocení došlo v plném rozsahu až po II. světové válce. (Brych, 

2008) 

2.1. Vznik a historie mezinárodní střelecké federace ISSF 

Střelba vznikala jakožto sport v moderním slova pojetí ve druhé polovině 19. století. 

Jak již bylo avizováno, byla zařazena do programu OH hned od jejich vzniku 1896 a 

stejně tak bylo uskutečněno i MS o rok později. To se konalo poté každoročně do roku 

1933 vyjma období I. světové války. Při těchto závodech byla často diskutována úloha 

budoucí mezinárodní federace. Její úloha zaštiťovala veškeré náležitosti sportovní 

střelby, jako byla například specifikace zbraní, terčů, vzdáleností, polohy při střelbě, čas 

na střelbu, oděv střelce a v neposlední řadě samotnou organizaci závodu. To vše 

v prvopočátcích nebo tak zřejmé, jako tomu je dnes. Pravidla totiž byla na každém 

území do jisté míry odlišná, a tak se každá země snažila o prosazení svých pravidel 

jakožto předlohu pro pravidla mezinárodní. Problém byl například ten, že Anglie byla 

zvyklá střílet na yardové vzdálenosti, kdežto ostatní státy Evropy na vzdálenosti 

metrové. 

Federace vznikla 17. července 1907 v Curychu za účasti osmi národních střeleckých 

federací. Zakládajícími členy byly: Argentina, Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, 

Rakousko, Řecko a Švýcarsko. Mezinárodní unie byla pojmenována L´Union 

Internationale des Federations et Associations de Tir. Prvním prezidentem se byl zvolen 

Francouz Pierre Francois-Daniel Merillon (Palmer, 1978). (Brych, 2008) 

Založení unie střeleckému světu výrazně prospělo. Nejen že převzala zodpovědnost za 

sjednocení pravidel jednotlivých disciplín, ale také pořádání významných celosvětových 

soutěží, jako bylo mistrovství světa, konaná každoročně. Národních svazů v unii 

neustále přibývalo. Jak bylo již zmíněno v předchozí kapitole, o vstup do unie žádala i 

Česká obec sokolská, bohužel její připojení zastavil příchod I. světové války.  

Válka však měla vliv nejen na připojení dalších národních svazů, ale rovněž pozastavila 

činnost unie. Devět z tehdejších jednadvaceti členských zemí se ocitlo ve válečném 

stavu na obou stranách fronty (Brych, 2008). Důsledkem bylo rozpuštění unie na 

základě návrhu francouzské federace. 
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Tehdejší Československá republika byla prohlášena jakožto člen mezinárodní střelecké 

federace roku 1920. Díky tomu bylo možné uskutečnit vyslání některých českých 

reprezentantů na Olympijské hry v Aténách, bohužel bez výsledku. Současná skutečnost 

byla taková, že českoslovenští střelci byli povětšinou z armádního prostředí, bez 

trenérského zázemí, cvičili a trénovali jednotlivě. Z vrcholovými střelci se tak mohli 

rovnat jen sporadicky. (Fiala, 2013) 

Po I. světové válce dne 20. ledna 1920, opět díky iniciativě Francie, konkrétně 

předválečnému prezidentovi P. F. - D. Merillonovi, byl uskutečněn sraz bývalých členů 

za účelem obnovení činnosti. Výsledek dopadl dle očekávání. V dubnu roku 1921 došlo 

k dalšímu zasedání čtrnácti zemí. Byly to státy Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, 

Japonsko, Monaco, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká 

Británie a v historii poprvé i Československo. Zasedání rozhodlo o dalších budoucích 

změnách, mezi něž patřila skutečnost, že od roku 1924 se budou olympijské hry konat 

výhradně pod záštitou pravidel UIT. (Brych, 2008) 

Obnovení unie tak přineslo i nový název, a sice L´Union Internationale de Tir – zkratka 

UIT. Její platnost trvala až do roku 1998. Prezidentem zůstal celosvětově známý P. F. - 

D. Merillon. Ten však roku 1925 umírá a jeho místo nahrazuje Merillonův zeť, Jean 

Carnot, který působil jako poslanec francouzského parlamentu. (Brych, 2008) 

Třicátá léta neměla na vývoj střelby pozitivní vliv. Zejména po nástupu fašismu na 

německém území se situace v Evropě ještě více zhoršovala. Příchod II. světové války si 

však lidé příliš neuvědomovali, neboť poslední předválečné mistrovství světa se konalo 

30. června – 11. července roku 1939 ve švýcarském Luzernu, což bylo necelé dva 

měsíce před tím, než Hitler zaútočil na Polsko a Rakousko společně s Československem 

zmizely z mapy Evropy. (Brych, 2008) 

Období války opět přineslo dočasné pozastavení činnosti unie. Pro případ, že by 

Francie, která společně s Anglií vstoupila do války začátkem září 1939, byla poražena, 

provedl tehdejší člen nejvyššího úřadu UIT neutrálního švédského státu Karl August 

Larsson, nebojácnou cestu do Paříže, tehdejšího sídla mezinárodní organizace. Zde byl 

totiž doposud uschován archiv s nenahraditelnými materiály. Ten byl zásluhou Larssona 

převezen do Švédska. Po II. světové v prosinci 1946 válce se stal organizátorem pro 

obnovení činnosti unie. Švédsko se tak ujalo prvního poválečného mistrovství v roce 
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1947, konajícího se ve Stockholmu. Larsson se rovněž stal generálním sekretářem UIT 

a prezidentem se stal Švéd Erik Carlsson.  

Konec čtyřicátých let přináší do střelecké sféry příchod nové velmoci, a sice Sovětského 

svazu. Sovětští střelci se od prvních okamžiků zařadili mezi světovou špičku. Důvod 

byl prostý – svaz nabízel velice široký záběr pro výběr talentů, doprovázený dobrými 

materiálními podmínkami či uceleným a náročným systémem tréninku. Jejich důmyslně 

propracovaný systém oslovil nejprve státy východní Evropy, mezi něž jsme také patřili. 

Kdo však chtěl s těmito zeměmi udržet krok, musel pozměnit tréninkovou strukturu a 

vložit do ní jisté prvky napomáhající ke zvýšení výkonnosti.  

První ME se konalo v Bukurešti roku 1955. V druhé polovině 60. let 20. století čítala 

UIT celkem 66 národních federací. Při sedmdesátém výročí založení roku 1977 to bylo 

již dvakrát více, přesněji 129 federací z 98 států světa. Větší počet federací, než států je 

dán tím, že některé země mají větší počet zastupujících organizací. Kupříkladu Itálie má 

organizaci pro kulové disciplíny a pro brokové.  

Na Valném shromáždění v Římě roku 1960, konajícího se při příležitosti probíhajících 

OH, byl hlavou UIT zvolen Švýcarský dr. Kurt Hassler, na pozici generálního sekretáře 

zasedl Němec Ernst Zimmermann. Sídlo unie bylo přesunuto nejprve do německého 

Wiesbadenu, posléze však do Mnichova z důvodu vynikajících místních podmínek pro 

střelbu.  

V čele organizace se vystřídala celá řada zástupců z nejrůznějších koutů světa. Po dr. 

Hasslerovi převzal žezlo Řek Georges A. Vichos, muž, který v době své aktivní kariéry 

byl držitelem bronzové medaile v rychlopalné pistoli. Následně byl do čela zvolen 

Mexičan Olegario Vasques Raňa a po jeho konci ve funkci převzal jeho žezlo Vladimir 

Lisin, jež plní funkci prezidenta organizace doposud. V té době zvoleným a do nedávna 

platným generálním sekretářem byl Němec Horst G. Schreiber. Ten byl po své smrti 

v roce 2010 nahrazen svým synem, Franzem Schreiberem, který tuto funkci vykonává 

dodnes. (Brych, 2008) 

Dne 15. července 1998 došlo k zasedání generálního shromáždění v Barceloně, kde byl 

většinově odsouhlasen nový název organizace. Francouzský název převzal anglickou 

podobu, a sice International Shooting Sport Federation, zkratkou ISSF (Fiala a kol., 

2013). V současnosti má federace 150 členských federací. V rámci ISSF pracují 

odborné komise rozhodčích, pušková, pistolová, pro běžící terč, broková, statutární a 
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volební a lékařská (Brych, 2008). Zástupci nejvyšších orgánů jsou rovněž i předsedy 

kontinentálních federací. Evropu v současné době zastupuje předsedkyně Evropské 

střelecké konfederace (European Shooting Confederation) Vladimir Lisin z Ruska. 

Jednotlivé orgány UIT (dnes ISSF), stejně jako v orgánech ESC, byly zastoupeny i 

řadou českých funkcionářů a členů našeho střeleckého svazu. Jmenovitě Vladimír 

Stibořík, JUDr. Miroslav Hamerle, prof. Ing. dr. Bohdan Klimeš, CSc., MUDr. Lubomír 

Kryl, Ing. Milan Sůva či prof. MUDr. Václav Zeman. (Brych, 2008) 

 

3. Struktura sportovního výkonu 

 „Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií (základních pojmů) sportu a 

sportovního tréninku. K němu se soustřeďuje pozornost sportovců, trenérů a dalších 

odborníků. Pro trénink, v němž se výkon především buduje, má jeho hlubší poznání 

zásadní význam.“ (Dovalil, Choutka, 2012) 

Uvádí se, že samotné sportovní výkony jsou prováděny v určitých pohybových 

situacích. Součástí těchto situací jsou různé úkoly, které musí dotyčný sportovec řešit a 

které jsou určeny danými pravidly pro konkrétní sportovní disciplínu, v nichž je zjevná 

sportovcova snaha o dosažení nejlepšího uplatnění výkonových předpokladů. 

 Tyto situace jsou narušovány vnějšími podmínkami a jsou tak stěžejním požadavkem 

na organismus a osobnost člověka. Optimální výkon v dané situaci je dán určitými 

parametry, mezi něž patří kupříkladu výborná koordinace provedení pohybu, pro nějž je 

nezbytný dokonalý komplexní integrovaný projev ve smyslu tělesných funkcí a 

psychiky člověka společně s ideální mírou motivace. Situaci můžeme dělit na dva 

aspekty. První z nich je její průběh, jehož znalost je zřejmě nejpodstatnější pro 

sportovní výkon a druhý, označován jako výsledek činnosti. (Dovalil, Choutka, 2012) 

K pochopení SV v konkrétní sportovní činnosti je nezbytné získat poznatky či další dílčí 

informace o problematice jako takové, ty posléze procesem integrace spojit s okolními 

souvislostmi a následně je převést pro účely sportovního tréninku, tedy do formy 

didaktické. Tímto docházíme k myšlence, jaká je hlavní podstata onoho výkonu, proč 

není jeho úroveň stabilní, jak vytvářet tréninkový plán a co by tedy mělo vlastně být 

jeho obsahem.  
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Takto získané informace jsou poté zásadní z hlediska tréninkové praxe, neboť jejich 

důležitost z hlediska obsahu SV či specifikace požadavků ve smyslu již zmíněného 

organismu a osobnosti jedince, je nejpodstatnějším bodem hledání zvyšování 

výkonnosti. S tím je úzce spjat obsah a systém sportovního tréninku, který dává 

tréninkovému procesu správný směr na základě charakteristiky a uspořádání požadavků. 

Umožňují správně volit metody, formy tréninku či samotná cvičení. Společně s tím je 

důležité dbát na kontrolu trénovanosti, zejména z toho důvodu, aby byla efektivní. Toho 

lze docílit monitorováním aspektů, které jsou dány na základě měření příslušných 

požadavků a jež ovlivňují konkrétní typ SV. (Dovalil, Choutka, 2012) 

3.1.  Obecná hlediska struktury sportovního výkonu  

Pro předem dané závodní situace se modeluje určité propojení psychofyzických 

předpokladů, které vznikají vzájemným působením vnějších či vnitřních vlivů, jako jsou 

dědičné či vrozené vlastnosti, případně okolní prostředí nebo forma trénování. Tyto 

jednotlivé části je důležité správně propojovat v celek, a sice tak, aby se v něm bylo 

možné dobře orientovat a trénování tak bylo efektivní. 

Jednotlivé sportovní disciplíny jsou charakterizovány odlišným počtem či úrovní těchto 

faktorů. Co do počtu zastoupených faktorů můžeme mluvit o dvojím typu SV. Je-li 

zastoupena pouze jedna složka z výše uvedených, pak mluvíme o takzvaném 

monofaktoriálním SV, v případě zastoupení dvou a více složek hovoříme o výkonu 

multifaktoriálním. 

Dle Dovalila a Choutky (2012) je hlavním cílem SSV vyhledání korektních odpovědí na 

následující: 

• Které faktory by mohli ovlivňovat výkon ve sportu? 

• Jaký je význam těchto faktorů a jaký je jejich potenciál? 

• Mají všechny z nich své důležitostní opodstatnění? 

• Najdeme mezi nimi kooperační závislosti? 

• Existuje mezi nimi určitá závislost, jakou měrou jsou ovlivnitelné či 

kompenzovatelné? 
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Obr. 1- Struktura sportovního výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Dovalil, Choutka 2012) 

Jednotlivé sportovní soutěže jsou odlišné z hlediska SSV, je proto třeba vytvářet určitý 

obecný model, který zjednodušeným přehledem dává podrobnější vhled do obsahu 

sportovního výkonu. Model umožňuje detailněji prozkoumat nejen soubor případných 

faktorů ovlivňující výkon sportovce, ale také určovat spojitosti, jež nelze zjistit pouze 

pozorováním dané sportovní činnosti viz obr. 2. Je dán určitými aspekty, jakými jsou 

vnější projevy pohybových činností společně s neurofyziologickými mechanizmy nebo 

poznatky o složení a práci organismu člověka jako dynamického systému, který je 

uzpůsoben efektně reagovat na nároky okolního prostředí či poznatky lidského myšlení. 

Uvedené faktory a modely tak tvoří ideální představy pro SSV. Stejně tak popisuje 

procesy myšlení, ucelený pohled na pochopení věci či rozvoj výkonnosti. (Dovalil, 

Choutka, 2012) 

Jisté úrovně sportovního výkonu lze dosáhnout pomocí dlouhodobého účinku 

různorodých vlivů, ať už dědičných, prostředí či tréninkové činnosti. Tímto působením 

získáváme určité parametry (vlastnosti, dovednosti, schopnosti atd.) umožňující 

provádět konkrétní sportovní aktivitu. Čím vyšší úroveň výkonnosti a dokonalého 

provedení činnosti je třeba, tím větší je potřeba dbát na optimální skladbu faktorů 

ovlivňujících tento výkon.  
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Obr. 2 - Hypotetický model sportovního výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Dovalil, Choutka 2012) 

Základem SV je pohyb, respektive pohybová aktivita s cílem dosáhnout co nejlepších 

výsledků v daném výkonu. Tato aktivita je působením tréninkových procesů neustále 

rozvíjena a zdokonalována jako dovednost. Tu lze definovat podle Dovalila a Choutky 

(2012) jako „tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů sportovce řešit 

správně a účinně úkoly daní sportovní specializace.“ Sportovní výkon jako pohybovou 

aktivitu lze ovlivňovat diagnostikou či rozvojem základních pěti faktorů. Jedná se tedy 

o faktory: 

• somatické – součástí konstituční znaky jedince – váha, výška, tělesné proporce 

• kondiční – mluvíme o pohybových schopnostech jako síla, rychlost, vytrvalost  

• techniky – souvisí s konkrétními dovednostmi a jejich technickým provedením  

• taktiky – jedná se o tvořivost, herní myšlení, týmové jednání, řešení situací atd. 

• psychické – řeší problematiku kognitivních, emočních a motivačních procesů 
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3.2.  Somatické faktory sportovního výkonu 

Somatická stránka je jeden z mála faktorů, které jsou poměrně stálé a z velké míry jsou 

dány genetickými predispozicemi. Rovněž se o této složce mluví jako o těžce 

ovlivnitelné. I přesto je nezbytnou součástí velké škály sportů. Má rovněž velký význam 

pro užití energetického potenciálu ve výkonu. Je také důležitým výchozím 

předpokladem pro konkrétní druhy SV. Konkrétními somatickými aspekty jsou: 

• tělesná výška a váha 

• délkové rozměry a poměry 

• složení těla – zabývá se podpůrným systémem, jako je kostra, svaly, vazy, 

šlachy atd.  

• tělesný typ 

3.2.1. Tělesná výška a hmotnost 

Tělesná výška a hmotnost umožňují u sportovců popsat jejich somatické charakteristiky. 

Rovněž napomáhají určit, jaký bude přibližný vývoj nejen u sportující mládeže. U 

sportovních specializací, v nichž patří výška těla či hmotnost k faktorům limitujícím, lze 

zjistit pomocí predikce a porovnání statistik s hodnotami výšky a váhy u rodičů, zda 

bude dítě pro konkrétní sport talentované, tedy zdali pro něj bude mít určité 

předpoklady. Výška rovněž souvisí i s tělesnou hmotností ve smyslu procentuálního 

zastoupení tukové hmoty v těle, případně s délkou tělesných segmentů, například paží.  

3.2.2. Složení těla  

Základní aspekty struktura těla lze rozdělit na svalstvo, které jiným slovem se také 

popsat jako aktivní tělesnou hmotu a tukové zastoupení tuku v těle. V souvislosti s již 

avizovaným svalstvem, tedy aktivní tělesnou hmotou, je nezbytné rovněž určovat typ a 

úroveň výskytu svalových vláken. Tato svalová vlákna jsou z velkého měřítka určena 

dědičnosti, tedy geneticky a mohou ovlivňovat různé vlastnosti a zastupovat dané 

funkce svalu.  

3.2.3. Tělesný typ 

Na základě hodnot tělesného tipu, které jsou získány tím nejkomplexnějším možným 

způsobem, se snažíme hledat různé kooperace v konkrétních typech sportovních 

výkonů. Nejzákladnějším způsobem určování takzvaného somatotypu je dělení podle 
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Sheldona (1954), který vynalezl metodu posuzování sportovního somatotypu do 3 

základních složek: 

• Endomorf – osoba s tímto tělesným typem má zpravidla nižší podsaditý vzrůst. 

Hlavními znaky tohoto typu těla člověka jsou měkké a kulaté tělo, zvýšená 

disabilita zbavování tuků, pomalý metabolismus atd. 

• Mezomorf – pro tento ty je charakteristická velká tělesná schránka, svaly a 

atletická postava. Je poznatelný podle příznaků, jako je sportovně laděné pevné 

tělo, vyrýsované svalstvo či trojúhelníkový princip stavby muskulatury. Je u 

něho snazší nabírání svalové hmoty než u ostatních komponent.  

• Ektomorf – je poznatelný dle štíhlých a často vysokých parametrů. Disponuje 

dlouhými tenkými kostmi, úzkými rameny a plochým hrudníkem. Lze ho 

definovat jako člověka, který těžko přibírá, je bez podkožního tuku a má rychlý 

metabolismus. (Svalové typy, 2018) 

Podle Sheldona a Chytráčkové se využívá grafické znázornění somatotypu člověka, 

které je dáno pomocí 3 výše zmíněných komponentů. Společně s dalším rozdělením 

jednotlivých sportovců do skupin A-E lze jednoznačně určit polohu našeho somatotypu 

na zmíněném grafu a tím tak diagnostikovat či odhadnout tělesné složení, tedy tělesný 

typ daného jedince. Do následujícího graf č. 1 se vynáší hodnoty naměřených 

komponent, které nám určí jeden bod na grafu. Na základě vynesené hodnoty určujeme 

tělesný typ člověka.  

Je zřejmé, že každé sportovní odvětví bude z hlediska tělesného složení mít své 

ovlivňující parametry. Dovalil a Choutka (2012) uvádí za obecný model pro dobré 

predikční hodnoty k motorickým výkonům somatotyp ektomorfní mezomorf s 

převažující mezomorfní komponentou a s hodnotou endomorfie na minimálních číslech. 

Je patrné, že somatotypy člověka jsou v závislosti na jednotlivé specializace odlišné.  Z 

těchto závěrů lze usuzovat, že samotná stavba těla či morfologická podoba sportovce je 

nezbytnou součástí v rámci somatických faktorů ve většině specializací. Samotné 

somatické předpoklady jsou v celkové podobě nedílnou součástí struktury sportovních 

výkonů. Bez adekvátní stavby těla se nemůže příslušný jedinec začlenit v mnoha 

sportovních disciplínách mezi výkonnostně nejlepší. (Dovalil, Choutka, 2012) 
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Graf 1 – Graf pro určení tělesného typu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Pravda o somatotypech, © 2011) 

Je patrné, že somatotypy člověka jsou v závislosti na jednotlivé specializace odlišné.  Z 

těchto závěrů lze usuzovat, že samotná stavba těla či morfologická podoba sportovce je 

nezbytnou součástí v rámci somatických faktorů ve většině specializací. Samotné 

somatické předpoklady jsou v celkové podobě nedílnou součástí struktury sportovních 

výkonů. Bez adekvátní stavby těla se nemůže příslušný jedinec začlenit v mnoha 

sportovních disciplínách mezi výkonnostně nejlepší. (Dovalil, Choutka, 2012) 

3.3.   Kondiční faktory  

Mezi kondiční řadíme pět základních skupin pro určení ideálního sportovního výkonu. 

Těmi jsou schopnosti rychlostní, síly, vytrvalosti, flexibility a pohyblivosti. 

3.3.1. Silové schopnosti 

„Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější odpor 

svalovou kontrakcí (kontrakce stah svalu).“ (Perič, Dovalil, 2010) 

„Síla jako pohybová schopnost jednice je souhrnem vnitřních předpokladů pro vyvinutí 

síly ve smyslu fyzikálním, je spjata s činností svalů (velikostí svalového stahu), kterou 

lze označit jako svalovou sílu.“ (Měkota, Novosad 2005) 
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Schopnost překonávat odpor má u různých sortovních disciplín své důležitostní 

opodstatnění. Zásadní je například délka trvání závodu či charakteristika disciplíny 

obecně v konkrétním odvětví. Zařazuje tedy sorty, kde má překonávání odporu 

z hlediska kondičních schopností největší význam. Mezi takové sporty řadíme například 

vrhy či hody v atletice, vzírání nebo tak disciplíny kde dochází k odporu vlastní 

hmotnosti těla, jako gymnastika, či aktivního odporu soupeře, tedy úpolové disciplíny. 

Stejně tak má podobný vliv i odpor prostředí, kde jako typický příklad lze uvést 

veslování či plávání. Silové schopnosti se v různých sportech záměrně propojují 

s dalšími faktory a navzájem se ovlivňují.  

Síla je geneticky podmíněna zejména množstvím rychlých a pomalých svalových 

vláken, jejichž zastoupení je pro každou sportovní specializace odlišné. Následující 

tabulka č. 1 popisuje různé zastoupení jednotlivých typů vláken v konkrétních 

specializacích: 

Tab. 1 – Zastoupení svalových vláken ve specializacích 

 

Zdroj: Dovalil a kol. (2009) 

Rozeznáváme tři základní typy svalových vláken, které dělíme podle barvy a rychlosti 

působení na: 

• Typ I – SO (slow oxidative) – jedná se o pomalá oxidační „červená“ vlákna 

s vysokou koncentrací myoglobinu a vysokou oxidační kapacitou. Jsou relativně 

pomalu unavitelné a jejich využití je při vytrvalostních zátěžích s menší 

hladinou intenzity. 
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• Typ II A – FOG (fast oxidative glycolytic) – jsou rychlá oxidační glykolytická 

vlákna se střední oxidační kapacitou, vysokou glykolytickou kapacitou, rychlou 

kontrakcí a středně rychlou unavitelností. \Tělo vyžaduje jejich potřebu při 

střední až submaximální intenzitě zatížení, kde energie je dodávána aerobními i 

anaerobními způsoby. 

• Typ II B – FG (fast glykolytic) rychlá glykolytická vlákna s nízkou oxidační 

kapacitou a maximální glykolytickým množstvím, dochází u nich k rychlé 

kontrakci, napříč tomu jsou velmi rychle unavitelné. Využívají se při silových a 

rychlostních výkonech maximální intenzity s převahou anaerobního 

energetického metabolismu. (Typy svalů, 2011) 

Druhy svalové činnosti 

Měkota a Novosad (2005) určují svalovou kontrakcí jako původce vzniku svalové síly, 

která se může projevit různými alternativami díky různé délce a napětí svalu. Vlákna 

svalu se mohou protahovat, zkracovat, nebo měnit svoji délku. Lze je díky tomu blíže 

charakterizovat jako: 

• Izotermické – (udržující, statické) – činnost svalu se jeví jako nárůst napětí 

svalových částic, aniž by se změnila délka svalu. Ne zkrácení svalu tedy 

nedochází, pouze minimálně. Dochází ke zvyšování napětí uvnitř svalu bez 

změny velikosti. Typickým příkladem je výdrž ve shybu na hrazdě. Pro tuto 

klidovou polohu je důležitá statická síla s izometrickým krácením svalu 

• Koncentrické – (překonávající, pozitivně dynamické) – napětí ve svalu se mění a 

dochází ke svalovému zkrácení. Jako příklad lze uvést změnu polohy ze svisu na 

hrazdě do polohy shybu. Při tomto pohybu dochází k ohýbání paží, čímž 

bicepsové svalstvo využívá koncentrickou práci. 

• Excentrické – (ustupující, negativně dynamické) – dochází zde k oddálení úponů 

svalu a natažení svalových vláken. Výslednou prací daného úkonu probíhajícím 

téže směrem jako pohyb zátěže, je zbrzdění a zpomalení pohybu. Jedná se 

například o atleta koulaře, který vyhozenou kouli rovně nad sebe chytá zpět do 

natažené paže, která po dotyku koule ruky začne pomalu ustupovat a brzdit 

pohyb působící proti kinetické energii koule, který se zastaví zhruba u ramen. 

(Dovalil, 2008)  
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Členění silových schopností 

Na základě různých vědeckých studií je dokázané, že sílu jako takovou nelze chápat 

pouze jako komplexní, ale rovněž také jako strukturovanou schopnost. Měkota, 

Novosad 2005) 

Jedním z prvních průkopníků zkoumajících strukturu silové části byl doktor Fleishman, 

který uvedl vzájemné shody mezi třiceti různými projevy síly, z nichž díky faktorové 

analýze určil tři hlavní aspekty skoro totožné se třemi již uvedenými rozděleními, tedy 

absolutní, rychlostní a vytrvalostní. Trochu odlišně dělení, které bylo uzpůsobeno již 

konkrétním sportovním disciplínám (sprinterská, skokanská atd.)  

Současný pohled na dělení je dán zejména z kondičního základu svalového výkonu, kdy 

„silový potenciál je biochemických vlastností a způsobu zapojení různých svalových 

skupin“ (Edgerton et al., 1991). 

Hlavním pravidlem, dle něhož rozlišujeme dvě základní svalové skupiny, je poměr 

způsob činnosti zapojených svalových vláken (resp. druh svalové kontrakce). Těmito 

dvěma hlavními skupinami je síla statická a dynamická: 

• Statická – hlavní schématem je izometrická kontrakce. Při V průběhu statické 

síly nedochází k pohybu, z velké části při ní dochází k výdrži či držení břemene 

v nehybných pozicích (Choutka, 1991). V těchto polohách se zvyšuje napětí 

svalu, napříč tomu se vzhledem k izometrickému stavu nejedná o zdelšení či 

zkrácení svalstva. Vnitřní i vnější svalové vlivy jsou v harmonii. Jedná se 

zejména o statická polohová cvičení či cvičení na nářadí. 

• Dynamická – projevuje se jako pohyb pohybového aparátu nebo některých 

z jeho součástí, základem je izotonická, auxotonická či excentrická kontrakce 

svalu (Choutka, 1991). Vždy je hlavním cílem zrychlení pohybu. Odpor 

působící proti síle je vždy menší než síla svalu. Jako příklad lze použít různé 

formy hodů, vrhů, sprintů apod.  

V rámci jednotlivých disciplín je třeba brát zřetel na další důležité parametry, mezi něž 

například patří mohutnost svalového vztahu, rychlost svalového vztahu ve smyslu vlivu 

na odpor společně s trváním pohybu či počtem opakování v čase. Perič a Dovalil (2010) 

rozlišují několik základních typů silových schopností: 

• Síla absolutní – „Maximální síla je největší síla, kterou je schopen vyvinout 

nervosvalový systém při maximální volní interakci (Harre, Letzetter, 1986).  
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• Síla rychlá a výbušná – známá také jako síla explozivní – lze jí rovněž popsat 

jako schopnost přemoct nemaximální odpor maximální až maximální rychlostí. 

Její realizace je při dynamické či koncentrické svalové činnosti 

• Síla vytrvalostní – je to síla, již využíváme k zdolávání nemaximálních odporů 

na základě opakování úkonů za konkrétní situace či odpor udržovat po co možná 

nejdelší dobu. Její realizace se provádí při dynamické i statické činnosti svalu. 

3.3.2. Rychlostní schopnosti 

„Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost – do 20 s–v 

daných podmínkách (Konstantní dráha nebo čas bez odporu, nebo s malým odporem) 

co nejrychleji.” (Choutka, 1987) 

„Rychlost (sportovního) pohybu je schopnost reagovat, pokud možno co nejrychleji na 

podnět nebo provést při působení minimálního odporu pohyb co nejrychleji.“ (Martin et 

al., 1993) 

Odborný pojem rychlostní schopnost lze do běžného praktického i teoretického života 

přirovnat k synonymu rychlost. Pokud budeme na rychlost nahlížet jako na fyzikální 

veličinu, lze ji vyjádřit jednoduchým vzorcem, a sice jako podíl dráhy za určitý čas 

(v=s/t). 

Pro sportovní chápání rychlosti je nejvhodnějším označením určité provedení pohybu 

vysokou až maximální rychlostí. Rovněž se jedná o schopnost, jež nám umožňuje 

zahájit a vykonat určitý pohyb v co možná nejkratším čase. Tento pohyb je vykonáván s 

maximálním úsilím a intenzitou, jeho délka trvání nemusí být závratně dlouhá, v řádku 

několika sekund, což je jeden z hlavních aspektů proč se v jeho průběhu nevytváří 

únava. Jedná se rovněž o pohyb, při němž je zcela nemožné překonat jakýkoliv odpor, 

pouze jen minimální. 

Dle Martina, Carla a Lehnerze (1993) Se rychlostní schopnosti přestávají řadit mezi 

faktory kondiční, přesněji by měla být rychlost označována jako schopnost hybridní, 

nebo v podobném slova významu jako koordinačně kondiční. Hlavní myšlenkou tohoto 

členění je fakt, kdy je tato schopnost ovlivňována úrovní koordinačně kondičních 

determinantů jedince. 
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Rychlost jako taková je co do struktury velice komplikovaný faktor, který je velice 

obtížné popsat na základě výpočtu daných biologických, psychických a dalších 

determinantů, které ovlivňují rychlé vykonání daných pohybových úkonů či většího 

pohybového celku. Dá se říct, že nelze určitě jeden konkrétní tzv. biologický korelát, 

případně systém, kterým by bylo možné rychlost popsat. (Schnabel, 2003).  

Dělení rychlostních schopností 

Rychlostní schopnosti jsou velice strukturovanou záležitostí, která je seskupená ze 

systému téměř nekorelovaných samostatných schopností. V jednotlivých děleních se 

využívají v různé míře výše zmíněné predispozice. (Měkota, Novosad 2005)  

Za základní dělení se podle Dovalila a kol. (2002) považuje následující členění 4 

základních skupin: 

• Rychlost reakční – úzce souvisí s počátečním pohybem, tedy se zahájením 

pohybu. Lze ji označit za psychofyzickou schopnost, jež nám umožňuje 

opětovat reakci na příjmuté podráždění či informaci co možná nejrychleji. 

Grosser a Zintl (1994) ji označuje jako dobu reakce nebo také jako časový 

interval, který lze popsat jako dobu trvající od vzniku nějakého podnětu na 

lidský smysl do odstartování volní reakce. 

• Reakční rychlost – jedná se o další tip rychlostní schopností, pomocí níž 

můžeme zareagovat na příchozí informaci či signalizované podráždění 

maximální rychlostí. Pro ideální určení hodnoty reakční rychlosti je důležité 

dbát nejen na samotnou dobu reakce, ale rovněž i na anticipační schopnosti. 

Dle Zaciorského je doba reakce charakterizována 5 základními fázemi: 

• vznik podráždění a vstup receptorů 

• Převod podráždění do CNS 

• Přechod podnětu do příslušných oddílu nervové soustavy a vznik signálů 

• Vedení signálu z CNS a vstup do svalu 

• Podráždění svalu a vznik mechanických aktivit 

Jinými způsoby dělení umožňují uspořádat rychlostní schopnosti do dvou větších 

kategorií. První z nich je označována jako základní neboli elementární skupina, druhá 

nese terminologické označení komplexní skupina.  
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Základní rychlost  

Ta je dle Měkoty a Novosada (2005) podmíněna výhradně rychlostními 

psychofyzickými předpoklady a nemá přímou vazbu na ostatní výkonnostní 

předpoklady, tedy na jiné schopnosti. Bauersfeld a Vosse (1992) Uvádí, že podstatným 

základem tohoto druhu rychlosti je zejména v takzvaných časových programech, asi 

cyklických či acyklických, jež tvoří součást konkrétních motorických programů. Tento 

motorický a stejně tak i časový program vzniká v procesu získávání, resp. osvojování 

konkrétní pohybové dovednosti, společně s tím dochází k jeho zautomatizování a 

stabilizaci, což znamená, že je ukládán v centrální nervové soustavě v dlouhodobé 

paměti. Z tohoto je tedy patrné, že základní rychlost je v první řadě ovlivněna kvalitou a 

silou geneticky podmíněných neuro muskulární řídících a regulačních procesů. 

Komplexní rychlost 

Jedná se o druh rychlosti, který lze popsat vazbou na další výkonové předpoklady a 

rovněž je její realizací v pohybových úkonech, v nichž je hlavním cílem maximální 

rychlost provedení. Společně se schopnostmi rychlostními se uplatňují také schopnosti 

silové společně s vytrvalostními a koordinačními a s nimi spojené další parametry, 

kterými mohou být velikost a trvání překonávaného odporu. Jejich uplatnění se tedy 

využívá v činnostech, v nichž dochází k překonávání určitého, avšak nevelkého odporu 

a stejně tak i při úkonech kdy ke snížení výkonu dochází příčinou nastupující únavy. 

Tímto pak přebírají podobu silové rychlosti, vytrvalostní rychlosti, nebo koordinační 

rychlosti.  

Toto dělení popisuje první 3 skupiny jako schopnosti elementární, poslední, a sice 

komplexní skupina je chápána jako složitější. U rychlostních schopností je rovněž 

důležité rozeznávat tzv. relativní nezávislost, která hodnotí míru zastoupení každé z 

těchto uvedených skupin. Nelze předpokládat, že pokud je u sportovce jedna skupina 

zastoupena s vysokou úrovní, budou i ostatní skupiny ve stejných úrovňových relacích. 

Rychlostní schopnosti jsou pro mnoho sportovních disciplín jedním z klíčových faktorů. 

V řadě těchto z nich jsou nároky na jednotlivé složky velice proměnlivé. Mohou se 

objevovat sporty, v nichž jsou zapotřebí všechny složky rychlostních schopností, ale 

rovněž sporty, které se zaměřují pouze na některé z nich. 
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3.3.3. Vytrvalostní schopnosti  

Soubor vytrvalostních schopností lze jiným terminologickým označením 

charakterizovat jako vytrvalost. Pojednává o základní struktuře fyzické kondice, 

společně s ní tvoří neodmyslitelný celek zdravotně orientované zdatnosti. V řadě 

sportovních odvětví má vytrvalostní schopnost nadřazený charakter.  

“Vytrvalost je pohybová schopnost provádět déletrvající tělesnou činnost na určité 

úrovni, aniž by se snížila efektivita této činnosti.” (Dovalil, 1991)  

“Vytrvalost je schopnost fyzicky i psychicky po dlouhou dobu odolávat zatížení, které 

vyvolává únavu. Schopnost rychle se zotavovat po fyzické zátěži.” (Grosser a Zintl, 

1994) 

Ze sportovního hlediska nám vytrvalostní schopnosti umožňují realizovat výkony po 

delší časový úsek, konkrétně v rozmezí od několika minut až po několik hodin s či bez 

zastavení pohybové činnosti. Právě v závislosti na čase ve smyslu doby utkání, délce 

tratě, závodu atd. se liší intenzita úkonů, s to zejména z toho důvodu, neboť výkon je 

takto podmíněn mírou unavenosti. Dovalil a kol. (2009) tímto uvádí za vytrvalostní 

schopnosti ty, která umožňují “provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle 

nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase”, tedy laicky řečeno se jedná o 

odolávání únavě. 

Omezujícím faktorem vytrvalostních schopnosti je Především energetické zabezpečení. 

Toto zabezpečení je typické pro každou sportovní disciplínu. Pro správné využívání 

vytrvalostních schopností při daných pohybových úkonech se využívá důkladné znalosti 

anaerobních a aerobních procesů. 

Dle Měkoty a Novosada (2005) jsou výkony z hlediska vytrvalosti závislé na: 

• ekonomice prováděné techniky při pohybových aktivitách 

• metodě využití či krytí energetických potřeb 

• schopnosti příjmu O2 

• optimální tělesné hmotnosti 
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Vytrvalostní schopnosti lze dělit dle různých parametrů a různých hledisek. Mezi 

základní formy dělení patří následující okruhy: 

• způsob energetického krytí 

• doba pohybové činnosti 

• charakter pohybové činnosti 

• zapojení svalstva 

• druh svalové činnosti 

Dle Měkoty a Novosada (2005) se vytrvalost na základě energetického krytí dělí na 

aerobní a anaerobní. Aerobní vytrvalost popisujeme jako druh schopností tvořící 

výkonový předpoklad pro konkrétní úkon, který je vytrvalostního charakteru a při němž 

se zdroj energie získává pomocí štěpení rezerv energie za přítomnosti kyslíku. U 

anaerobní vytrvalosti hovoříme o konkrétní nebo také speciální vytrvalosti, pro niž je 

typické uvolňování energie za pomocí štěpení ATP ve svalu společně s následnou 

resyntézou. 

Druhé dělení spočívá v délce zatížení v konkrétní pohybové činnosti a na základě toho 

můžeme vytrvalost rozdělit do 4 následujících oblastí: 

Rychlostní (sprinterská) vytrvalost 

Jedná se o velice unikátní druh vytrvalosti, jíž nejvýznamnější uplatní je při tzv. 

cyklických sprinterských disciplínách, u nichž se délka zatížení nachází v rozmezí mezi 

7-35s. Nejpodstatnějším zdrojem energie u tohoto typu vytrvalosti je bezesporu 

anaerobně alaktátový a anaerobně laktátový systém. Její míra je ovlivňujícím faktorem 

vůči délce schopnosti udržení maximální rychlosti, stejně tak je důležitá pro Následný 

nástup určitého poklesu rychlosti ve finální části dráhy zejména ve sprinterských 

disciplínách. 

Krátkodobá vytrvalost (KDV) 

Její časové rozmezí se pohybuje mezi 35 s-2 min. Měkota a Novosad (2005) následně 

rozdělují krátkodobou vytrvalost do dvou menších částí. První z nich je 

charakterizována jako KDV 1, Která je časovým rozmezím charakterizována 35-60s. 

Typickým příkladem tohoto druhu vytrvalosti je běh na 400 m. Druhou částí je KDV 2, 

ta je časově omezena 1-2 min. Pro lepší představu je typickým příkladem běh na 800 m.  
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Střednědobá vytrvalost (SDV) 

Využívá se zejména pro cyklické vytrvalostní disciplíny, v nichž jsou sportovní výkony 

uskutečňovány v časovém rozmezí 2-10min. Podobně jako u vytrvalosti krátkodobé jí 

lze rozdělit do dvou skupin, a sice na SDV 1 v trvání 2- 5 min a SVD 2, vymezená 6-10 

min. V tomto poměrně delším zatížení, které je prováděno takzvanou submaximální 

intenzitou, dochází k určitému vytváření laktátu. Dle Hollmanna a Hettingera (1990) se 

při vrcholových sportovních výkonech vytrvalostního charakteru uvádějí průměrné 

hodnoty VO2max 70 ml/kg/min. Zajišťování energie v tomto typu vytrvalosti dochází 

anaerobními, a stejně tak i aerobními.  

Dlouhodobá vytrvalost (DDM) 

Tento poslední druh z hlediska délky pohybové činnosti při zatížení je charakterizován 

dobou trvání od 10 min až po několik hodin. Tento typ vytrvalosti, resp. jeho rozvoj, 

umožňuje dosáhnout vrcholový výsledku zejména v dlouhých bězích, v běhu na lyžích, 

silniční cyklistice, triatlonu a dalších sportovních disciplínách. Podobně jako u 

předchozí kategorií, lze i tuto uvádí rozdělit do 4 základních podskupin:  

• DDV 1 - doba zatížení se určuje v rozmezí 10-35 min. 

• DDV 2 - 35-90 min. 

• DDV 3 - 90-360 min. 

• DDV 4 - přes 360 min. 

Dalším dělením podle charakteru pohybové činnosti dělíme vytrvalost na cyklickou 

lokomoční a acyklickou. Cyklická lokomoční vytrvalost byla ve větší míře popsána v 

předchozích kapitolách. Acyklická vytrvalostní schopnost, respektive sportovní výkony, 

v nichž acyklická vytrvalost dominuje, jsou ve velké míře ovlivněné zejména mírou 

sportovního výkonu. Tento typ vytrvalosti je co do rozvoje velice speciální záležitostí, 

je využíván zejména u sportovních her a úpolových sportů. Tato vytrvalost je 

označována za speciální zejména proto, neboť každá sportovní disciplína jí disponuje 

téměř vždy jinou konkrétní specifičností. 

Na základně dělení vytrvalosti dle zapojení svalstva rozeznáváme dvě základní dělení, a 

to celkové a lokální. Lokální vytrvalost lze chápat jako vykonávání konkrétní sportovní 

činnosti pouze danou části těla s konkrétní intenzitou po co možná nejdelší dobu. Tímto 

způsobem se v těle projevuje tzv. lokální únava. Tento typ je charakteristický vysokým 
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výkonem, a to i např. v celé řadě pracovních činností. Je limitována vlastními zdroji 

energie ve svalech. 

Druhým typem je vytrvalost celková, která úzce souvisí s již zmíněnými oblastmi, a 

která využívá v rámci sportovního výkonu v dané sportovní specializaci působení 

celého těla. 

Poslední dělení se týká druhu svalové činnosti, které rozlišuje vytrvalost dynamickou a 

statickou. U statické vytrvalosti hovoříme o možnosti překonání nějakého většího 

odporu po relativně dlouhou dobu v předem dané poloze. Je tedy zjevné, že tento typ 

vytrvalosti začleňuje i určitou činnost silově statického charakteru. To je označení pro 

práci svalstva, v němž je práce prováděná zejména v izometrickém režimu. Uplatnění 

tohoto typu vytrvalosti se objevuje zejména v gymnastice při cvičení na kruzích nebo 

v bojových sportech. Na straně druhé se dynamická vytrvalost vyznačuje jakýmkoliv 

pohybem trvajícím po určitý časový úsek v submaximálním či maximálním nasazení. 

3.3.4. Koordinace 

“Koordinační schopnosti představují motorických schopností, které jsou podmíněný 

především procesy řízení a regulace pohybové činnosti. Představuji upevněné a 

generalizované kvality průběhu těchto procesů. Jsou výkonovými předpoklady pro 

činnosti charakterizované vysokými nároky na koordinaci.” (Zimmermann, Schabel a 

Blume, 2002) 

Mezi nejpoužívanější charakteristiku patří uskutečňování koordinačně složitých a 

obtížných pohybů společně s uměním si co nejrychleji osvojit pohybový úkol a umět ho 

aplikovat v měnících se podmínkách. Jedná se o velice komplexní a složité členění, 

proto se pro její rozvoj využívá celá škála cvičení a metod. 

Díky této schopnosti se utváří jistý soulad dílčích pohybů s cílem vytvořit harmonický 

celek pohybu. Je ovlivňována v pohybovém procesu různými faktory, mezi něž patří 

samotný pohyb těla člověka, který neustále mění pozice v průběhu pohybu. Jako další 

uvádíme rovnováhu, která je nesmírně důležitá při rychlých a prostorově rozsáhlých 

pohybech. Stejně tak je tomu i u schopnosti reakce na dané signály, které je třeba 

provádět v daném časovém momentě. Hirtz (1995) také uvádí jako důležitý faktor 

takzvanou motorickou koordinaci, která zprostředkovává realizovaný pohyb jako 

sladěný a účelný. Díky vysoké úrovni motorické koordinace lze pak tyto pohybové 

činnosti za takto stanovených podmínek provádět v nejrůznějších situacích.  
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Z hlediska taxonomie lze Koordinační schopnosti rozdělit do 5 následujících podskupin: 

• reakční schopnost – umožňuje zahájit účelný pohyb na konkrétní podnět, ať už 

jednoduchého či složitého charakteru, co možná nejrychleji. Jako hlavní 

indikátor se využívá doba reakce. 

• rovnováhová schopnost – udržuje celkovou polohu těla v rovnovážném stavu 

neboli tuto Rovnovážnou polohu obnovit i v napjatých rovnováhových 

poměrech či proměnlivých podmínkách prostředí. Dělí se na statickou a 

dynamickou rovnováhu a balancování předmětu. 

• rytmická schopnost – umožňuje poskytnout vytvoření motoricky pohybové 

činnosti ovlivněné rytmem, jež je z vnějšku daný nebo v samotné pohybové 

činnosti obsažený. Dělí se na schopnost rytmické percepce a rytmické realizace. 

• diferenciační schopnost – jedná se o schopnost jemně odlišovat A nastavovat 

silové, prostorové a časové parametry pohybového průběhu. 

• orientační schopnost – je schopnost zadávat či zaměňovat polohu a pohybovou 

činnost těla v prostoru a čase, a to v závislosti na definovaném akčním poli nebo 

pohybujícím se objektu. (Měkota, Novosad, 2005)  

Zimmermann, Schnabel a Blume (2002) k těmto ještě dodávají další dvě dělení, a sice 

schopnost sdružování a schopnost přestavby. Sdružovací schopnost umožňuje vzájemné 

propojování jednotlivých pohybových úkonů jednotlivých částí těla, a to prostorově, 

časově a dynamicky do harmonického pohybu jakožto výsledek pohybového jednání. 

Schopnost přestavby pak lze charakterizovat jako adaptaci či přebudování pohybu na 

základě různých vnějších či vnitřních podmínek, jež sportovec v procesu konání pohybu 

vnímá či předjímá. Lze ji tedy chápat jako schopnost přestavovat konkrétní pohyb na 

základě měnícího se zadání. 

Z hlediska sportovního výkonu se koordinační schopnosti vyznačují řízením a regulací 

pohybu neboli jsou rázu informačního. Jejich důležitost je podstatná zejména pro 

výborné sladění složitějších pohybu, rytmus, rovnováhu, odhad vzdálenosti, orientaci v 

prostoru, různé změny či přizpůsobení se, přesnost provedení a jiné. Pro jejich správné 

působení v různých sportovních disciplínách je nejdůležitější funkce centrálního 

nervového systému a dalších řídících center.  

Pro sportovní činnost se kromě těchto obecnějších dělení využívají pro větší 

významnost specifické koordinační schopnosti. Jejich definování je z velké míry 
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ovlivněno charakteristikou konkrétní pohybové činnosti či sportovní specializace (herní 

koordinační schopnost, hokejové koordinační schopnosti atd.). (Dovalil a kol., 2009) 

U koordinačních schopností lze hovořit i o metabolické či psychické stránce. Jejich 

úroveň u každého sportovce může mít jinou míru zastoupení, což může mít za následek 

následující odlišnosti v: 

• koordinaci jednotlivých částí celkového pohybového úkonů 

• Integraci pohybů do výsledných celků 

• nejrychlejší a korektní reakci na signál pro uskutečnění pohybu či změně 

• kontrolování činnosti co do vynaloženého úsilí, využití prostoru, správné 

načasování, způsob provedení 

• volbě pohybu vůči zadání a situacím  

• perfektním provedení. 

3.3.5. Flexibilita, pohyblivost  

“Flexibilita je schopnost realizovat pohyb v náležitém rozsahu, o plné amplitudě.”  

(Měkota, Novosad, 2005) 

Tato schopnost pojednává o určitém rozsahu pohybu v konkrétním kloubu či kloubním 

systému. Stejně tak je lze označit za kapacitu kloubu umožňující plynuly pohyb v 

úplném, Pro konkrétní pohybový úkon optimálním rozsahu. Umožňuje sportovci 

vykonávat pohyb jednou nebo více částmi těla, A to v dostačujícím rozsahu, v závislosti 

na účelu, lehce a potřebnou rychlostí. Jedná se o schopnost, jejíž míra je z velké části 

podmíněna geneticky, pomocí různých cvičení rozvíjejícího charakteru lze však tuto 

schopnost ovlivňovat v pozitivním slova smyslu. 

Kategorizace pohyby vlastních schopností jsou různá. Jedno ze základních dělení je 

flexibilita statická dynamická. O statické flexibilitě hovoříme jako o velikosti rozsahu 

pohybu v daném kloubu, jež lze dosáhnout pomalým pohybem. Typickým příkladem 

lze uvést hluboký Předklon s následným dotykem plochy a kratší vydrží v krajních 

polohách. Dynamickou flexibilitu lze pak charakterizovat jako schopnost využívání 

kloubního rozsahu při konkrétním pohybovém úkonů za normální či vyšší rychlosti. 

Dle Měkoty a Novosada (2005) je pro testování flexibility důležité rozdělení na aktivní 

a pasivní složku. Aktivní pohyblivostní schopnost lze popsat lze popsat amplitudou, jež 

byla dosáhnout a jen za pomoci síly konkrétního svalstva. Pasivní pohyblivostí 
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rozumíme amplitudu, která byla získaná za pomoci vnější síly, jako gravitační síla či 

dopomoc spolucvičence. Co do rozsahu těchto dvou skupin je rozsah pasivní flexibility 

vždy větší nežli rozsah flexibility aktivní. 

Je zcela patrné, že flexibilita v jednotlivých kloubech může mít rozdílné hodnoty. Na 

tomto základě nelze tedy s jistotou říci, Že výborná flexibilita v jednom klubu bude mít 

podobnou míru rozsahu v kloubu jiném. Toto je příčina, proč flexibilitu dále dělíme dle 

regionů, jako flexibilita paží, ramen, trupu, nohou a kyčlí. 

Co do srovnání mužského a ženského zastoupení, mají vyšší úroveň flexibility převážně 

ženy, a to zejména z důvodu anatomických a fyziologických odlišností pohlaví. Jedná 

se především o oblasti pánve, Kde se např. v době těhotenství flexibilita rapidně zvyšuje 

příčinou uvolnění vazů.  

Hlavními myšlenkami pro vytvoření základu pohyblivosti jsou dle Schnabela 

(2003) myšlenky konstituční, kondičně-energetické a koordinační. 

• konstituční – tímto je ovlivněn tvar či typ kloubu, na jehož základě je určen 

stupeň volnosti nebo možnost protažení svalových pouzder či látková výměna 

kloubu. Jako další konstituční vliv je uvažováno protažení svalů a šlach s nimi 

propojenými. 

• kondičně-energetické – je důležitou myšlenkou především u aktivní 

pohyblivosti, pojednává o síle svalů, jež vyvolávají pohybovou činnost, protože 

v krajních rozsazích je nezbytné Překonat určitý odpor. 

• koordinační – tento základ Vymezuje především koordinaci agonistů, 

antagonistů a synergistů společně s regulací svalového tónu či svalové a 

šlachové reflexy. 

• trénovatelnost – mezi základy flexibility se příliš neředí, a to zejména z důvodu 

jeho zcela úplné neovlivnitelnosti.  

Dovalil a kol. (2009) uvádí jako další důležité poznatky například skutečnost, kdy 

snížená pohyblivost, a to zejména v důsledku tuhosti či zkrácení svalů (především 

velkým množstvím jednostranného zatížení či neplánovaného posilování), může vést k 

nárůstu riziku zranění. Tato tuhost je ovlivňována pružností tkání, které při nižších 

hodnotách flexibility ponechávají svaly tuhé a neelastické, zabraňující žádoucímu 

pohybu. Jistý vliv na velikost rozsahu může mít i psychicky stav či únava. Napjaté 

situace, nervozita, neklid nebo strach mohou mít za následek zvyšování tonu svalu a jeli 
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tento tonus natolik zvýšený, může dojít k negativnímu ovlivnění flexibility. V 

neposlední řadě za vlivný faktor uvést teplotu. Při větších vnějších tepelných 

podmínkách lze dosáhnout dokonalejšího rozsahu pohybu. Podobně i u vnitřních 

tepelných podmínek, které například zvýšit různými formami prohřátí či rozcvičení, Lze 

dojít k lepším výsledkům. 

Z hlediska sportovního výkonu se za ideální míru flexibility uvažuje nikoli maximální, 

avšak optimální míra pohyblivosti, umožňující provádět úkon v náležitém, dostatečně 

velkém rozsahu, s dostatečnou rychlostí a lehkostí. Schnabelem (2003) je jako typický 

příklad uváděná zvýšená pohyblivost v oblasti pánve nebo koleni pro atletické 

disciplíny jako může být běh přes překážky, zvýšená pohyblivost v oblastech 

hlezenního kloubu, jež může být dominující faktor při plaveckých závodech a dokonalé 

prohýbání zad, které lze využít u sportovců bojových umění. U cyklických disciplín je 

nezbytná větší míra rozsahu, zejména z důvodu zvyšování ekonomičnosti pohybu 

v běžeckých disciplínách. Tímto tak nedochází k projevu ochranného brzdicího efektu, 

který mimo jiné způsobuje nárůst tónu antagonistů téměř v hraničních polohách, a 

naopak umožňuje prodlužovat běžecký krok. 

Dle Pistotnika (1998) lze na základě výše zmíněného sestavit 7 základních bodů pro 

shrnutí pozitivního vlivu pohyblivosti: 

• dokonalé zvládnutí techniky pohybu 

• zvýšená ekonomičnost pohybu 

• nižší pravděpodobnost postižení či zranění 

• u některých sportovních disciplín zvýšená estetická forma projevu 

• vliv na další motorické schopnosti 

• zábrana defektů a držení těla 

• bezproblémové pohybové aktivity všedního dne 
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3.4.  Technické faktory 

Podle Dovalila a kol. (2009) se za technický faktor považuje záměrný způsob realizace 

pohybové činnosti, který lze uskutečňovat V návaznosti na možnosti jedince, na 

zákonech biomechaniky pohybu a na neuro-fyziologických mechanismech řízení 

pohybu. 

Podobně Perič a Dovalil (2010) charakterizují technický faktor jako určitou tréninkovou 

činnost, jež se koncentruje zejména na formu realizace zadané pohybové činnosti. Touto 

činností rozumíme zejména přesnost, rychlost, dosažení cíle atd. O tom, zdali je forma 

provedení neboli technika dobrého či špatného charakteru nám popisuje úroveň 

zvládnutí pohybových dovedností. Úzce s tímto související je koordinační schopnost, 

která se dle autorů Meinela a Schnabela (1987) chápe jako organizátor dalších 

schopností pohybu v rámci konkrétních sportovních dovedností. 

Dovalil a kol. (2009) rozděluje techniku na dvě základní oblasti, a to na vnitřní a vnější. 

Toto rozdělení bylo vytvořeno, aby bylo možné lépe zjišťovat nejen vizuální stránku 

prováděných projevů účinkujícího, ale rovněž i nám zatajené vnitřní příčiny špatné nebo 

naopak dobré techniky. 

Vnější techniku lze popsat jako ucelený obsah pohybových úkonů, které společně 

vytváří pohybový celek směřující ke konkrétní mu výsledku. Nejčastěji se popisuje 

pomocí kinematické parametrů pohybu a jeho jednotlivých dílů v závislosti na čase a 

prostoru. Výhodou je dobrá vizuální pozorovatelnost a praktická měřitelnost. Je tak 

vhodným parametrem pro hodnocení projevu, plynulosti, stálosti nebo rytmu. Její 

uplatnění lze najít v řadě estetický sportů, jako jsou skoky na trampolínách. 

Na druhé straně máme techniku vnitřní, která je stavebním kamenem 

neurofyziologických vlastností ve sportu. Její strukturu chápeme jako centrum 

zpevněných a stabilizovaných pohybových vzorců a programů a k nim adekvátních 

systémů relaxací a kontrakcí svalů. 

Perič (2004) označuje techniku za jednu z důležitých částí sportovního výkonu, kde ji 

vysvětluje jako soubor všech dovedností, které souvisejí s danou specializací. Hlavní 

myšlenkou je učení se velkému množství sportovních dovedností vycházejících z potřeb 

konkrétní disciplíny. Tyto dovednosti mohou mít různou podobu, a sice podobu 

jednoduchou, jako např. lukostřelbu, podobu složitější, mezi které řadíme plavání a 

bruslení a podobu velmi složitou, kam patři judo a jiné. 
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Technický faktor úzce souvisí s jiným terminologickým označením, kterému říkáme 

styl. Označení technika popisuje vzorové provedení konkrétního pohybu, tzv. 

nedostižný ideál z hlediska biomechaniky, anatomie, morfologie a jiných zákonů. 

Individuální provedení tohoto ideálu pak označujeme jako styl. 

Z hlediska techniky můžeme také uvažovat o dalším vlivném parametru, a to o 

osvojování nových pohybových či sportovních dovedností, resp. o procesu, jemuž se 

říká motorické učení. Podle Periče (2012) se pro dokonalé osvojení techniky 

konkrétního pohybového úkonu využívá 5 základních po sobě jdoucích prvků: 

• představení dovednosti 

• demonstrace a krátká teoretická vysvětlení podstaty dovednosti 

• začátek nácviku dovednosti 

• zpětná vazba pro korekce chyb 

• další opakování cviku a upevňování 

Takto získané nové dovednostní prvky se v rámci tréninku dále formují, zpevňují a 

stabilizují, a to především za přítomnosti senzorických, psychických a nervosvalových 

funkcí. Ty lze dále využívat jako základ pro konkrétní činnosti v soutěžích. Jejich 

následná technika provedení, tedy způsob provedení, jejich zásoba, stabilita a 

proměnlivost tak vytváří důležitý specifický faktor struktury sportovního výkonu. 

Technickou složku mohou dále z hlediska osvojování nových pohybových dovedností 

ovlivňovat úrovně jiných faktorů: 

• racionalizace – schopnost, která umožňuje při provádění pohybového úkonu 

vynaložit ideální míru úsilí, kterého je v daném okamžiku potřeba pro jeho 

korektní zvládnutí. 

• stabilita – Dovalil a kol. (2009) Označuje stabilitu jako schopnost, která 

umožňuje pohybové úkony v rámci techniky dostatečně upevnit a stejně tak 

vytvořit rezistenci na rušivé elementy vnější ho prostředí. Perič a Dovalil (2010) 

Ji vnímá jako nejpodstatnější požadavek při Osvojování pohybových 

dovedností. Pojednává například o různých herních situacích, v nichž sportovec 

s vysokou úrovní stabilizační schopnosti nebude natolik ovlivněn atakováním 

soupeře, únavou atd. 
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• variabilita – schopnost umožňující rychle a pohotově zaměňovat určité prvky 

pohybového celku v návaznosti na proměnlivé podmínky. Ve své podstatě se 

jedná o chránící složku, jež může způsobit narušení ideálního procesu pohybu. V 

herních situacích lze variabilitu použít například při schopnosti uvolnění se jak 

na levé, tak i na pravé straně. 

• diferenciace – je vnímána jako specializované zaměření. Diferenciaci si myslí 

oddělování podstatných a nepodstatných částí technické složky, které na sebe 

dále navazují a slučují se v ucelené složky konkrétních dovedností. 

• integrace – umožňuje zformovat uspořádanou skupinu dovedností, tzn. že 

umožňuje zkompletovat všechny díly techniky. 

3.5.  Taktika 

”Taktická příprava je složka sportovního tréninku, která se zabývá způsobem vedení 

sportovního poje. Zaměřuje se na jeho výklady, možnosti a praktická řešení.“ (Perič, 

Dovalil, 2010) 

Dovalil a kol. (2009) za taktické faktury označuje formu realizace širší a dalších úkolů, 

provádění v souladu se zákony konkrétního sportovního odvětví. 

Tuto část struktury sportovního výkonu lze chápat jako schopnost, pomocí níž jsme 

schopni provádět úmyslný, pro myšlený a účinný boj za daných zákonů soutěže. Hlavní 

myšlenkou je získání a upevnění konkrétních taktických informací, pomocí níž je 

sportovec schopen za jakékoli soutěžní situace vybrat ideální řešení a rovněž jejich 

realizaci provést s maximální účinností vůči zadané strategické myšlence. 

Hladina využití taktické schopnosti se v jednotlivých sportovních disciplínách výrazně 

liší. Nižší zastoupení je v gymnastice či plaveckých sprintech, poněkud větší míru 

použití taktiky lze využívat ve skoku vysokém nebo vzpírání a největší uplatnění je 

především ve sportovních hrách či sportech bojového charakteru. Je zřejmé, že ji nelze 

využívat ve všech úrovních z hlediska výkonu. Taktickou složku lze uplatňovat 

především ve vrcholových soutěžích. Zde je totiž úroveň kondičních, koordinačních a 

jiných schopností a dovedností nutných pro konkrétní sport na vrcholové úrovni, což 

znamená, že se sportovci mohou věnovat dalším faktorům, kterým může být právě 

taktika. Taktické faktory rozeznávají dva základní termíny, mezi něž patří: 
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Strategie 

Je dopředu vymyšlený a v závislosti na některé poznatky sestavený plán, na jehož 

základě by mělo být dosaženo maximálního očekávaného výsledku. Strategická 

schopnost nám popisuje obecný rámec pro realizaci soutěžních situací. Vytváří zákony 

pro rozhodnutí v průběhu děje. Nakolik má tým či sportovec osvojená a naučená 

konkrétní řešení situací z tréninkových jednotek a jaká je v nich míra neurčitosti (jaká je 

míra jejich nepřipravenosti) má vliv na velikosti použití taktiky a taktických schopností 

neboli konkrétní řešení dané situace. 

Taktika 

Navazuje na schopnost strategie. Na jejímž základě se vytváří postupný plán, pojednává 

o způsobu provedení jednotlivých situací v soutěži se zaměřením na praktickou realizaci 

v takovýchto momentech v závislosti na akceptované strategii. Je také označována jako 

schéma či soubor možnosti řešení soutěžních situací. Je sestavená z celé řady informací 

a zkušeností, tzv. taktických vědomostí, které nám vypovídají o správném způsobu 

realizace boje ve sportu a následném provedení v praxi s úmyslem dosažení ideálního, 

plánovaného výsledku. 

Stavebním kamenem taktických schopnosti jsou tzv. procesy myšlení. Jako jejich 

predispozice slouží konkrétní soubory vědomostí, uložené v paměti sportovce, a 

schopnosti intelektuální, a to jak obecného charakteru, tak i specifického. Jejich 

nedílnou součástí jsou poznatky o: 

• znalosti pravidel konkrétního sportu 

• informace o společném předmětu a náčiní 

• obecné principy a kroky taktického boje konkrétní disciplíně 

• zhodnocení vlastních předpokladů a možností 

• z hlediska sportovních her a sportů bojového charakteru informace o slabých a 

silných stránkách protivníka 

Podle Dovalila a kol. (2009) lze vyčleňovat souhrn taktických schopností a myšlení na 

dvě další základní struktury: 
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Vnímání 

Umožňuje spolupráci cvičícího s okolními podmínkami neboli se soutěžními situacemi. 

Tento proces probíhá pomocí smyslových orgánů, mezi ty nejzásadnější patří vedle 

zraku i analyzátor pohybu. V procesu vnímání se působením dlouholetého vlivu 

smyslových orgánů utváří jistý systém, který se v konkrétní specializaci vyvíjí velice 

specificky. V takovém případě pak hovoříme o produktivním vnímání nebo také o 

vizuálním myšlení. Tento systém se společně s výše zmíněnými smysly neustále 

vylepšuje, upevňuje a dopomáhá syntéze důležitých bodů většiny soutěžních situací, jež 

je soutěžící nucen řešit ve své sportovní disciplíně Cílem této syntézy je schopnost 

tvoření představ skutečných momentů A ty jsou nadále přesměrovávány do center 

mozku, kde probíhá jejich další zpracovávání a uchovávání pro taktické myšlení.  

Výběr optimálního řešení 

Pojednává o myšlenkových procesech jakožto nejdůležitější a nejkomplikovanější fáze 

pohybového jednání. Vytváří snahu se zachovat ke konkrétní soutěžní situaci co možná 

nejefektivněji i vzhledem k proměnlivým podmínkám. Paměť a mysl mozku je neustále 

rozvíjejícím, doplňujícím a zkvalitňujícím se prvkem, který napomáhá dynamizovat tok 

myšlenek. Na základě široce rozvětveného souboru zpětnovazebních informací dochází 

k realizaci asociačních systémů, jež nám dopomáhají využít i jiné soubory tvůrčího 

přístupu, jako je anticipace nebo intuice 

3.6.  Psychologická složka 

Perič a Dovalil (2010) označují psychologický faktor za složku struktury sportovního 

výkonu, která svým působením pozitivně i negativně ovlivňuje psychické komponenty 

ve sportu. 

Hlavním cílem tohoto faktoru je snaha vytvořit ideální předpoklady z hlediska psychiky 

sportovce, které by měli vést ke správnému provedení výkonu ve sportu. Měla by 

umožnit dokonalejší a rychlejší adaptaci na proměnlivé vlivy sportovním výkonu, a to 

především ve vztahu k právě zmíněné adaptaci a regulaci psychiky sportovce na 

tréninkové i soutěžní podmínky. Jako další je snaha o nalézání dokonalejších a co 

možná nejefektivnějších postupů a jiných metodologických aplikací pro samotný rozvoj 

a rozvoj odolnosti sportovce vůči negativním vlivům psychiky. 
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Každý sportovec má z hlediska psychiky celou škálu osobnostních vlastností. Tyto 

vlastnosti ho ovlivňují co do jeho chování projevů. Odborný názvem se soubor těchto 

vlastností označuje jako struktura osobnosti. Mezi hlavní faktory tohoto členitého 

systému patří 

Schopnosti 

Schopnosti lidského systému dělíme na senzorické, pohybové intelektuální. Pohybové 

schopnosti jsou všechny schopnosti člověka z hlediska motoriky. Jejich podrobnější 

popis byl popsán v předchozích kapitolách. Schopnosti senzorické mají základ ve 

smyslovém vnímání nebo čití sportovce. Pojednávají o míře pozornosti, analýzy nebo 

porozumění a vytvářejí tak stavební kámen výkonu. Na základě tréninkových jednotek 

se rozvíjí jejich specifické vjemy. Intelektuálními schopnostmi rozumí Perič a Dovalil 

(2010) ty schopnosti, které působí na sportovní výkon v celé řadě oblastí. Ve 

sportovních hrách mluvíme nejčastěji pohybové inteligenci, kterou může být hráčská 

inteligence (ve smyslu periferního vidění zorného pole, předvídavost, emoční 

inteligence či rychlost přemýšlení). Dle Vaňka, Hoška a Svobody (1974) se u sportovců 

vrcholové úrovně vyskytují nadprůměrné hodnoty intelektuálních schopností. 

Temperament (emoce) 

Určení toho, jací jsme co do typologie temperamentu, může napomoct odhalit řadu 

důležitých informací. Pro temperament má velký význam právě emoční stálost a zralost 

společně s odezněním melancholických stavů.  

Dle temperamentu například určit sportovní vlastnosti či sport, který je pro konkrétního 

sportovce ideální. Pro flegmatika je například ideálním sportem kruhový trénink. Mezi 

jeho hlavní rysy patří pasivita, pečlivost, přemýšlivost nebo spolehlivost.  Cholerik by 

byl ideálním sportovcem v oblasti bojových sportů. Je urážlivý, neklidný, agresivní, 

vzrušivý, či aktivní. Sangvinika lze vnímat jako člověka s tanečními vlohy, ideálním 

sportem pro něho je zumba. Má rysy vůdčího, bezstarostného, citlivého a společenského 

člověka. Melancholika lze svým ideálním sportem zařadit do jógy. Je tichý, 

nespolečenský, rezervovaný a pesimistický. Je tedy patrné, že i sportovní temperament 

může být limitujícím faktorem v konkrétních sportovních disciplínách. (Sportuj podle 

svého temperamentu, © 2015) 
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Motivace (vůle) 

Její se jako vlastnost člověka tvořící důvodu jeho projevu. Vytváří, usměrňuje či 

pojednává a o míře intenzity tohoto projevu. Motivace je velice obtížný faktor se 

smyslu měřitelnosti, a to zejména z důvodu jejího ovlivnění dalšími okolními vlivy jako 

potřeby a emoce či vůle.  Za velkou zvláštnost se u motivace považuje její 

proměnlivost. Oproti pohybovým schopnostem, které se u člověka určitým směrem a 

stupněm dovednosti vytváří kontinuálně. U motivace tomu tak není. Je u ní zastoupeno 

velmi malé množství stálých znaků, pomocí kterých bychom byli schopni určit 

působení motivace. 

 Rozeznáváme základní dva druhy motivace:  

• Vnější motivace 

o Ta působí na člověka z okolního prostředí. Typickým příkladem může 

být u dětí slib odměny za splnění zadaného úkolu. Sport je sám o sobě 

velikým nositelem vnější motivace, nabízí všelijaké reálné potřeby 

ukojení naší motivace, jako diplomy, tituly, medaile, poháry a jiné. 

Taková ocenění jsou důležitou součástí sportu a naplňují sportovce 

dobrým pocitem z kvalitního výkonu.  

• Motivace vnitřní 

o Pojednává o sportu jako o tvůrci pocitů radosti, uspokojení a pozitivní 

emoční aktivity, které jsou nezbytné pro dokonalého působení vnitřní 

motivace. Naplňuje touhu člověka po seberealizaci, využívání a rozvíjení 

jeho schopností. Mimo profesionální sportování je nejpodstatnějším 

faktorem vnitřní motivace zdraví. (Základy motivace ve sportu aneb pro 

hráče lepší a spokojenější, 2020)  

Charakter 

Za další vlivný faktor ve sportu lze považovat charakter sportovce. Tento pojem 

označuje určitý soubor získaných relativně stabilních osobnostních vlastností. 

Pojednává o tom, jak člověk projevuje vůči sobě, čemuž říkáme tzv. sebepojetí, stejně 

tak jak reaguje na vztah onoho člověka vůči osobě, ostatním lidem, společenským 

skupinám, institucím a přírodě. Je utvářen v dlouhodobém procesu sociálního učení. Ve 

sportovním prostředí tak rovněž může mít vliv nejen na správný výběr konkrétní 

disciplíny, ale rovněž i na průběh soutěže či zápasu. (Charakter, © 2013) 
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Dovalil a kol. (2009) uvádí jako další důležitý parametr psychických vlastností 

aktivační úroveň. Pojednává o současném psychickém stavu sportovce, o jeho intenzitě 

napětí. Je to jistá forma nabuzení centrální nervové soustavy, která je ovlivněna hlavně 

danými nároky realizovaného výkonu. Nejmenší hodnoty bývá aktivační úroveň v 

procesu odpočinku, resp. spánku, nejvyšší hodnoty se objevují v samotném průběhu 

výkonu. 

Aktivační úroveň je podle Periče a Dovalila (2010) rozdělena do 3 oblastí podle míry 

aktivace: 

• Nadměrná aktivace (startovní horečka) - Tento stav se projevuje spíše negativně, 

sportovce probíhá nadměrné podráždění, dochází k útlumu a zvýšené míře 

aspirace. Samotný pohybový proces je pak doprovázen nekoordinovaný pohyby, 

třesem svalů až křečemi a celkový projev je nekoordinovaný 

• Nízká aktivace (apatie) - 3 a poté dochází mu nižším hodnotám aspirace, útlumu 

v oblastech mozkové kůry a celkový projev pohybu působí ochablé, malátně a 

nekoordinovaně. Ve sportovních hrách může mít dopad na místní úrovni 

agresivity až pasivity. 

• Optimálně zvýšená aktivace (bojová pohotovost) - Jedná se o ideální 

rozpoložení organismu s ideální reakci na podnět, reálnou aspirací, ideální mírou 

napětí a přirozenou agresivitou. 

Jsou zjištěny vlivné aspekty, které mohou zvyšovat hladinu regulace podle 

momentálního stavu aktivace. Na tomto základě rozeznáváme 4 základní tipy. Jsou to 

různé formy rozcvičení, jejich formy a metody se určují podle toho, zdali u sportovce 

převažují nadměrné, čí nízké hodnoty aktivace. Podobně tomu je u dechových cvičení, 

kdy u startovní horečky používáme pomalá hluboká cvičení a při nižší aktivaci kratší 

nádechy a výdechy. Dalším typem je hudba, která rovněž napomáhá zlepšení aktuálního 

stavu. Podle něho můžeme využívat formy pomalejších a klidnějších hudebních žánrů 

nebo na druhé straně hlasitější či výraznější že hlediska rytmiky. Posledním typem je 

trenérská činnost. U ní lze využívat například klidnějšího projevu a na straně druhé 

důraznější artikulaci či gesta. 
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4. Struktura sportovního výkonu ve sportovní střelbě 

Jako každá sportovní disciplína, i sportovní střelba zahrnuje všechny faktory struktury 

sportovního výkonu. Jak uvádí Brych (2008), správné definování struktury výkonu 

zajišťuje tréninkový proces, v němž se zaměřujeme na řešení různých pohybových 

činností ve dvou částech. První částí se rozumí individuální provádění činností, jako 

průprava pro techniku či taktiku a následně druhý směr je zařazuje do větších 

komplexnějších celků. Je však patrné, že dokonalé splnění nároků specializace je 

závislé nejen na působení sportovce, ale rovněž na systematickém procesu vedení 

tréninkových jednotek trenérem, podloženém řadou vědomostí, schopností a zkušeností. 

4.1.  Somatické faktory sportovní střelby 

Za somatické faktory ovlivňující výkon považujeme především výšku střelce 

s následnou hmotností, případně tělesné složení a typ těla sportovce.  

Vhodné výškové parametry jsou ve sportovní střelbě velice relevantní. Mezi elitní 

špičkou se objevují či objevovali sportovci, jejichž výška dosahovala nižších i vyšších 

hodnot. Nelze tedy s přesností říci konkrétní hodnotu, která by určovala ideální míru. 

Lze však s jistotou konstatovat, že výška společně s hmotností těla člověka může mít 

jistý vliv na stabilitu těla právě při střelbě ze vzduchové pistole v poloze vstoje.  

Při střeleckých polohách vleže či v kleče je tělo vždy opřeno o minimálně tři opěrné 

body a tvoří tak dokonalou polohu pro téměř bezchybné střílení. Napříč tomu se totéž o 

poloze vstoje říct nedá. Jediné opěrné body zajišťují dolní končetiny. Jedná se tak o 

nejméně stabilní polohu ve sportovní střelbě a jak uvádí Jurjev (1966), střelba vstoje je 

ve sportovní střelbě nejsložitější a nejtěžší.  

 Malá stabilita polohy je zde dána především tím, že těžiště soustavy „tělo střelce – 

puška“ je velmi vysoko nad opěrnou plochou a samotná opěrná plocha je velmi malá, 

neboť je ohraničena pouze chodidly nohou. Zejména na tuto skutečnost může mít výška 

poměrný vliv. Čím vyšší sportovec je, tím se jeho těžiště posouvá nahoru a může tak 

docházet ke zhoršeným vlastnostem stability.  

U střelby vstoje je rovněž důležitý prvek stability zpevnění kotníku. Určité zafixování 

hlezenního kloubu poskytuje speciální střelecká obuv uzpůsobená právě pro fixací 

kloubu. K jeho posílení využíváme celou řadu balančních nebo rovnovážných cviků, 



46 
 

která jsou zprvu prováděna za stabilních podmínek a až po jejich dokonalém zvládnutí 

lze přejít labilní polohy. 

Tuto schopnost lze měřit pomocí různých metod. Jednou ze základních možností je 

ověření stability a suchá střelba na střeleckém trenažeru SCATT. Jako další lze využít 

laboratorních testů, konkrétně strojů ke zjišťování stabilometrie. (Stabilita při střelbě a 

její nácvik, 2016) 

4.2.  Kondiční faktory SS 

Složka kondičního charakteru je ve sportovní střelbě jednou ze zásadních. V obecném 

popisu se uzpůsobuje na vznik a vývoj ideálních předpokladů pro sportovní střelbu, 

resp. na konkrétní a specifické podmínky tohoto sportovního odvětví. (Brych, 2008)  

Z pohledu silových schopností se ve sportovní střelbě přílišně neuvažuje. Ve většině 

disciplín, a střelbě ze vzduchové pistole tomu není výjimkou, se zapojují pouze malé 

svalové části nebo SS Kondiční faktor  

A i přesto jsou sportovní střelci v rámci tréninkových procesů podrobování různým 

silovým tréninkům, Obsahující různé formy kliků či dřepů, případně jiná cvičení s 

malými činkami gumovými expandéry atd.  

Nejspecifičtější formou silový schopností objevujících své sportovní střelbě je síla 

vytrvalostní. Pro její dokonalou Úroveň se využívají především formy běhu nebo 

plavání. Její význam je daný především Délkou či trváním probíhajícího střeleckého 

závodu, který může v případě olympijských her trvat až hodinu a půl. Je tedy nezbytné 

tento faktor nepodceňovat, a i v trénincích této složce věnovat určitou pozornost. 

Tím se dostáváme k další složce konečných faktorů, kterou jsou schopnosti vytrvalostní. 

Tato složka opět nemá převeliký význam pro sportovní střelbu, a to zejména proto, 

neboť se jedná o sport statický. Jedinou spojitostí Je právě výše zmíněná silová 

vytrvalost, a to konkrétně paží, kdy střelec musí po Celý čas trvání závodu držet v rukou 

zbraň. 

Obratnostní a pohyblivostní schopnosti stejně jako výše zmíněné nepatří mezi ty 

významnější, dalo by se spíše říci, že se jedná o ty nejméně využivatelné. Vzhledem k 

tomu že střelba je statickým sportem, k využití těchto dvou složek se ve své podstatě 

nedostáváme. 
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Z hlediska pohyblivosti zařizujeme pouze jednu podsložku, která se nazývá statická. 

Lze ji rozvíjet různou formou speciálních gymnastických cvičení, které se zaměřují na 

konkrétní svalové skupiny využívající se právě v procesu střelby. Pro ideální míru 

stability ve smyslu polohy Využíváme nejprve metodicky jednoduché tipy cvičení jako 

např. chůzi po úzké základně, po jejím dokonalém zvládnutí můžeme přejít na prvky 

složitější, kterými mohou být například balanční cviky. 

Jak uvádí Brych a kol. (1996 střílíme z pistole a revolveru), nedílnou součástí 

kondičních faktorů ve sportovní střelbě je rychlost. Střelci jsou nuceni co nejrychleji 

reagovat na okolní podmínky a podněty, ať už ve formě psychických či pohybových 

vlivů. Pro rozvoj rychlostních předpokladů sportovního výkonu ve střelbě využíváme 

celou škálu specializovaných cvičení, jako cvičení se zaměřením na optické nebo 

akustické signály, zachytávání letícího míče, stolní tenis a jiné. 

4.3.  Taktické faktory SS 

Za nejpodstatnější taktický bod se u velké většiny střelců uvádí myšlenka, kdy se střelec 

musí umět vypořádat sám se sebou. Proto je důležité, aby si střelec vytvořil tzv. osobní 

bublinu, do níž může vstoupit pouze on. Tato bublina obnáší schopnost odprostit se od 

nepříznivých okolních vlivu, jako může být vyšší nastřílené skóre soupeře, špatné 

osvětlení, špatný pocit z vlastního aktuálního výkonu atd. 

Za další důležitý bod taktiky se uvádí dokonalá znalost pravidel či propozic soutěže. To 

je samozřejmostí, že střelec by měl být kompletně obeznámen s pravidly konkrétní 

střelecké disciplíny, ale propozice závodu se mohou lišit závislosti na pořadateli. Proto 

je nezbytné jejich důkladné prostudování. 

Před závodem je Střelcova povinnost překontrolovat své veškeré střelecké vybavení, 

Mezi které patří střelecký oděv, obuv, zbraň, střelivo, střelecké pomůcky a další. V 

průběhu závodu je nutné ￼dodržovat pokyny pro střelbu. Odstřílet ideální počet 

nástřelných ran, dobře sladit mířidla či zvolit ideální tempo střílení z hlediska 

odpočinku mezi ranami. (Střílíme z pistole a revolveru Brych a kol 1996) 

Je tedy nejdůležitější získat potřebné povědomí o vědomostech či jiných nezbytných 

informacích z hlediska taktiky. Na jejím základě je střelec schopen vytvořit si ideální 

plán, jak konkrétní závod bude probíhat a stejně tak získává povědomí o samostatnosti 

při průběhu střelby. Brych (2008) 
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4.4.  Technické Faktory SS 

Technická složka je neodmyslitelně nejpodstatnější součást sportovního výkonu 

sportovní střelby. Brych a kol. (1996) 

Brych (2008) rozeznává čtyři základní body pro optimalizaci a dosáhnutí maximální 

úrovně sportovního výkonu ve střelbě: 

• ostrá střelba ve vztahu ke konkrétní disciplíně dle pravidel ISSF 

• trénink střelby bez nábojů pro vybudování ideální fáze spouštění, tzv. suchý 

trénink  

• ideomotorický trénink (viz. kapitola psychologický faktor sportovní střelby) 

• procvičování principů střelby pomoci prostředků či metod ve ztížených 

podmínkách, respektive podmínkách simulujících skutečný závod 

Ostrá střelba 

Samotný střelecký projev je ve své podstatě výsledkem Střelcova působení, pojednává o 

jeho současné výkonnosti, a tedy o tom, jak je dotyčný připraven pro následující 

závodní období. Na tomto základě je nezbytné, aby střelec byl schopen určit své chyby, 

stejně tak provést jejich případnou nápravu. To obnáší různé aspekty, jako schopnost 

vyhodnocení zásahu v terči, správně určit a vyhodnocovat hodnoty rozptylu 

jednotlivých ran a na jejich základě vyvozovat myšlenky o následných ranách, Neustále 

provádět identifikaci střelecké polohy, vnímat okolní vlivy, jako osvětlení.  

Suchý trénink 

Touto formou tréninkového procesu se rozumí téměř stejná podoba, jako při závodě, 

což znamená, že střelec se vším možným vybavením zaujímá střeleckou pozici, avšak s 

tím rozdílem, že do nábojové komory nevkládá náboj a výstřel provádí pouze tzv. 

nasucho. Hlavní myšlenkou tohoto principu je adaptace na závodní podmínky, stejně 

tak má vliv na další faktory limitujícím střelbu, jako dýchání, spouštění či míření.  

Lasko a Skanaker (1985) popisuje tyto 3 faktory následujícím způsobem: 

• Dýchání je velice důležité pro dokonalou přesnost každé rány a je vnímáno jako 

faktor ovlivňující nejen pohyb paží, ale rovněž o třes celého těla v důsledku jeho 

působení. Klade se na něj veliký důraz, neboť při sportovní střelbě je velice 

limitujícím faktorem. Hlavním záměrem je co možná nejvyšší snížení tepu a 

srdečního pulzu, které mohou způsobit snížení již zmíněné přesnosti rány. U 
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vrcholových střelců je využíváno různých forem. Někteří střelci v průběhu 

střelby dech zadržují, jiní naopak střílí v tzv. polovýdechu 

• Dokonalým mířením se rozumí ideální sladění mušky a hledí, a to jak v 

horizontálním, tak i vertikálním směru. Bez takto zmíněného stavu nelze 

dosahovat vrcholových výkonů. 

• A pro střelbu že vzduchové pistole je spouštění základním stavebním kamenem. 

Její míra důležitosti je tak vysoká, že pokud není spouštění dokonalé, ostatní 

parametry již nemůžou ovlivnit zlepšení rány.  

Procvičování principu střelby a simulované prostředky 

Jedná se o různá zařízení či přístroje napomáhající ke zlepšení střelby či nácviku 

potřebných dovedností. Jsou velkým přínosem pro diagnostiku výkonu a zlepšení 

tréninkových procesů. Pomocí nich lze diagnostikovat všechny výše zmíněné faktury či 

aspekty, společně s dalšími, kterými mohou být stabilita polohy těla, držení zbraně aj. 

Jejich úplatně ní se využívá zejména ve vrcholových úrovních. 

4.5.  Psychologický faktor sportovní střelby 

Závodní činnost přináší pro organismus zvětšenou psychickou zátěž. Nezáleží na tom, 

zda ji nazýváme startovní horečka, přemíra odpovědnosti či stres, skutečnosti je, že 

existuje. V dnešní době je trénovanost vrcholových sportovců na vysoké úrovni. O 

výsledku v závodě rozhodují často zdánlivé maličkosti, připravenost na neočekávanou 

situaci, schopnost soustředit se i za nepříznivých podmínek (hluk, diváci apod.), 

schopnost uvolnit se během závodu fyzicky i psychicky. Na druhé straně, jak již bylo 

zmíněno výše, psychologie nemůže nahradit nedostatky v technice střelby nebo 

trénovanosti, či nedostatky ve vybavení. (Brych, 1996) 

Často bývá obtížné vysvětlit značné kolísání výkonů, a to třeba ve dvou po sobě krátce 

následujících startech. Někdy se setkáme s výkonem o mnoho slabším, než byl poslední 

kontrolní výkon tréninkový, potom mluvíme o selhání výkonnosti. Nebo podle Brycha 

(2008) dochází k tzv. „psychickému selhání“. Příčinou je nervozita, tzv. závodnická 

horečka, přemíra odpovědnosti, což způsobí, že sportovec podá o třídu horší výkon než 

v tréninku. Rovněž může stav ovlivnit skutečnost, kdy závodníkovo vědomí eviduje 

vlastní špatnou připravenost ve srovnání s protivníky, což vede k rezignaci, takže 

sportovec nepodá ani svůj obvyklý výkon. 
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Z toho vyplývá, že vrcholový střelci musí mít ideálně vystabilizovanou výkonnost ve 

smyslu trénink – sportovní výkon, nebo chceme-li, v obtížných podmínkách závodu 

vždy podat výkon odpovídající jeho funkčně mobilizačním možnostem (tj. výkon, na 

který je trénován). 

Dalším důvodem častého odkazování na psychologickou připravenost sportovců je 

skutečnost, že početně narůstají a zintenzivňují se psychické zátěže na vrcholové 

úrovni. Příčinou je především vysoká vyrovnanost špičkových sportovců. Účast ve 

vrcholné sportovní soutěži znamená za těchto podmínek vědomí, že všichni soupeři 

jsou obdobně připraveni jako já a každý z nich může zmařit mou snahu sklidit ovoce 

obtížné přípravy. 

V době bezprostředního odjezdu na závodiště jsou vystřídány stavy soutěžními, které 

trvají do zahájení soutěže, ale mohou přetrvávat i v celém jejím průběhu (zvláště u 

sportovců labilních, nováčků. Vaněk a kolektiv (1983) uvádí, že stav nadměrné aktivace 

(startovní horečka) více nebo méně vyjádřeného negativního směru, tj. stav emočně 

negativní je charakterizován zvýšenou dráždivostí a oslabením útlumových procesů. 

Podle Hoška (1979) této zvýšené emoční tenzi odpovídá i zvýšená svalová tenze. 

Porušuje se přesnost, pružnost a vláčnost pohybu – vzniká pohybová diskoordinace. 

Dochází ke křečovitým pohybům, svalovým třesům, chvění apod. Vyskytuje se i 

zvýšená agresivita. Naopak příliš nízká aktivační úroveň se projevuje jako startovní 

apatie. Podle Vaňka a kolektivu (1983) může být jednak fázovým zvratem předchozího 

stavu nadměrné aktivace, jednak i příznakem celkového snížení emotivity sportovce v 

důsledku snížené aspirace. Projevuje se sníženou agresivitou až pasivitou, celkovou 

pohybovou ochablostí, lhostejností nebo odevzdáním. (Ledecká, 2013) 

Prostředky pro regulaci psychiky, použití v tréninku 

Nadměrná zátěž na psychické vlastnosti jedince ve vrcholové střelbě umožňuje její 

dokonalé využití i v rámci její regulace v tréninkovém procesu. Můžeme využívat různé 

formy pro její stabilní udržení. 

Jednou ze základních praktik je psychický trénink. Střelec si může zlepšit techniku i 

samotným psychickým tréninkem. Je již bezpečně ověřeno, že pohybové návyky lze 

získat a zdokonalovat fyzickým cvičením. Tento typ tréninku se úspěšné uplatňuje v 

řadě sportů. Psychický trénink je pečlivé a opakované přehrávání každého pohybového 

návyku, který má být získán nebo upevněn. Představuje různé fáze procesu střelby: 
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zaujmutí postoje, uchopení pistole, spouštění, následný čas a spuštění ruky s pistolí. 

Opakované představy upevňují pohybové návyky. Celý proces střelby může být v mysli 

doveden k dokonalosti. Psychický trénink může pomoci odstranit chyby v technice, 

může zlepšit svalovou koordinaci a značné zlepšit koncentraci. 

U vrcholových sportovců je dalším důležitým prvkem pro stabilitu psychických stavů 

tzv. modelový trénink, v němž aplikujeme psychickou zátěž na modelech simulujících 

zápasové situace. Soustřeďujeme se na adaptaci na důležité zápasové stresory. K 

zajištění zápasových podmínek patří nejen samotná práce střelce, ale i okolní podmínky 

a jiné rušivé elementy, jako diváci, světlo, další střelci, jejich úspěch a můj nezdar a 

další. Učíme se zvládat nepříznivé stavy, např. když soupeř vede o několik bodů a my 

ho dalšími střelami musíme dohnat. 

Modelovat můžeme i nesportovní chování soupeře, nespravedlivé rozhodnutí 

rozhodčího. Modelem dlouhého, vyčerpávajícího utkání může být nástup k tréninku po 

intenzivní fyzické přípravě. Při takovémto modelování je potřeba neustále vnímat 

psychickou odolnost střelce. Jestliže modelovou situací dostanete hráče do stresu, na 

který bude reagovat negativně a po příliš dlouhou dobu, bude mít modelový trénink 

opačný účinek. Hráče jen utvrdí v pocitu neschopnosti v dané situaci obstát. Podstatou 

modelového tréninku, je pomoci hráči zlepšit uvědomění sebe sama v dané situaci a na 

tom základě postupně budovat pocit „jsem schopen v této situaci obstát, mám na to!“ 

(Anzari, 2011) 

Další forma tréninku pro stabilizaci psychiky je autogenní trénink. AT lze snadno 

zvládnout a lze jej provozovat prakticky kdekoli. Přináší uvolnění a vyloučení 

negativních vlivů. Je výborný jako prostředek pro uvolnění svalového a duševního 

napětí. Nezlepšuje však vaši střeleckou techniku, to je věc jiných tréninkových metod. 

AT Má různě formy, nejčastěji se používá Schultzův autogenní trénink. (Střelba z 

pistole, 1986) 

Jak uvádí Hošek (1979), ideomotorický trénink patří svým charakterem do oblasti 

autogenních technik, a tedy k dalším prostředkům regulace psychiky ve sportovní 

střelbě. Teoreticky je ideomotorický trénink založen na experimentálně ověřených 

faktech, že intenzivní a koncentrované představy vedou k svalovým mikroreakcím, 

které mají sice menší intenzitu než při provádění skutečného pohybu, ale mají stejnou 

strukturu jako vlastní reakce svalových skupin při skutečném pohybu. IT je tak 
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tréninkem psychomotorických schémat v představách, které jsou přenášeny do 

provádění konkrétních pohybových struktur. Slouží k nácviku nových nebo korekci 

stávajících, pohybových dovedností. V relaxovaném stavu je nacvičována pohybová 

představa, ta je použita při konkrétní pohybové činnosti. Předpokladem je vytvoření 

kvalitní, přesné představy, která ovlivňuje senzomotorickou aferenci a tím dosahuje 

změnu v pohybovém vzorci chování. 

5. Péče o talenty 

Je důležité si uvědomit, že pokud má být sportovec výjimečným, tedy mít ideální 

předpoklady pro konkrétní sport, je třeba danému odvětví věnovat spotu času. Jak uvádí 

Perič (2006), jediným způsobem, jak dosáhnout vrcholové výkonnosti ve sportu je plné 

podřízení svého života na úkor tréninkového a soutěžního režimu.  

Napříč tomu je důležité zmínit kritický pohled na péče o sportovně talentovanou mládež 

v evropských zemích v podání např. Hardmana, který poukázal na všeobecnou 

akceptaci školního sportu a na rozpaky, s kterými je přijímán systém mládežnického 

výkonnostního sportu. Výchova dětí by měla být všestranná, měla by se vyhýbat 

předčasné specializaci. 

Na jeho rozvoj samozřejmě působí mnoho okolních vlivů, Perič (2006) tak definuje 3 

oblasti vlivu rodiny jako primární sociální skupiny v péči o sportovní talent:  

• motivace – získání sebedůvěry 

• psychologický tlak – podle studii rodiče vytváří až 63 % tlaku na dítě 

• dlouhodobý tréninkový proces. 

Takzvaný „profesionální přístup“ k talentům začíná poměrně brzy. Někdy okolo 

patnáctého roku sportovce, u kterého se předpokládá dosažení vysoké výkonnosti, jsou 

již nabízeny smlouvy o jeho zastoupení, díky tomu mladí talenti získávají právní 

podporu v mnoha oblastech lidské činnosti, ale i určité materiální zabezpečení. Čím 

vyšší je jejich perspektiva, tím dřív jsou jim smlouvy nabízeny a materiální zabezpečení 

je o to kvalitnější a rozsáhlejší.   

Kluby jsou rovněž dalším vlivným faktorem. Ty se snaží získat nadějné jedince tím, že 

pro ně vytvoří určité podmínky. Znamená to tedy, že pokryjí veškeré náklady na 

provozování sportovní činnosti. Drobné finanční či nepeněžité odměny jsou nedílnou 
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součástí tréninkového procesu v renomovaných klubech již od věkové kategorie dorost, 

což je přibližně patnáct let (Perič, 2006). 

Významný aspekt charakterizující péči o talenty je provázání povinnosti v klubu, škole, 

či jiné oblasti. Většina sportovců, kteří jsou zavázání smlouvou s agentem nebo klubem, 

preferuje ve své hodnotové orientaci právě sport. Škola se tak stává okrajovou 

záležitostí, a hlavně ve spojení s výběrem sportovců do mládežnické reprezentace ztrácí 

na významu (Perič, 2008).  

V souvislosti s perspektivou dosažení vrcholové výkonnosti je na sportovce vyvíjen tlak 

z okolí, který se zaměřuje na nalezení správných podmínek, které by umožňovaly 

danému jedinci co nejvyšší míru rozvoje a tím i perspektivy. S tímto požadavkem jsou 

často spojeny přesuny z místa bydliště do místa, kde sídli klub, často se stává, že dojde i 

ke změně státu nebo kontinentu (Perič, 2006).  

Tyto odchody mohou znamenat mnoho sociálních problému. Hlavními problémy jsou: 

• sociální strádání (odchod od rodiny a přátel) 

• změna kulturního prostředí 

• jazyková bariéra 

• vysoký tlak na podávání výkonů 

Mladí sportovci se s těmito vlivy těžce vyrovnávají. Dochází k tomu, že prostředí buď 

opouštějí a vrací se zpátky domů anebo rodiče následují svoje děti. Stále zůstává otázka 

péče o talenty jako jedna z velmi složitých záležitostí, která v sobě zahrnuje 

problematiku podpory sportovce, ale hlavně také vysoce etické a často i existenční 

otázky (Perič, 2006). 

Zkrátka a dobře, cílem a hlavní snahou při péči o talenty je vytvořit místo, tedy 

podmínky pro talentované sportovce, které donutí sportovce neodcházet z klubu nebo 

například do zahraničí. Z těchto závěrů lze pak vyvozovat hlavní podmínky pro péči o 

talenty: 

• zabezpečení talentovaného jedince-materiálně, jako je například pořídit 

sportovní výstroj na optimální kvalitativní úrovni 

• zařídit mu bydlení, školu, přiměřené finanční zabezpečení, takže úplné sociální 

zázemí 

• zajistit předpoklad pro dosažení nejvyšších výkonnostních úrovní.  
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6. Talent, výběr talentů 

Určení sportovního talentu obnáší řadu faktorů, který tento výběr ovlivňují. Je nezbytné 

v každé sportovní specializaci znát parametry popisující ideální předpoklady pro to stát 

se tím nejlepším. 

Podíváme-li se ale úplně na začátek, ve své podstatě je nejprve třeba získat povědomí o 

tom, co to sportovní talent je. Perič a Březina (2019) označují za talenta takového 

člověka, u kterého se objevuje dokonalé sladění vloh, které jsou potřebné pro konkrétní 

sportovní disciplínu. Pro samotné provádění specializace se u dotyčného shází perfektní 

úrovně parametrů morfologických, fyziologických a psychologických, případně 

somatické, sociální a další. Tyto parametry jsou nezbytnou součástí pro dosáhnutí 

vrcholové výkonnosti.  

S talentem je rovněž nezbytné umět rozpoznat další aspekty ovlivňující talentovanost, 

jakými může být například vloha, potenciál či dispozice. Vlohu lze charakterizovat jako 

schopnost, se kterou se dotyčný narodil a pomocí ní je člověk schopen realizovat určité 

dovednostní čí znalostní formy umění, které jsou mimořádné. Potenciál je Peričem a 

Březinou (2019) chápana jako souhrn schopností, která umožňuje realizaci výkonu či 

dodávání energie. Dispozice, také popisována jako předpoklad, je chápán jako 

schopnost reagovat na odlišné formy chování.  

Talentovaný jedinec má tedy určitou míru zastoupení výše zmíněných parametrů pro 

konkrétní sportovní disciplínu. Je však důležité si uvědomit, že talent bude univerzální, 

což znamená, že pokud bude dobrý v hokeji, bude jeho uplatnění stejně nadějné i 

v malířství nebo či chemii. Mohou se však u něho projevit dispozice pro několik 

odlišných specializací, jako například sport umění a studium. Aby však byl talent 

naplno rozvinut, je třeba vybrat pouze jednu sféru a té se věnovat na 100 %. Tento 

výběr ovlivňuje řada okolních vlivů, nejen vlastní volba dítěte, ale rovněž i rodiče, 

jejich případné finanční zázemí, plnění svých dětských snů a cílů pomocí svých dětí atd. 

Je tedy podstatné si uvědomit, že určení talentu a následující práce s ním je velice 

obtížná a vyžaduje důkladnější a profesionálnější přístup. Uvádí se, že čím dřív je talent 

objeven, tím dřív je sportovec schopen dosáhnout svých maximálních výsledků. 

Z hlediska struktury práce s talenty rozlišujeme tři základní oblasti, pomocí nichž 

vytváříme následný model. Mezi ně patří oblast směrová, potencionální a výkonová. 

(Perič a Březina, 2019) 
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Vičar (2018) uvádí, že sportovní výkon určuje celkový výsledek sportovních učení, ať 

už z hlediska formálního či neformálního, případně procesu samostudia či upevňování 

naučených dovedností. Tyto faktory společně s výkonem jsou pak realizovatelné na 

vrcholové úrovni, jakou můžou být výkony na olympijských hrách. Právě pro tyto 

vrcholové výkony je zapotřebí talent. 

Perič a Březina (2019) uvádí 5 základních bodů, jak talenty objevit, pracovat s nimi a 

umožnit jim dosáhnout maximálních výsledků: 

• Určení talentu na základě sestavení modelu, pomocí něhož jsme schopni 

jedinečnost sportovce nalézt 

• Identifikace jedinečnosti pomoci stanovených kritérií a testovaných baterií 

• Hledání talentovaných jedinců  

• Rozvoj výkonnosti pomocí tréninkových procesů  

• Zabezpečení talentů  

V současném pojetí talentované mládeže je důležité, aby talenti byli samozřejmě 

vybráni, pokud možno co nejdříve, ale stejně tak aby nebyli odrazeni od konkrétního 

sportu okolními vlivu, ať už ranou specializací, přílišným nátlakem ze strany rodičů a 

dalšími vlivy. Duckworthová (2017) in Jelínek (2019) uvádí jedno zlaté rčení, které je 

ve spojitosti s tímto velice zásadní – „A dlouhodobě, …, bude houževnatost důležitější 

než talent. “  

Nejpodstatnějším a zároveň nejproblematičtějším bodem se dle Periče a Suchého (2010 

- IST) uvádí právě výše zmíněný model pro určení talentu. Je důležitým faktorem v 

dlouhodobé koncepci pro správnou identifikaci. Je důležité, aby byl model sestaven na 

míru pro konkrétní sportovní odvětví, jednak z toho důvodu, aby z něho vzešla co 

možná nejpřesnější deskripce požadavků na sportovce, ale stejně aby se při testování 

vytvořila co možná nejvyšší validita. 
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6.1.  Testování sportovních střelců  

Samotné testování talentů ve sportovní střelbě je velice důležité pro identifikaci 

konkrétních vlastností sportovce. Využíváme různé formy a metody pro jejich určení.  

6.1.1. Testování střelců v minulém století 

Vzhledem k tomu, že sportovní střelba je z velké části ovlivňována psychologickými 

vlivy, lze pro testování střelců využít různých forem psychologických posouzení. 

Následující ukázka testu umožňuje trenérovi objektivně určit rysy a charakter sportovce 

pro sportovní činnost. (Brych a kol. 1996)  

Test je sestaven ze 7 skupin. Každá z nich obsahuje 5 možností na hodnotící škále 0-4 

body s tím, že 0 je nejhorší možné hodnocení. Trenér hodnotí na škále od 0-4 bodů 

působení střelce v průběhu tréninkových procesů. Na základě sečtení bodů hodnotí a 

udává závěry. Skupiny jsou pak sestaveny následovně: 

1. Tréninková pracovitost 

a. 0 - neplnění úkolů, výmluvy, rozptylováno ostatních  

b. 4 - chuť do tréninku i závodu za maximálního nasazení  

2. soutěživost a závodivost 

a. 0 - nechce závodit, vyhýbá se 

b. 4 - je velice zainteresován do závodů, bez něho se nemůže vyžít 

3. sportovní chování  

a. 0 - časté a značné porušování  

b. 4 - vždy je dodržuje, uklidňuje svým působením druhé  

4. společenské chování a vystupování 

a. Hodnocení podobně jako u sportovního chování  

5. spolupráce s trenérem  

a. 0 - bez spolupráce  

b. 4 - iniciace, výborná spolupráce 

6. studijní a pracovní výsledky  

a. 0 - nedokáže sladit sport a práci zároveň  

b. 4- dokonalé slazení výsledků v obou částech  

7. rodinné poměry 

a. 0 - nezájem, časté překážky až odpor  

b. 4 - maximální podpora a obdiv  
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Další modely testu fyzického charakteru jsou uzpůsobeny pro střelce zabývající se 

zejména pistolovými disciplínami. Brych a kol. (1996) ho označují za test stability paže. 

V tomto testu zaujme střelec střeleckou polohu, v ruce drží zbraň ve střelecké pozici, z 

níž je z pistolové rukojeti vyveden drát o délce 150 mm a průměru 2 mm. Ten vede 

skrze kruhový otvor o průměru 9 mm. Test trvá 15 vteřin a u střelce se hodnotí nejen 

počet dotyků drátu o otvor, ale rovněž i jeho chování v průběhu. Hodnocení sportovce 

je pak uvedeno v tabulce č. 1. 

Tabulka 1 – Hodnocení střelce v testu stability paže 

počet kontaktů střelcovo chování 

<20 = 1 (výborný) klidný a koncentrovaný - 1 

20–30 = 2 (dobrý) vzrušený, koncentrovaný - 2 

31–40 = 3 (vyhovující) nižší koncentrace, lehký třes – 3 

41 - více - 4 (nevyhovující) nesoustředěnost, velký třes - 4 

Zdroj: Brych a kol. (1996) 

Jeden méně používaný typ testu, používající se pro zjištění reakční rychlosti, byl test 

zachycování padajícího předmětu. Spočíval v tom, že střelec měl napjatou paži s prsty 

zeširoka otevřenými. Mezi palec a ukazováček bylo vloženo pravítko o délce 30 cm a 

následně puštěno. Cílem bylo pravítko zachytit, než dopadne na zem. (Brych a kol. 

1996)  

6.1.2. Moderní pojetí testování střelců 

“… je proto nutné pokusit se kritéria pro předpoklad vysoké výkonnosti nejen 

kvalifikovat, ale i kvantifikovat. Na druhé straně je potřeba mít na paměti, že úplně 

přesně to není možné a vybrat budoucí olympioniky jen podle výšky, váhy a obratnosti 

ve střelbě nelze.” (Brych, 2008) 

Zjišťování stability těla 

Tento druh testování je nejpodstatnější zejména při disciplínách sportovní střelby, které 

probíhají v poloze stoje. Testování se využívá pro tuto polohu zejména proto, neboť se 

jedná o polohu nejméně stabilní, proto je u ní správná diagnostika polohy těla velice 

zásadní. Tento laboratorní test probíhá za použití tzv. statokinezimetru. Jeho konstrukce 
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je tvořena z pevné desky, která leží na několika tlakových senzorech. Subjekt měření se 

postaví na podložku a zaujme jednoduchou polohu stoj spatný. Následně se snaží udržet 

polohu těla, respektive osu těla, v těžišti pomocí jemných svalových pohybů. Právě 

pomocí nich dochází ke změně působení tlaku na jednotlivá čidla a současně k 

vychýlení těžiště do všech stran. Tímto dochází ke vzniku tzv. statokinezigramu, na 

jehož základě vytváříme závěry o stabilitě těla.  

Stabilita držení zbraně, míření a spouštění 

Zajištění ideální polohy zbraně vůči terči je při každé ráně velice obtížné. K identifikaci 

konkrétní chyby u vrcholových sportovců často nestačí pouze pozorování trenéra. Proto 

dochází k využívání světelných paprsků či laserů na hlavni pistole. Pomocí nich jsou 

trenéři schopni určit chyby, které mohou vidět v okamžiku výstřelu.  

Z hlediska stability držení zbraně se také využívá dalších fyziologických parametrů, 

jako například zjišťování aktivace svalových skupin, které lze vypozorovat zvětšeným 

objemem konkrétní svalové partie, nebo případně měření srdečního tepu či krevního 

tlaku, které mohou dokonale vystihnout aktuální psychické procesy jako vliv emocí na 

střelbu. (Brych, 2008) 

Měření pomocí SCATT 

Metoda tohoto testování je ta, že na střelecké pistoli je umístěna mini kamera, která 

umožňuje snímat bodová světélka, která jsou v terči. Při výstřelu zaměří kamera 

světelný bod, který rána zasáhla. Ten je následně zpracován pomocí počítačových 

algoritmů a zobrazen na displeji v podobě grafického záznamu. Z něho mohou trenéři 

vyčíst údaje jako pohyb zbraně při míření nebo proces střílení a samozřejmě samotný 

zásah terče. (Brych, 2008)  

Jako další využívané testy pro sportovní střelce mohu být: 

• Flackův test – střelec vsedě vykoná vyfouknutí vzduchu z plic do rtuťového 

manometru do výšky 40 mm ve snaze tuto výšku udržet co možná nejdéle.  

• Zadržení dechu (apnoe) - je ve střelbě velice podstatný parametr. Většina 

sportovních střelců ji využívá při míření či spouštění. Lze ji měřit dvěma 

způsoby, a to buď při plném nádechu, nebo při běžném vydechnutí. Výsledné 

hodnoty pak mohou být zajímavým ukazatelem pro další parametry střelby. 

• Vitální kapacita plic – pojednává o celkovém množství vzduchu, který jsme 

schopni vyslechnout po max. nádechu. K měření využíváme tzv. spirometr. 
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7. Cíle, hypotézy a úkoly práce 

7.1.  Cíle práce 

Cílem práce bude zjistit, zdali mohou mít kritéria jako vitální kapacita plic a apnoe vliv 

na střelbu ze vzduchové pistole a následně tak označit tato kritéria za vhodná pro výběr 

talentovaných jedinců.  

7.2.  Hypotézy práce 

H1: Změřené hodnoty apnoe a vitální kapacity plic budou mít vliv na vzdálenost 

průměrné rány od středu u obou skupin  

H2: Změřené hodnoty apnoe a vitální kapacity plic budou mít vliv na rozptyl střel u 

obou skupin. 

H3: Změřené hodnoty apnoe a vitální kapacity plic budou mít rozdílný vliv na 

vzdálenost průměrné rány od středu u mužské i ženské skupiny. 

7.3.  Úkoly práce 

Hlavní úkoly práce, které byly zadány pro zdárné splnění a pro její sestavení, byly: 

• Vyhledání dostupných studijních pramenů 

• Rešerše získaných studijních pramenů 

• Teoretická východiska 

• Stanovení cíle práce, úkolů a metod 

• Analýza měření kritérií 

• Diskuze 

• Závěr 
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8. Metodika práce 

8.1.  Charakteristika souboru 

Výzkumné šetření se provádělo na dvou skupinách. Ve skupině první bylo zastoupení 8 

probandů mužského pohlaví ve věkovém rozmezí 23-26 let. V druhé skupině působilo 8 

probandů ženského pohlaví ve věku 22-26 let. Obě skupiny, resp. všichni probandi 

neměli před prováděním výzkumu větší či delší zkušenost se sportovní střelbou, resp. se 

střelbou ze vzduchové pistole, po praktické stránce. Probandi byli z různých sociálních 

prostředí, někteří již pracují, jiní studují, několik z nich bylo nebo je studenty UK 

FTVS, jiní byli z jiných pražských fakult. Dotazování a měření probíhalo 11. 6. 2020 

pro první, a 25. 6. 2020 pro druhou skupinu. 

8.2.  Organizace výzkumného šetření 

Na základě odborné literatury byl sestaven obsah práce. Byly stanoveny hypotézy. Po 

konzultaci s vedoucím práce se celé výzkumné měření vykonávalo na jednom místě, a 

to na pražské střelnici V Chaloupkách, ulice Postřižínská, 19800 Praha. 

Byl vypracován Informovaný souhlas – viz Příloha č. 2 a podána Žádost o vyjádření 

etické komise UK FTVS, která projekt práce schválila – viz Příloha č. 1. Střelci byli 

seznámeni s podstatou výzkumu, s jeho cíli, metodami a postupy. Byly informovány o 

anonymitě získaných dat a jejich použití v této práci. 

Po příchodu probandů do areálu střelnice byli probandi před přímým vstupem na 

střelnici důkladně obeznámeni s bezpečností při pohybu na střelnici, o manipulaci se 

zbraní a následně s technikou postoje, míření, dýchání a spouštění. Po teoretickém 

výkladu následovala samotná střelba, probíhající následujícím způsobem. Proband so 

nejprve odstřílel určitý počet nástřelných ran dle svého uvážení. Jakmile řekl, že je 

připraven, odstřílel 15 ran na ostro do terče, vše pod dohledem zkušeného střelce a 

trenéra p. Hermela. Střelba podléhala oficiálním pravidlům ISSF pro střelbu ze 

vzduchové pistole na 10 m. 

Po odstřílení byla probandovi změřena hodnota výšky pomocí osobního metru a váhy 

pomocí klasické domácí váhy. Následně proběhlo změření vitální kapacity plic pomocí 

osobního spirometru značky MESIT typ MSP1. Spirometr měřil 2 základní hodnoty 

kapacity plic. První z nich je tzv. FEV1, která určovala objem vzduchu vydechnutý za 

první vteřinu výdechu. Druhá, pro měření podstatnější, se nazývá FVC, která 
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označovala právě vitální kapacitu plic, tedy maximální vydechnutý objem vzduchu po 

maximálním nádechu. Kapacita plic byla měřena celkem třikrát, a sice tak, kdy proband 

provedl maximální nádech a do tubusu umístěného v zařízení spirometru vyfoukl 

maximální objem vzduchu z plic. 

 První testování bylo v klidovém stavu, druhé testování bylo měřeno po lehkém zatížení 

(20 dřepů) z důvodu navýšení tepové frekvence a třetí měření opět v klidovém režimu 

po uplynutí jedné minuty od měření předchozího. Hlavním důvodem zavedení mírného 

zatížení mezi měřeními byl fakt, kdy právě takováto forma zatížení může zvýšit celkový 

objem vzduchu plic až o 5 %. Po třech testováních se brala do statistického měření 

nejvyšší naměřená hodnota. 

Poslední měření byl jednoduchý test zjišťování apnoe, tedy zadržení dechu po co možná 

nejdelší dobu. U všech probandů byla zajištěna stejná výchozí poloha pro měření. 

Proband tuto polohu zaujmul, provedl nádech a zadržel dech na co možná nejdelší dobu. 

Proband nesměl odfukovat, nos byl zajištěn kolíčkem. Měření probíhalo za pomocí 

stopek na mobilním telefonu iPhone. Celková doba měření jednoho probanda trvala 

přibližně 20 minut. Jednotlivé statistické záznamy každého probanda jsou přiloženy 

v příloze 3. 

8.3.  Použité metody 

Diplomová práce je založena na změření vitální kapacity plic a apnoe společně se 

zjištěním výšky, váhy a věku každého probanda, a následně na přesnosti střelby jejím 

porovnání se změřenými hodnotami apnoe a kapacity plic. Měření vitální kapacity bylo 

prováděno elektronicky pomocí přístrojů (osobních spirometrů) zaznamenávajících dvě 

výše zmíněné hodnoty kapacity plic. Následně bylo pomocí stopek měřeno apnoe 

každého probanda. Tato data byla přenesena do počítače, kde se s pomocí speciálních 

programů zpracovávali. Pro zpracování diplomové práce se používaly níže uvedené 

metody: 

• měření váhy a výšky každého probanda pomocí osobní váhy a metru 

• zpracování výsledků do tabulek pomocí programu Microsoft Excel 

• střelba ze vzduchové pistole na terč dle pravidel ISSF 

• zjištění souřadnic jednotlivých ran v terči pomocí programu OnTarget 

(OnTarget, © 2020) 

• lineární regrese pomocí programu R (Package ‘shotGroups’,2019) 
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9. Praktická část  

9.1.  Analýza dat 

9.1.1. Obecné zhodnocení 

V celkovém součtu se měření účastnilo 16 probandů, z nichž bylo 8 mužského a 8 

ženského pohlaví. Jak je možné vidět v tabulce 2, v průběhu měření byly 

zaznamenávány 2 hodnoty, které jsou blíže popsány v kapitole 8. Maximální hodnota 

vitální kapacity u mužské skupiny byli v poměru s výškou a věkem u jednoho jedince 

značně nad průměrem, mužská skupina jako celek byla pak lehce pod průměrem 

s hodnotou 3,97. U žen byla maximální hodnota vitální kapacity rovna číslu 4,13, 

v závislosti na výšce, váze a věku se toto číslo pohybovalo na hranici průměr – 

nadprůměr. V celkovém měřítku pak byla skupina žen téměř průměrná s hodnotou 3,34. 

Celá skupina pak měla průměrnou hodnotu FVC 4,42 a FEV 1 3,94.  

Průměrné apnoe u celého souboru bylo 73,31 s. U mužské skupiny byla průměrná doba 

zadržení dechu 87,85 s, tedy o cca 15 s nad průměrem, u žen tomu bylo velice podobně, 

avšak na druhé straně, tedy pod průměrem. Tento fakt byl dán zejména tím, že jeden 

subjekt mužské skupiny vykazoval extrémní hodnoty zadržení dechu, přesněji 225,5s, 

což byl jeden ze zásadních bodů rozdílných hodnot průměrů. 

Tabulka 2 – hodnoty apnoe a vitální kapacity plic ve skupinách 

Skupina Ø FVC Ø FEV1 

Max 

FVC 

Max 

FEV1 Ø apnoe 

Max 

apnoe 

MUŽI 3,97 4,74 6,48 5,9 87,85 225,5 

ŽENY 3,34 3,14 4,13 3,7 58,78 72,1 

VŠICHNI 4,42 3,94 6,48 5,9 73,31 225,5 

Zdroj: vlastní 

Z hlediska stanovených hypotéz byl zjišťován vliv apnoe a vitální kapacity plic na 

průměrnou vzdálenost od středu a rozptyl nastřílených ran. 

Průměrná vzdálenost od středu, ve sportovní střelbě rovněž označována jako středový 

zásah, je v přeneseném smyslu bod, který je na terči vytvořen pomocí souřadnic všech 

ran a z nich vytvořeného průměru. Tento průměr je závislý na konkrétní vzdálenosti, 

pro toto měření byla použita hodnota rovna velikosti vnějšího kruhu desítkového bodu, 
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tedy 11,5mm. Hlavním důvodem využití středového zásahu a nikoli součtu bodů byl 

fakt, že tento způsob je u amatérských střelců považován za přesnější a použitelnější 

metodu, a to zejména proto, neboť všichni střelci používali tutéž zbraň, tzn. že jednomu 

probandovi mohli mířidla sedět na míru, někomu jinému zase ne. 

Za rozptyl byla považována největší vzdálenost dvou ran od sebe. Tato vzdálenost byla 

počítána u každého probanda zvlášť a následně pro skupinu žen, mužů i celou skupinu. 

Z tabulky 3 lze pozorovat hodnoty průměru vzdálenosti průměrné rány od středu, 

značené jako Øs, dále minimální a maximální hodnotu této vzdálenosti. Vzhledem 

k tomuto parametru je jednoznačné, že přesnější, a tedy lepší střelbu co do středového 

zásahu, měla skupina žen. Nejlepší hodnota vzdálenosti průměrné rány u žen byla 

necelých 7 mm a nejhorší hodnota činila necelých 29,5mm. V celkovém průměru pak 

středový zásah všech žen činil hodnotu 15,27mm, což tedy znamená, že dívky byly 

svým středovým zásahem téměř v desítkovém bodě. Mužská skupina na tom byla o 

něco hůře, i vzhledem k nižším hodnotám rozptylu se nedostala před výsledné hodnoty 

ženské skupiny. Tento fakt je dán především tím, že pro hodnocení střelby v tomto 

testování bylo důležitější mít víc ran v blízkém uskupení s případným vychýlením jedné 

či dvou ran, což byl ve větší míře případ právě ženské skupiny. 

Tabulka 3 – Hodnoty vzdálenosti průměrné rány od středu a rozptylu 

Skupina Øs Min Øs Max Øs Ø rozptyl Min rozptyl Max rozptyl 

MUŽI 25,25 9,69 44,97 111,35 83,49 141,01 

ŽENY 15,27 6,81 29,43 126,2 94,62 191,83 

VŠICHNI 20,26 6,81 44,97 118,78 83,49 191,83 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 



64 
 

9.2.  Grafická analýza dat 

Na grafu 2 je znázorněna celá skupina žen i mužů dohromady a jejich střelba. Probandi 

s označením 1_1 až 8_1 jsou mužského pohlaví, subjekty 9_1 až 16_1 ženského.  

Jak je možné vidět z grafu 2, každá skupina měla jednoho probanda s extrémními 

hodnotami soustřelu, konkrétně u mužů subjekt 6_1 a u žen 15_1. Vyjma nich se téměř 

všichni ostatní drželi v relativně blízko průměru středového zásahu celého souboru, 

který byl 20,26mm.  

Graf 2 – Statistika celého souboru 

 

Graf 3 – vzdálenost ran od středu 
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S tímto úzce souvisí graf 3, který znázorňuje vzdálenost jednotlivých ran od středu 

terče. Jak je možné vidět, nejvíce nastřílených ran u celého souboru se nachází ve 

vzdálenostní relaci od 20 do 30 mm, což je u testovaných probandů, kteří byli bez 

předešlé střelecké praxe, relativně dobrý výsledek. Modrá linie zobrazuje hustotu 

Rayleighova rozdělení, které v balistice často odpovídá rozdělení vzdálenosti ran od 

středu. Červená linie označuje jádrovou hustotu, tedy odhad skutečné hustoty.   

Graf 4 – Vzdálenost střel celého souboru od osy Y 

 

Graf 5 - Vzdálenost střel celého souboru od osy X 
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Grafy 4 a 5 vyhodnocovali vzdálenost střel všech probandů od pomyslných os X a Y, 

které měli nulový či počáteční bod ve středu terče. Co se týče osy Y, největší množství 

ran nastříleli probandi ve výšce v rozmezí 0 až 20 mm, na ose X tomu bylo relativně 

podobně, šířková relace byla v rozmezí 0 až -20 mm. Z těchto statistických výsledků lze 

vyvodit závěr, že střelci převážně stříleli co do polohy ran mírně nahoru a doleva od 

středu terče.  

Graf 6 – Znázornění všech zásahů souboru na terči 

 

Graf 7 – Znázornění všech zásahů + minimální velikost obrazců 
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Graf 6 vyobrazuje všechny střely souboru, které se umístily do terče nebo jeho okolí. 

Můžeme z něho vyčíst středový zásah všech ran, který se, jak je uvedeno v tabulce 2, 

téměř blíží desítkovému bodu. Rovněž je zde graficky znázorněn a tím tedy potvrzen 

fakt o nejčastějším umístění ran v terči, tedy mírně vlevo nahoře.  

Na graf 6 navazuje graf 7, u kterého lze vidět mimo nastřílených ran v terči (znázorněné 

černými tečkami) a středových zásahem souboru (šedivý křížek) i minimální velikost 

obrazců, do nichž se vejdou všechny rány, tedy tak, aby byl uvnitř obrazce či tyto body 

protínali. Nejmenší možná velikost obdélníku tak činila 129,27 x 178,12. Případně 

nejmenší možný kruh, znázorněný modrou barvou. 

Následující dvojice grafu 8 a 9, 10 a 11, 12 a 13, 14 a 15 jsou vždy porovnání stejné 

statistické hodnoty, první graf vždy zobrazuje mužskou skupinu, druhy graf je 

vyhodnocením skupiny žen.  

Grafy 8 a 9 porovnávají hodnoty střel ve vztahu k ose X, tedy jak hodně se rány 

jednotlivých skupin odchýlily vlevo či vpravo od středu terče. Je zcela patrné, že muži 

měli relativně lepší soustřel vzhledem k ose x, nejčastější rozložení ran bylo v rozmezí 

od -20 do 10 mm, což se dá považovat za velice dobrý výsledek. Ženská skupina měla 

rány na terči ve vztahu k ose X více rozprostřené, nejčastější zásahy byli v rozmezí – 30 

až -10 mm a následně 10 až 35 mm.  

Hlavním faktorem, který mohl ovlivnit tento fakt, je ten, že muži byli lépe schopni 

srovnat mířidla, tedy mušku a hledí, do ideální horizontální roviny, což nezpůsobovalo 

příliš velké odchylky od středu.  

Dalším možným faktorem těchto odklonů od středu terče mohl být samotný proces 

spouštění. Při míření by se mělo pomalou kontinuální silou tlačit posledním článkem 

ukazováčku proti směru výstřelu do kohoutku pro spouštění. Toto kontinuální spouštění 

je dáno z určitých důvodů, například aby nedocházelo ke strhnutí zbraně těsně před 

výstřelem, a tedy k vychýlení mířidel od dokonalé rány. Muži byli tento pohybový úkon 

schopni plnit podstatně lépe, a proto je jejich střelba o dost přesnější ve vztahu k ose X, 

než u žen. 
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Graf 8 -Skupina muži – odchylky střel od osy X 

 

Graf 9 – Skupina ženy – odchylky střel od osy X 
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K podobnému hodnocení se vyjadřují grafy 10 a 11, u niž se hodnotí tentýž parametr, 

pouze ve vztahu k ose Y. Zde jsou výsledky ran téměř shodné, velké množství ran se 

nachází v rozmezí 0 až 20 mm. Co je zde ale podstatné, ženská skupina má v celkovém 

součtu ran daleko lepší soustřel vzhledem k ose Y, tedy mnohem víc ran v blízkém 

okolí. Muži mají těchto ran podstatně méně. Tento fakt ovlivnil celkové hodnocení 

střelby. 

 

Graf 10 – Skupina muži – odchylky střel od osy Y 

 

Graf 11 – Skupina ženy – odchylky střel od osy Y 
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Grafy 12 a 13 porovnávají obě skupiny co do vzdálenosti jednotlivých ran od středu 

terči. Z grafů je patrné, že vyrovnanější střelbu měli muži, jejichž nejčastější zásahy byli 

v rozmezí 10 až 30 mm od středu terče. U žen byl rozptyl ran i samotná vzdálenost od 

středu relativně větší, nejčastěji ženy střílely v rozmezí od 20 do 40 mm od středu terče.  

 

Graf 12 – Vzdálenost ran od středu – Muži 

 

Graf 13 – Vzdálenost ran od středu – Ženy 

 

Poslední dva grafy 14 a 15 jsou ty nejpodstatnější. Vyobrazují průměrnou ránu ze všech 

ran od středu. Předchozí grafy mohou být v tomto výsledném trochu zavádějící. I 

přesto, že by se mohlo zdát, že muži měli střelbu lepší než ženy na základě grafů jako 

odchylky ran od os X či Y, pro středový zásah je nejpodstatnějším limitujícím faktorem 
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právě soustřel ran a jeho umístění na terči. Ten měli probandky ženské skupiny lepší, a 

proto se jejich grafický střed blíží téměř desítkovému bodu, kdežto u mužů je to bod na 

pomezí sedmého a osmého bodu. V celkovém výsledku je z hlediska středového zásahu 

lepší dámská skupina.  

Graf 14 – Grafický záznam středového zásahu – Muži 

 

Graf 15 – Grafický záznam středového zásahu – Ženy 
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10. Diskuze 

Touto diplomovou prací mělo být zjištěno jisté poznání o tom, zdali jsou ve sportovní 

střelbě jiné závislosti, které považovat za stěžejní pro sportovce, kteří se sportovní 

střelbou začínají. Jak už bylo zmíněno, došlo k zjišťování dvou na sobě závislých 

proměnných, a sice apnoe a vitální kapacity plic. 

Výběr probandů do výzkumu probíhal náhodnou formou, do výzkumu byli přijati 

všichni muži i ženy s tím, že museli být zcela zdraví (bez zrakového poškození či 

psychických nebo fyzických poruch či onemocnění) a nesměli mít předchozí střeleckou 

praxi. Tento fakt byl zaveden zejména z důvodu vyrušení faktoru vyšší či nižší střelecké 

úrovně, všichni střelci tak začínali na stejném stupni znalostí.  

Dalším krokem bylo zjištění věku u každého probanda, společně se změřením výšky a 

váhy, což se obešlo bez větších problémů. Menší problémy nastaly se samotným 

měřením, ať už vitální kapacity plic nebo samotné střelby.  

U apnoe proběhlo měření v pořádku, všichni probandi měli stejnou výchozí polohu 

(mírný sed, ruce složené v klíně, kolíček na nose), kterou striktně dodržovali z důvodu 

stejných podmínek pro všechny. 

U měření vitální kapacity proběhli 3 měření dle popisu v kapitole o organizaci 

výzkumu. Samotné měření bylo párkrát znehodnocené z důvodu špatné manipulace 

s osobním spirometrem, proto u některých probandů došlo k více než třem pokusů 

měření. Ve své podstatě ale tato skutečnost příliš významně nezměnila naměřené 

hodnoty, pouze zanedbatelně.  

Samotná střelba probíhala podle pravidel ISSF se závodní vzduchovou pistolí pod 

dohledem trenéra a střelce pana Ivana Hermela. U pár probandů byl problém v tom, že 

užívané zbraně byly pouze pro pravoruké střelce. Museli tedy manipulaci a střelbu 

zvládnout svoji nedominantní rukou, což ale vzhledem k tomu, že nikdy předtím 

nestříleli, nebylo příliš zásadní. 

Informace ze střelby i naměřených hodnot byly přeneseny do počítačových programů.  

Apnoe a vitální kapacita plic byla změřena u všech střelců bez výjimky. Rány v terči 

byli následně graficky zpracovány pomocí program OnTarget na souřadnicové hodnoty 

a ty se následně dále používali ke statistickému měření. Hlavní veličiny, které statistické 
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měření zjišťovalo, byla vzdálenost průměrné rány od středu a rozptyl, tedy vzdálenost 

dvou od sebe nejvzdálenějších ran.  

Průměrná vitální kapacita mužů byla 3,97l vzduchu, průměr vydechnutého vzduchu 

v první vteřině FEV1 byl u mužů 4,74. U žen se hodnoty průměru FVC A FEV1 

pohybovali na hodnotách 3,34 a 3,14l. Je pochopitelné, že u mužské skupiny byla čísla 

výrazně vyšší, zejména z důvodu většího objem plic v těle, a tedy schopnosti 

nadechnout větší objem vzduchu. Samozřejmě je ale důležité podotknout, že větší 

hodnoty mohou být i lepší sportovní kondicí u mužů. U obou skupin se objevili 

nadprůměrné hodnoty FVC, u mužů 6,48 a u žen 4,13 litrů. Ty byli porovnávány 

s tabulkovými hodnotami pro FEV1 a FVC v příloze 4. 

Na základě získaných hodnot FVC a FEV1 se očekávala i vyšší hodnota apnoe u mužů, 

což se rovněž potvrdilo. Průměrné zadržení dechu u mužů bylo 87,85 s, u žen o 

necelých 30 s méně, tedy 58,78s. Zde je velice unikátní hodnota apnoe jednoho 

z mužských probandů, která dosahovala hodnoty 225,5 s, což bylo oproti ostatním 

subjektům abnormálně nad průměrem. Byl to taky jeden ze zásadních momentů, který 

navýšil rozdíl průměrů obou skupin o téměř 30 vteřin.  

Hlavní dvě měřené veličiny, tedy vzdálenost průměrné rány od středu a rozptyl, měli u 

obou skupin rovněž relativně dobré výsledky. Průměrná vzdálenost průměrné rány od 

středu činila u mužů 25,25 mm a u žen 15,27 mm a průměrný rozptyl byl u mužů 

111,35 mm a u žen o cca 25 mm větší, tedy 126,2 mm. Z tohoto hlediska a rovněž 

z grafů 14 a 15 je patrné, že lepší střelbu co do středového zásahu předvedla ženská 

skupina. 
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11. Závěr, ověření hypotéz 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv apnoe a vitální kapacity plic na kvalitu 

výkonu ve sportovní střelbě, respektive na středový zásah ran na terči. Na základě 

sebraných výsledků porovnat hodnoty měření s hodnotami ran. Se samotným 

naměřením nebyly problémy. Porovnání a zkoumání vlivu apnoe a vitální kapacity plic 

ve sportovní střelbě ze vzduchové pistole je vysvětleno ve výsledcích a diskuzi. 

Hypotéza 1 

Znění: Změřené hodnoty apnoe a vitální kapacity plic budou mít vliv na vzdálenost 

průměrné rány od středu u obou skupin. 

Výsledky 

Tato hypotéza mělo objasnit, zdali je možné brát u sportovní střelby ze vzduchové 

pistole hodnoty apnoe a vitální kapacity plic jako jeden ze stěžejních vlivů na 

vzdálenost průměrné rány od středu a na jejich základě vybírat talentovanou mládež pro 

budoucí střelecké působení. Toto zjišťování bylo uskutečněno pomocí metody lineární 

regrese, kde jsme průměrnou vzdálenost od středu vysvětlovali pomocí apnoe a 

maximální naměřené hodnoty vitální kapacity. Jak je možné vidět v tabulce níže, p-

hodnota testu o nenulovosti koeficientu je větší než 0,05, tedy nemůžeme zamítnout 

hypotézu, že koeficienty jsou nulové, tedy se nám na základě sebraných dat nepodařilo 

prokázat, že by apnoe společně s maximální FVC měli prokazatelný vliv na středový 

zásah. Hypotéza je tedy zamítnuta na základě hodnoty statistické významnosti, a to u 

apnoe 0,27 a u vitální kapacity plic 0,53. 

 

Tabulka 4 –Statistická významnost určená pomocí programu R – hypotéza 1 

Regresor Std. Chyba t-hodnota 
Hodnota 

významnosti 

(Intercept) 8.15302  10.26408  0.794 0.441 

APNOE 0.07620 0.06596 1.155 0.269 

MAX FVC 1.47488  2.25535 0.654 0.525 

 

 

 

 



75 
 

Hypotéza 2 

Znění: Změřené hodnoty apnoe a vitální kapacity plic budou mít vliv na rozptyl střel u 

obou skupin. 

Výsledky: 

Tato hypotéza mělo ověřit, zdali je možné brát u sportovní střelby ze vzduchové pistole 

hodnoty apnoe a vitální kapacity plic jako vlivné parametry na rozptyl střel nastřílených 

ran a podobně jako u hypotézy 1 mít jistý vliv na výběr střelců pro budoucí střelecké 

působení. Toto zjišťování bylo uskutečněno pomocí metody lineární regrese, kde jsme 

maximální rozptyl střel vysvětlovali pomocí apnoe a maximální naměřené hodnoty 

vitální kapacity. Jak je možné vidět v tabulce níže, p-hodnota testu o nenulovém 

koeficientu je větší než 0,05, tedy nemůžeme zamítnout hypotézu, že koeficienty jsou 

nulové, tedy se nám na základě sebraných dat nepodařilo prokázat, že by apnoe 

společně s maximální FVC měli prokazatelný vliv na středový zásah. Hypotéza je tedy 

zamítnuta na základě hodnoty statistické významnosti, a to u apnoe hodnotou 0,96 a u 

vitální kapacity plic 0,20.  

 

Tabulka 5 –Statistická významnost určená pomocí programu R – hypotéza 2 

Regresor Std. Chyba t-hodnota 
Hodnota 

významnosti 

(Intercept) 153.946765 26.325674  5.848 <0,001  

APNOE -0.009797 0.169172 -0.058 0.955 

MAF FVC -7.792577 5.784592 -1.347 0.201 
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Hypotéza 3 

Znění: Změřené hodnoty apnoe a vitální kapacity plic budou mít rozdílný vliv na 

vzdálenost průměrné rány od středu u mužské i ženské skupiny. 

Výsledky: 

Tato hypotéza měla ověřit, zdali budou mít hodnoty apnoe a vitální kapacity plic 

rozdílný vliv na vzdálenost průměrné rány od středu jako u skupiny mužů a žen. Toto 

ověření bylo uskutečněno pomocí formy lineární regrese, kde jsme tyto dvě veličiny 

porovnávali se vzdáleností průměrné rány od středu v závislosti na genderu. Jak je 

možné vidět v tabulce níže, p-hodnota testu o nenulovém koeficientu je větší než 0,05, 

tedy nemůžeme zamítnout hypotézu, že koeficienty apnoe:gendermale a 

max_fvc:gendermale jsou nulové, tedy se nám na základě sebraných dat nepodařilo 

prokázat, že by apnoe společně s maximální FVC měli rozdílný vliv na mužskou či 

ženskou skupinu. Hypotéza je tedy zamítnuta na základě hodnoty statistické 

významnosti 0,48 u vitální kapacity plic a u apnoe 0,664. 

 

Tabulka 6 –Statistická významnost určená pomocí programu R – hypotéza 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regresor Std. Chyba t-hodnota Hodnota významnosti 

(Intercept) 27.5333  37.2051  0.740  0.476 

apnoe                 -0.1166  0.3550 -0.328  0.749 

max_fvc               -1.6210  8.0313 -0.202  0.844 

gender male            41.7002  47.9933  0.869  0.405 

apnoe: gendermale      0.1613  0.3609  0.447  0.664 

max_fvc: gendermale -7.0819  9.5943  -0.738  0.477 
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Velkým omezením pro tuto práci byl celkový počet probandů souboru, který činil 16 

subjektů. Tento problém nastal zejména z důvodu opatření na přítomnost COVIDu-19, 

který umožňoval na střelnici pouze 10 lidí. Společně s tím bylo samotné testování velice 

náročné. Každý proband se musel testovat jednotlivě, pod odborným dohledem a nešlo 

tedy žádné testování urychlit formou skupinového měření. 

Při případném větším množství probandů by se mohli skrýt velké výkyvy v jednotlivých 

testech u jednotlivých probandů a měření by tak mohla mít větší statistickou 

významnost.  

Z výsledků této práce je tedy patrné, že apnoe a vitální kapacitu plic nelze využít jako 

stěžejní parametr pro určení a výběr střelců do sportovní střelby ze vzduchové pistole. 

Je tomu tak jak u skupinu mužů, tak i skupiny žen, tedy i gender je v tomto měření 

nepodstatný. Pro střelce s nulovou střeleckou praxí jsou tyto faktory tedy téměř 

zanedbatelné. Bylo by tedy dobré v této práci pokračovat a navázat na ni například 

testováním profesionálních sportovních střelců, kde by apnoe či hodnoty FVC mohli 

mít mnohem větší význam. 
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Příloha 1 - Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS  
k projektu výzkumné, kvalifikační či seminární práce zahrnující lidské účastníky 

Název projektu: Kritéria výběru sportovních střelců 

Forma projektu: výzkumná práce  

Období realizace: červen 2020 

Předkladatel: Bc. David Zrůst, UK FTVS katedra technických a úpolových sportů 

Hlavní řešitel: Bc. David Zrůst, UK FTVS katedra technických a úpolových sportů 

Místo výzkumu (pracoviště): Střelnice SSK V Chaloupkách, Praha 

Spoluřešitel: Ivan Hermel 

Vedoucí práce (v případě studentské práce): Mgr. Ing. Miloš Fiala, Ph.D. 

Popis projektu: Jako kritéria pro výběr sportovních střelců budou v rámci tohoto experimentu použita 

měření vitální kapacity plic, apnoe s následným odstřílením 25 ran ze vzduchové pistole. Střelba bude 

probíhat pod odborným dohledem zkušeného trenéra a bývalého střelce pana Ivana Hermela na střelnici 

V Chaloupkách. Na základě těchto testů bude cílem práce určit, zdali mohou mít kritéria jako vitální 

kapacita plic a apnoe vliv na výběr talentovaných jedinců. Hlavní metodou pro sběr dat bude motorický 

test společně s laboratorním testováním.  

Charakteristika účastníků výzkumu: Výzkumu se účastnilo 16 střelců ve věkovém rozmezí 20-26 let 

pouze mužského pohlaví bez předešlé střelecké praxe. Do experimentu bylo možné přijmout pouze 

zdravé jedince.  

Zajištění bezpečnosti: Probandi před zahájením střelby budou důkladně obeznámeni s pohybem po 

střelnici, s manipulací se vzduchovou pistolí. Samotný proces střelby jim bude podrobně demonstrován p. 

Hermelem pro důkladné pochopení. Veškeré střelecké pokusy budou prováděny pod odborným 

dohledem. Bude se jednat o neinvazivní metodu.  

Etické aspekty výzkumu: Všichni zúčastnění probandi jsou plnoletí. 

Potenciální střet zájmů: Neexistuje zde jakákoli skutečnost, která by mohla mnou ovlivnit jeho objektivitu 

či integritu. Ochrana osobních dat: Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli 

informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na 

to, aby jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce, zejména v rámci statistických měření a dat. 

Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do jednoho týdne po ukončení práce 

anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní 

podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Text informovaného souhlasu (IS): přiložen 

Povinností všech účastníků výzkumu na straně řešitele je chránit život, zdraví, důstojnost, integritu, právo na 

sebeurčení, soukromí a osobní data zkoumaných subjektů, a podniknout k tomu veškerá preventivní opatření. 

Odpovědnost za ochranu zkoumaných subjektů leží vždy na účastnících výzkumu na straně řešitele, nikdy na 

zkoumaných, byť dali svůj souhlas k účasti na výzkumu. Všichni účastníci výzkumu na straně řešitele musí brát v 

potaz etické, právní a regulační normy a standardy výzkumu na lidských subjektech, které platí v České republice, 

stejně jako ty, jež platí mezinárodně. 

Potvrzuji, že tento popis projektu odpovídá návrhu realizace projektu a že při jakékoli změně projektu, zejména 

použitých metod, zašlu Etické komisi UK FTVS revidovanou žádost. 

V Praze dne: 09. 06. 2020  Podpis předkladatele:                               

 
 

Vyjádření Etické komise UK FTVS 

Složení komise: Předsedkyně: doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. 

 Členové: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 

   prof. MUDr. Jan Heller, CSc. 

   PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. 

   Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.  

   MUDr. Simona Majorová 

 

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ……………………………… 

 

 dne:…………………………. 

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala rozpory s platnými zásadami, 

předpisy a mezinárodní směrnicemi pro provádění výzkumu zahrnujícího lidské účastníky.  

                       Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu Etické komise UK FTVS. 

razítko UK FTVS                                                                     podpis předsedkyně EK UK FTVS  
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Příloha 2 – Informovaný souhlas 
 

Vážený pane, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem 

Kritéria výběru sportovních střelců prováděné na střelnici V Chaloupkách. 
Cílem této diplomové práce je zjistit, zdali lze použít vitální kapacitu plic v poměru s apnoe 

jako vhodný determinant pro výběr talentovaných střelců.  

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky budou uveřejněny v diplomové práci 

v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou uchována v anonymní podobě 

a po anonymizaci budou smazána.  

V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

1. Projekt bude probíhat v období: červen 2020 

2. Cílem výzkumného projektu je stanovit, zdali mohou mít kritéria jako vitální kapacita plic 

a apnoe vliv na výběr talentovaných jedinců 

3. Způsob zásahu bude neinvazivní  

4. Budete se účastnit 3 základních testů. První z nich bude měření apnoe (zadržení dechu), 

další měření vitální kapacity plic pomocí spirometru (po hlubokém nádechu maximální 

výdech do přístroje) a poslední bude odstřílení 25 ran z dané zbraně. Následně Vám bude 

ještě změřena výška a váha. 

5. Časová náročnost projektu: Přibližná doba měření jednoho probanda bude 20 min. Měření 

vitální kapacity bude 3x opakováno a bude zaznamenáno nejlepší měření. 

6. Rizika výzkumného projektu budou minimální. Při příchodu na střelnici budete řádně 

informování o pohybu a pobytu na střelnici, stejně tak i co se týče manipulace se zbraní.   

7. Projektu se nemohou účastnit osoby s předešlou střeleckou praxí, ženy a osoby zdravotně 

nebo tělesně postižené. 

8. Další důležité informace, jež se vztahují k danému výzkumu (např. aspekty péče 

o účastníka) 

9. Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude zjištění vaší hladiny vitální kapacity a 

možnost vyzkoušet si střílet z profesionálních zbraní užívajících se na OH. 

10. Informace ohledně shromažďování, zpracování a publikování dat – Neexistuje skutečnost, 

která by mohla mnou ovlivnit objektivitu či integritu testování. Uvědomuji si, že text je 

anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu 

mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotlivé osoby nebyly 

rozpoznatelné v textu práce, zejména v rámci statistických měření a dat. Osobní data, která 

by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do jednoho týdne po ukončení práce 

anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována 

v anonymní podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS. 

11. V průběhu výzkumu nebudou pořizovány fotografie, nahrávky ani videa. 

12. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit připsáním vaší 

emailové adresy ………………………. 

13. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Jméno a příjmení řešitele ...................................................................... Podpis: ........................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ..................................... Podpis: ....................... 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostala jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Byla jsem poučena o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu 

nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 

která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán 

jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 
 

Místo, datum .......................................... 

 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: ............................... 
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Příloha 3 – Tabulka celého souboru 
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Příloha 4 - Kontrolní hodnoty FVC a FEV1 (pro ženy a muže) – údaje 

jsou v litrech 

 


