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ABSTRAKT 

 

Název:     Běh na 100 m s překážkami kategorie ženy  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je popis disciplíny běhu na 100 m s překážkami 

a popis techniky provedení z metodického hlediska.  

 

Metody:  V práci bylo využito metody popisné a analýzy video záznamu. Jednotlivé 

fáze jsou zpomaleny a zpětně popsány. 

      

Výsledky: Je metodický popis provedení disciplíny s video analýzou, který bude sloužit 

pro vedení tréninku pro začínající i pokročilé závodnice. Povede ke zlepšení 

techniky běhu na 100 m s překážkami a tím i k dosažení lepších výkonů.  

 

Klíčová slova: běh, start, překážka, kladina, rozdělovač, technika, pohyb, analýza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Title:  100 m hurdle race women in fire sport.            

 

Objectives: A description of the discipline of 100 m hurdle race women and 

a description of rendition technique from the methodical point of view is 

the main objective of this work.   

 

Methods:  A descriptive method and a video record analysis were used in this work. 

Each phases are slowed-motion and retroactive described.     

 

Results:  It`s a methodical description of the discipline with the video record and it 

will be used for coaching purposes for beginning and also advanced racers. 

It will improve technique of 100 m hurdle race and also achieve better 

sports performances too.         

 

Keywords: run, start, hurdle, beam, fire divider, technique, movement, analysis.   
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1  ÚVOD 

 

Požární sport zažívá v posledních letech nevídaný rozvoj, ať už z hlediska výkonů, 

používaného materiálu, mediálního zájmu atd. Je to sportovní odvětví, které je poměrně 

mladé a oproti jiným sportům nemá, kromě pravidel a směrnic, dostatečně zpracované 

metodické příručky, o trenérství nemluvě. Nadšením několika sportovců vzniklo 

instruktážní video zaměřené na disciplíny požárního sportu jako celek, a video, které se 

zabývá v disciplíně běh na 100 m s překážkami technikou zapojení rozdělovače. 

Veškerý materiál je zaměřen na muže. Některá pravidla a postupy, jak řešit daný 

pohybový úkol, jsou společná všem kategoriím (muži, ženy, dorostenci, dorostenky), 

ale v některých případech je nutno řešit pohybový úkol jiným způsobem.  

 

Největší problém je u závodnic, které trénují samy bez trenéra. Dochází k naučení 

a zapamatování špatných pohybových stereotypů. Tyto zafixované „zlozvyky“ se špatně 

odstraňují a trvá dlouho dobu přeučit se na správnou techniku. Při úplných začátcích je 

dobré tréninky natáčet a poté se zpětně na záznam podívat a rozebrat jednotlivé fáze 

krok po kroku. Video může být dobrou pomůckou také pro začínající trenéry, kteří sami 

nemají s disciplínou běh na 100 m s překážkami žádné zkušenosti.  

 

V současné době existuje pouze jedna publikace, která se zabývá disciplínou běh 

na 100 m s překážkami kategorie ženy. Metodika plnění disciplín požárního sportu 

od Martina Kulhavého ve své jedné části popisuje jednotlivé fáze této disciplíny, avšak 

obrazových příloh není příliš mnoho. Česká republika dominuje v ženské kategorii 

požárnímu sportu, a možná proto zatím nevznikla žádná komplexnější metodická 

pomůcka, která by byla nápomocna začínajícím závodnicím. Vrcholem požárního 

sportu pro ženy je kromě mistrovství České republiky tzv. „Hasičská olympiáda“ – 

Mezinárodní soutěž CTIF, která se koná jednou za čtyři roky, tj. ve stejném intervalu 

jako Olympijské hry. Muži mají kromě MČR a olympiády každoročně mistrovství 

světa, studenti vysokých škol mají akademické mistrovství světa, dokonce i dorostenci 

mají své mistrovství světa. V příštím roce by mělo dojít k představení běhu na 100 m 

s překážkami v podání dorostenek a zařazení této kategorie do následujících mistrovství 

světa.  
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Cílem této práce je popis disciplíny běhu na 100 m s překážkami a popis techniky 

provedení z metodického hlediska. Dílčím cílem této práce je vytvoření metodické 

video příručky, která bude obsahovat jednotlivé klíčové fáze disciplíny běh na 100 m 

s překážkami kategorie ženy a bude obsahovat kromě správné techniky provedení, také 

časté chyby, jichž se závodnice dopouštějí. Správnou technikou může dojít nejen ke 

zlepšení výsledků u jednotlivých závodnic, ale také ke zvýšení konkurence a výkonů 

v rámci celé České republiky.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1  Od historie po současnost 

 

Kořeny požárního sportu nalezneme v bývalém SSSR (dnešní Rusko). Naším 

průkopníkem se stal Ing. Pavel Stoklásek (náčelník Hlavní správy požární ochrany), 

když v roce 1967 podnikl cestu do SSSR, odkud přivezl první větší poznatky 

o požárním sportu. Sovětští hasiči se však zabývali tímto sportem již od roku 1937.  

 

První čeští hasiči, kteří začali disciplíny požárního sportu nacvičovat, byli koncem roku 

1967 hasiči z Prahy. Vedením a tréninkem družstva byl pověřen Albín Porš, velitel 

hasičské stanice č. 2 v Praze Dejvicích a trenérka atletiky z tehdejší Rudé Hvězdy Praha 

slečna Olga Fomenková. Tito hasiči nás reprezentovali na 1. mezinárodní soutěži 

v požárním sportu v srpnu roku 1968 v Leningradě (dnešní Petrohrad), kde získali 

stříbrnou medaili v disciplíně požární útok. Do roku 1970 se provozování požárního 

sportu omezovalo pouze na přípravu reprezentačního družstva pro mezinárodní soutěže. 

Obě hlavní správy požární ochrany, v Čechách i na Slovensku, se po prvních úspěších 

našeho požárního sportu na mezinárodním poli rozhodly tento sport zavést pro všechny 

profesionální hasiče jako součást jejich odborné a fyzické přípravy. Impuls k rozvoji 

požárního sportu byl dán rozkazem náčelníka Hlavní správy požární ochrany 

Ministerstva vnitra ČSR v roce 1970. Tento rozkaz stanovil povinnost všem veřejným 

požárním útvarům (VPÚ), aby se každoročně zúčastňovaly soutěží družstev 

a jednotlivců (Minarský, 2007). 

 

Mezinárodní soutěž hasičů ze států sdružených v Comité Technique International de 

preventive et d` extincion du Feu (CTIF) – Mezinárodní technický výbor pro prevenci 

a hašení požárů se konala poprvé v roce 1961 v městečku Bad Godesberg v Německé 

spolkové republice. Jednotlivé disciplíny tehdejší soutěže připomínaly spíše pořadová 

cvičení. Požární sport byl v Evropě předveden na mezinárodní soutěži CTIF v září roku 

1966 v městečku Kralovac v tehdejší Jugoslávii. Proti poněkud statickým klasickým 

disciplínám tehdejší soutěže CTIF byl předveden dynamický, rychlý a extrémně 

náročný požární sport, sport s prvky, které jsou potřebné při skutečném boji hasičů 
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s ohněm, sport, ke kterému je třeba nejen obratnost a rychlost, ale i odvaha při akci 

ve výškách a při souboji s ohněm. Ukázkový závod nadchl a zaujal mnoho přítomných 

odborníků i diváků svou atraktivností a akčností tak, že valné shromáždění CTIF přijalo 

návrh Federace požárního sportu v SSSR na začlenění disciplín požárního sportu 

do mezinárodních soutěží CTIF. Tím byl učiněn první krok k rozšíření požárního sportu 

za hranice tehdejšího SSSR. První mezinárodní soutěž CTIF, na které byl požární sport 

zařazen oficiálně mezi soutěžní disciplíny, se uskutečnila v Brně v roce 1973. Současně 

probíhající sympózium orgánů CTIF rozhodlo pořádat mezinárodní soutěž CTIF jednou 

za 4 roky, tj. ve stejném intervalu jako se konají olympijské hry – mezinárodní soutěž 

CTIF se tak stala pravou hasičskou olympiádou (Minarský, 2005). 

 

V roce 1970 byla v Ostravě zorganizována první celostátní soutěž, takzvané „Národní 

kolo soutěže požárních útvarů v požárním sportu“. Akce se přes snahu pořadatelů příliš 

nevyvedla, projevila se nezkušenost s pořádáním soutěží v požárním sportu. Vše 

provázelo mnoho nejasností, zejména v nejednotném výkladu pravidel a směrnic. 

Chyběl i kvalifikovaný sbor rozhodčích. Zúčastněná družstva se také potýkala s velkým 

nedostatkem potřebného sportovního materiálu (žebříky, hadice, apod.). Každému 

mistrovství předcházely okresní a krajské soutěže, ze kterých se nominovala nejlepší 

družstva a jednotlivci. V roce 1979 byl požární sport zaveden také mezi dobrovolné 

hasiče (Minarský, 2007). 

 

Po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo, nastala v oblasti požárního 

sportu stagnace. Útlum byl způsoben sníženým zájmen o organizování soutěží a jejich 

problémem s finančním a materiálním zabezpečením. Svůj podíl na oslabení zájmu 

o tento druh sportu měl také rozpad východního bloku, kde se nejčastěji pořádaly 

mezinárodní soutěže v požárním sportu. Hasičské záchranné sbory (HZS) se začaly 

věnovat jiným sportům, a také v nich pořádaly soutěže. Pro dobrovolné hasiče je ale 

požární sport stále v popředí zájmu, především u jednotek sborů dobrovolných hasičů 

(SDH) obcí, díky občanským sdružením, která působí na úseku požární ochrany 

(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská 

jednota). Pro příslušníky HZS a zaměstnance HZS podniků je v současnosti požární 

sport nedílnou součástí jejich fyzické přípravy. 
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2.2  Disciplíny požárního sportu 

 

2.2.1  Běh na 100 m s překážkami 

 

Popis překážek a nářadí 

 

Překážka je vysoká 2 m, široká 2 m, konstrukce překážky ocelová, výplň – dřevěné 

hladké desky, tloušťka 4 cm. Musí být řádně ukotvena. Povrch překážky může být 

chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem typu remapur nebo analogickým 

materiálem zlepšujícím adhezi (dále jen „pryžový materiál“) o maximální tloušťce 

12 mm. V takovém případě bude umístěn v průsečících soustředných os náběhové stěny 

překážky a jeho rozměr bude 0,7 × 0,7 m až 1 × 1 m.  

 

Pro ženy je překážka (bariéra) nahrazena nízkou překážkou, jejíž výška je 0,8 m a šířka 

1,8 až 2 m. Je možné použít příčné břevno s výplní. Rozdíl mezi překážkou pro muže 

a ženy je uveden na obrázku 1 a 2. 

 
 

 

 

Obrázek 1 – Bariéra (URL1) 
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Obrázek 2 – Nízká překážka (URL2) 

 

Délka kladiny (Obrázek 3) je 8 m, šířka povrchu 18 cm, výška od země k povrchu 

kladiny 1,2 m. Kladina má tři podpěry. Náběhové můstky jsou 2 m dlouhé, 25 cm 

široké, tloušťka 4 cm. Dřevěné laťky na nich připevněné jsou 5 cm široké, tloušťka 

3 cm. Vzdálenost latěk je po 35 cm od povrchu kladiny po celé délce náběhového 

můstku s tím, že poslední laťka je vzdálena 25 cm od začátku náběhového můstku. Na 

náběhovém a seběhovém můstku je vždy pět dřevěných latěk. Povrch kladiny 

a náběhových můstků může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem 

zlepšující adhezi o maximální tloušťce 12 mm. V takovém případě musí být zachovány 

rozměry překážky.  

 

Pro ženy je kladina snížena na výšku 0,8 m. V žákovských kategoriích při běhu na 60 m 

s překážkami je výška kladiny 0,8 m a délka 4 m. Délka náběhových můstků zůstává 

stejná.  

 

Na mezinárodních soutěžích v běhu na 100 m s překážkami žen je překážka snížena 

na výšku 0,7 m a kladina naopak zvýšena na 1,2 m (je tedy stejné výšky jako kladina 

pro muže).   
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Obrázek 3 – Výška kladiny pro muže a ženy 

 

 

2 ks hadic (Obrázek 4), minimální délka 19 m, nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně 

spojek, minimální plochá šířka 62 mm. Spojky musí být opatřeny těsněním. Hadice 

musí mít kruhový průměr. Lze použít klasickou požární hadici C schváleného druhu.  

 

 

 

 

Obrázek 4 – Hadice pro běh na 100 m s překážkami (URL3) 

 



17 

 

Rozdělovač (Obrázek 5) se všemi ventily může být libovolně natočen. Spodní hrany 

všech spojek (u ROT spojky – se nezapočítává zub) mohou být maximálně 60 mm 

od spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je maximálně 80 mm dlouhý 

– měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí být 

vybaven naváděcími pomůckami.  

 

Nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a rozdělovač nesmí být zatížen dodatečným 

závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy. Rozdělovač může mít 

maximálně čtyři nožičky (podpěry) o průměru maximálně 30 mm. Není přípustné 

natočení půlspojky směrem nahoru. Půlspojky svírají s podložkou (dráhou) úhel 90°, 

musí být tedy vodorovně s podložkou.  

 
 

 

 

Obrázek 5 – Rozdělovač (URL4) 

 

 

Proudnice (štafetový kolík), minimální délka 25 cm, hmotnost minimálně 0,5 kg, může 

být upravena pro nesení v zubech (Obrázek 6), případně uchycení na řemínku (Obrázek 

7) maximální délky od těla 50 cm a připevněna k opasku. Rozmístění překážek a nářadí 

je uvedeno na obrázku 8. 

 

Proudnice upravená pro nesení v zubech se používá především v disciplíně štafeta 4 × 

100 m s překážkami. Výhodou jsou volné ruce při překonávání určité překážky nebo 

lepší manipulace s hadicemi. Zastrkávání proudnice za opasek zpomaluje rychlost běhu 
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a hrozí její vypadnutí. Při hašení na 4. úseku štafety 4 × 100 m s překážkami lze 

proudnici umístit za kombinézu, ve které je závodník oblečen a je tak chráněn proti 

ohni. Naopak v disciplíně běh na 100 m s překážkami se nejčastěji umisťuje proudnice 

za opasek buď na pravý bok půlspojkou vzhůru, nebo za kovový háček na záda 

půlspojkou dolů. Nesení proudnice v zubech v této disciplíně je velmi rizikové 

vzhledem k překážkám, které závodnice překonávají a rychlosti běhu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 6 – Štafetová proudnice (URL5)                  Obr. 7 – Proudnice 100 m (URL6) 

 

 

Provedení disciplíny 

 

Soutěžící zaujme postavení na startu. Po odstartování překoná překážku, uchopí hadice 

a nabíhá na kladinu. Překoná kladinu a seběhne z ní za ohraničující čáru do vlastní 

dráhy. Hadice rozvine před kladinou, na kladině nebo za ní. Spojí spodní koncovky 

hadic, jednou půlspojkou je napojí na rozdělovač, připojí proudnici a proběhne cílem. 

Pokud závodnice seskočí nebo spadne z kladiny před ohraničující čárou, musí se vrátit 

zpět na začátek kladiny a znova ji překonat, aby byl pokus uznán jako platný.  

 

Proudnici odpojí až na pokyn cílového rozhodčího. Ženy místo překážky překonají 

nízkou překážku. Doba na přípravu a provedení pokusu je do dvou minut (Směrnice 

hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy, 2011).  
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Obrázek 8 – Běh na 100 m s překážkami 

 

2.2.2  Štafeta 4 × 100 m s překážkami 

 

Popis překážek a nářadí 

 

Štafeta 4 × 100 m s překážkami obsahuje na druhém (přeběhnutí překážky) a třetím 

úseku (uchopení hadic, překonání kladiny, spojení hadic a napojení koncovky 

na rozdělovač) překážky stejných parametrů jako v disciplíně běh na 100 m 

s překážkami. Překážka, kladina, hadice, rozdělovač, proudnice: viz odstavec 2.2.1 Běh 

na 100 m s překážkami. Na prvním úseku se překonává domeček. Pro ženy je možno 

domeček nahradit překážkou s oknem (Obrázek 9). Ta nesmí být překonána skokem 

plavmo. Této překážky se používá také v disciplíně dvojboj v kategorii dorostu 

(dorostenci i dorostenky) jednotlivců. Dvojboj je disciplína, která se běží na vzdálenost 

100 m. Závodník vyběhne ze startu, překoná „okno“ vzdálené 30 m od startu a běží 

dalších 30 m k přenosnému hasicímu přístroji (PHP), který uchopí a po uběhnutí 20 m 

postaví na podložku. Minimax nesmí spadnout do proběhnutí závodníka cílem, který je 

od podložky vzdálen 20 m.   

 

Na mezinárodních soutěžích se na prvním úseku štafety 4 × 100 m s překážkami 

překonává žebříková překážka (žebříková stěna).  
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Obrázek 9 – Okno na 1. úseku štafety (URL7) 

 
 

Domeček (Obrázek 10): délka 5 m, šířka 2,5 m, výška do hřebenu střechy 2,5 m, plocha 

každé poloviny střechy se sklonem v úhlu 30º je dána rozměry o délce 4 m a šířce 

1,5 m. Na obou stranách přední strany střechy do vzdálenosti 30 cm od hřebene je zářez 

6 cm hluboký na opření žebříku. Hrana zářezu může být obložena pryžovým nebo 

jiným analogickým materiálem, který ztlumí náraz žebříku. Po délce střechy 20 cm 

od okapu jsou po obou stranách připevněny laťky o šířce 10 cm a výšce 6 cm. Přední 

stěna má výplň z prken. Zadní část domečku tvoří horizontální plošina o délce l m 

a výšce 1,75 m nad zemí. Šířka plošiny se rovná šířce domečku. Povrch střechy 

i plošiny může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem o maximální 

tloušťce 12 mm. V takovém případě musí být na obou stranách domečku v pásu 

širokém minimálně 0,4 m a u střechy musí přiléhat k horní hraně latě. Musí být při tom 

zachována výška latě 6 cm od povrchu pryžového materiálu. 

 

Žebřík k překonání domečku (Obrázek 10): výška postaveného skládacího žebříku je 300 až 

315 cm, vnitřní šířka 23 až 25 cm, osm nebo devět rovnoměrně rozmístěných příčlí. 

Nesmí být zakončen bodci ani hroty. Místo skládacího žebříku může být použit jeden 

díl nastavovacího žebříku. U dřevěného žebříku lze odstranit kování. Minimální 

hmotnost žebříku je 8,5 kg. Pořadatel může rozhodnout o použití podložky v místě 

styku paty žebříku s povrchem dráhy. 
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Obrázek 10 – Domeček a žebřík ve štafetě 4 × 100 m s překážkami (URL8) 

 
 

Přenosný hasicí přístroj – práškový (Obrázek 11), hmotnost minimálně 5 kg. 

V propozicích soutěže může pořadatel určit, kterými přístroji se bude soutěžit (losování, 

dodanými pořadatelem apod.). 

 

Nádrž na hořlavou kapalinu je z ocelového plechu. Délka nádrže je 1,5 m, šířka 1 m 

a výška stěny 0,20 m. Na kratších stranách je nádrž opatřena čtyřmi držáky 

na přenášení, které nesmí přesahovat výšku nádrže. Náplň: 30 litrů vody, 2 litry 

petroleje, 0,25 litru benzínu.  

 

 

Provedení disciplíny 

 

Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. Držený žebřík může startovní čáru 

přesahovat podle potřeby závodníka, přičemž se musí dotýkat země. Ruce soutěžícího 

mohou přesahovat startovní čáru, pokud se dotýkají jen žebříku. Po odstartování zdolá 

na prvním úseku štafety pomocí žebříku domeček. Při překonávání domečku se musí 

dotknout plošiny a seskočit do vlastní dráhy. Po zdolání domečku se do nádrže 

s hořlavou kapalinou vlévá do stanoveného místa benzín. Tímto místem je levý bližší 
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přední roh nádrže ve směru běhu. V pásmu předání předá štafetový kolík (proudnici) 

soutěžícímu na druhém úseku. Při předání nesmí být štafetový kolík hozen. Upadne-li 

štafetový kolík na zem, musí ho zvednout ten, kdo ho předává. Pro posouzení, zda byla 

předávka uskutečněna v předávacím území, je rozhodující poloha štafetového kolíku, 

nikoli poloha těl nebo končetin soutěžících. Soutěžící na druhém úseku zdolá překážku 

a předá štafetový kolík v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. Při doskoku 

soutěžícího z překážky se zapálí hořlavá směs v nádrži. Soutěžící na třetím úseku 

uchopí hadice a rozvine je před, na nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí 

z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednu půlspojku napojí 

na  rozdělovač, na druhou půlspojku napojí proudnici před pásmem odpojení tak, aby 

bylo zřetelně vidět její napojení. V pásmu odpojení proudnici odpojí a v pásmu předání 

ji předá soutěžícímu na čtvrtém úseku. Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný 

hasicí přístroj, uvede jej do činnosti, uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby 

se nedotýkal nádrže a přitom zůstal ve své dráze a běží do cíle. Rozmístění překážek 

a nářadí je na obrázku 12. 

 

 

 

 

Obrázek 11 – Hašení na 4. úseku štafety (URL9) 
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Překážky musí soutěžící překonat se všemi předepsanými ochrannými pomůckami 

a příslušným nářadím. Po každém pokusu se musí vylít obsah nádrže a použít nová 

směs (i když nebyla zapálena). Petrolej se nalévá do středu nádrže v době vymezené 

na přípravu pokusu. Doba na přípravu a provedení pokusu je pět minut (Směrnice 

hasičských sportovních soutěží mužů a žen, 2011). 

 

Na okresních a krajských kolech, na MČR dobrovolných hasičů a vždy v kategorii ženy 

se na čtvrtém úseku štafety používá přenosný hasicí přístroj. Přenosný hasicí přístroj se 

pouze přenáší na označené místo (značku), kde se postaví. Ten nesmí spadnout 

do proběhnutí závodníka cílem. Na druhém úseku štafety 4 × 100 m s překážkami 

překonávají ženy místo překážky nízkou překážku. Při účasti na mezinárodních 

soutěžích platí hašení na 4. úseku také pro ženy. 

 
 

 

 

Obrázek 12 – Štafeta 4 × 100 m s překážkami 
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2.3  Oděv, obuv a osobní výstroj 

 

Soutěžící nastupují ke všem disciplinám v pracovním stejnokroji PS II nebo 

ve sportovním oděvu, který sestává z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) 

a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající 

sportovní kombinéze. Oděv soutěžících musí být čistý a nošen tak, aby nevzbuzoval 

pohoršení. Musí být zhotoven z  látky, která je neprůsvitná. Při plnění kolektivních 

disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný oděv. To se netýká soutěžícího 

na 4. úseku štafety 4 × 100 m s překážkami, provádí-li se hašení.  

 

Obuv není součástí oděvu. Soutěžící musí při soutěži nosit oděv standardním způsobem, 

tričko vždy zastrčené do kalhot, nohavice se nezahrnují. Obuv soutěžících: 

1) může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče, 

2) podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo 

výstupky o maximální hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného 

nebo podobného materiálu jako základní podrážka, 

3) připouští se tretry s maximální délkou hřebů 6 mm, 

4) kopačky se nepřipouštějí. 

 

Při všech soutěžích v požárním sportu musí být používány pro ochranu hlavy přilby. Při 

všech disciplínách požárního sportu se používá kožený opasek šíře minimálně 50 mm, 

s kovovou přezkou nebo jiný, bez karabin, používaný v požární ochraně k zásahům. 

 

Provádí-li se na čtvrtém úseku štafety hašení, musí mít soutěžící na tomto úseku přilbu 

s integrovaným štítem nebo přilbu a navíc průhledný štít na obličej dosahující až 

k bradě, na obou rukou pracovní ochranné rukavice a pracovní stejnokroj II nebo jiný 

pracovní oděv, který neobsahuje hořlavá syntetická vlákna (Směrnice hasičských 

sportovních soutěží pro muže a ženy, 2011).  
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2.4  Organizace a soutěže v požárním sportu 

 

Na začátku je důležité zmínit, že soutěží v požárním sportu je mnoho a jsou 

organizovány na různých úrovních, pro různý počet soutěžících a různorodými 

organizacemi. Příslušníci Hasičských záchranných sborů ČR se mohou účastnit soutěží 

jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů, ale závodníci spadající pod SDH mohou 

být hodnoceni pouze na soutěžích dobrovolných hasičů, popřípadě se mohou účastnit 

soutěží profesionálních hasičů, ale tzv. „mimo soutěž“. Krajský tým se skládá obvykle z 

nejlepších závodníků, kteří nemusí sloužit na jedné hasičské záchranné stanici, jde o 

tzv. krajský výběr.  

 

 

2.4.1  Generální ředitelství HZS ČR 

 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR pořádá Mistrovství České republiky 

v požárním sportu, které se koná každý rok v létě. Zástupci čtrnácti krajských 

Hasičských záchranných sborů soupeří ve čtyřech disciplínách požárního sportu.  

 

I. Mistrovství ČR hasičů z povolání se konalo v roce 1970 v Ostravě. Od roku 2011 

došlo ke sloučení MČR HZS a MČR dobrovolných hasičů do jednoho. Eliminuje se tak 

účast profesionálních hasičů na MČR dobrovolných hasičů. 

 

Další soutěž, kterou Generální ředitelství vypisuje, je Velká cena České republiky 

v požárním útoku družstev Hasičských záchranných sborů krajů a Hasičských 

záchranných sborů podniků. Seriál je složený zpravidla z pěti závodů, ale jejich počet se 

může měnit. Vyhrává tým, který získá nejvyšší počet bodů, přičemž první místo je 

ohodnoceno bodově nejvíce. Znaky HZS ČR a SDH jsou znázorněny v příloze č. 1 a 2. 
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2.4.2  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS – Příloha č. 3) vzniklo 9. 4. 1991 

jako občanské družení, které působí v úseku požární ochrany. Jeho činnost spočívá 

v tvorbě podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, 

při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných negativních událostech, kde 

jsou ohroženy život a majetek občanů a v podpoře a vytváření podmínek pro sportovní 

činnost svých členů na národní a mezinárodní úrovni. 

  

SH ČMS v souladu s cílem své činnosti pomáhá veřejnosti, obcím, státním orgánům, 

fyzickým a právnickým osobám: 

 při předcházení požárů prováděním odborné přípravy o získání odborné způsobilosti 

v požární ochraně, školení zaměstnanců, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi 

občany a mládeží, 

 při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostech a při odstraňování jejich 

následků, 

 při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí, 

 při plnění úkolů ochrany obyvatelstva (Stanovy SH ČMS, 2005, vč. Změny ze dne 

14. 4. 2012). 

 

Členskou základnu tvoří přibližně 300 000 lidí všech věkových kategorií. Sdružení tvoří 

14 krajských sdružení hasičů, 77 okresních sdružení hasičů a více než 8 000 sdružení 

dobrovolných hasičů. 

 

Každoročně SH ČMS pořádá postupové soutěže v požárním sportu. Soutěžní družstva 

sborů dobrovolných hasičů postupují přes okrskové, okresní a krajské kolo až 

do republikového – Mistrovství České republiky družstev sborů dobrovolných hasičů 

v požárním sportu. Tohoto mistrovství, které se koná zpravidla na přelomu měsíce srpna 

a září, se účastní nejlepší družstvo mužů a žen z každého kraje, tedy ze 14 krajů 

a hlavního města Prahy, navíc Středočeský kraj je zastoupen dvěma družstvy, vzhledem 

ke své rozloze a počtu sborů. Soutěží se v disciplínách běh na 100 m s překážkami, 
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štafeta 4 × 100 m s překážkami a požární útok. Výstup do 4. podlaží cvičné věže 

pomocí hákového žebříku se kromě profesionálních hasičů mohou od roku 2011 

účastnit i dobrovolní hasiči. Ti se kvalifikují podle umístění v závodech Ligy ČR ve 

výstupu na cvičnou věž. 

 

Dále se SH ČMS podílí na seriálu šesti závodů v běhu na 100 m s překážkami – Český 

pohár Velkopopovického kozla. Závodníci se libovolně účastní jednotlivých závodů 

a sbírají body za umístění. Nejlepších 30 závodníků si rozděluje body. Vyhrává 

závodník s nejvyšším počtem bodů. Organizaci Českého poháru zajišťuje SDH 

Kamenec u Poličky v čele s jeho zakladatelem Petrem Švábem ve spolupráci 

s pořadateli jednotlivých závodů.  

 

 

2.4.3  Český svaz požárního sportu 

 

Český svaz požárního sportu vznikl v roce 2010. Navázal na občanské sdružení Český 

hasič, což bylo sdružení reprezentantů a reprezentantek v požárním sportu a jeho členy 

byli profesionální nebo dobrovolní hasiči (hasičky), kteří alespoň jednou reprezentovali 

Českou republiku (dříve ČSSR) na hasičské olympiádě CTIF, na Mistrovství světa nebo 

Mistrovství Evropy v požárním sportu a startovali alespoň v jedné disciplíně požárního 

sportu. Dnes může být členem ČSPS každý člověk, který si zažádá o členství. Logo 

ČSPS je uvedeno v příloze č. 4. 

 

Hlavní cíl činnosti ČSPS: 

 organizuje soutěže v požárním sportu na území České republiky ve spolupráci 

s HZS ČR, SH ČMS, ČNV CTIF a dalšími organizacemi zabývajícími se požárním 

sportem nebo jeho jednotlivými disciplínami, vytváří podmínky pro činnost a rozvoj 

požárního sportu v České republice (Stanovy ČSPS, 2010). 
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Velkou zásluhu má ČSPS na zavedení a pořádání Galaodpoledne požárního sportu 

na do té doby nezvykle vysoké společenské úrovni, kde jsou vyhodnoceni vždy nejlepší 

závodníci v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže 

pomocí hákového žebříku. Hlavní činností ČSPS v současné době je organizace Ligy 

ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku za podpory HZS 

ČR. Liga se skládá z osmi závodů. Závodů se účastní profesionální, dobrovolní nebo 

podnikoví hasiči. Body se rozdělují mezi osm nejlepších závodníků, závodník 

s nejvyšším počtem bodů vyhrává.  

 

 

2.4.4  Extraliga ČR v požárním útoku 

 
 

Extraliga ČR v požárním útoku je samostatná soutěž organizovaná pod záštitou SH 

ČMS na území České republiky. V jejím čele je Rada Extraligy ČR v PÚ. Ta má svého 

předsedu (Pavel Bábík), dva místopředsedy a čtyři stálé členy, dále zástupce patnácti 

nejlepších týmů mužů a pěti nejlepších týmů žen celkového pořadí pro každý ročník 

Extraligy. Účastnit se závodu Extraligy ČR v PÚ může jakékoliv soutěžní družstvo, 

počet závodů je obvykle čtrnáct. Bodové hodnocení je přidělováno nejlepším týmům 

do 15. místa (v kategorii ženy do 7. místa). Tato soutěž je spíše doménou dobrovolných 

hasičů, ale i zde nalezneme v nejlepších týmech příslušníky z řad profesionálních hasičů 

nebo dokonce i reprezentanty v požárním sportu. Časy dosahované nejlepšími týmy se 

pohybují pod hranicí 17 vteřin.  

 

 

2.5  Reprezentace hasičů a hasiček ČR v požárním sportu 

 
 

K zajištění mezinárodní spolupráce HZS ČR v oblasti požárního sportu a k účasti 

profesionálních hasičů ČR na mezinárodních soutěžích bylo v roce 2001 ustanoveno 

reprezentační družstvo ČR. Toto družstvo navázalo na výborné výsledky 

v mezinárodních soutěžích z konce 80. let. Na XII. mezinárodní soutěži CTIF, konané 
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v roce 2001 ve Finsku, získalo zlatou medaili za disciplínu požární útok a stříbrnou 

medaili za celkové hodnocení družstev.  

 

V roce 2002 se v Moskvě konalo 1. mistrovství světa profesionálních hasičů v požárním 

sportu. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 21 států a naše družstvo bylo hodnoceno 

v celkovém pořadí na 4. místě. V roce 2005 byly pořádány dvě vrcholné mezinárodní 

soutěže. Na XIII. mezinárodní soutěži CTIF v chorvatském Varaždinu slavili největší 

úspěch zejména dobrovolní hasiči, kteří zvítězili ve většině disciplín. Pro profesionální 

hasiče bylo největším vyvrcholením II. otevřené mistrovství Evropy hasičů a záchranářů 

v Ostravě. V novém světovém rekordu získali 1. místo v disciplíně  požární útok 

a v celkovém pořadí získali stříbrné medaile. Po vyhodnocení dopingové kontroly, která 

byla provedena, přehodnotila Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů 

výsledky tohoto mistrovství a družstvo Běloruska, hodnocené dosud na 1. místě, bylo 

diskvalifikováno. Družstvo ČR se tak stalo novým mistrem Evropy v požárním sportu 

(URL10).  

 

Český národní tým předvedl výborné výkony i na Hasičské Olympiádě CTIF v Ostravě 

v roce 2009. Celkové 2. místo bylo ve velké konkurenci vybojováno zcela zaslouženě. 

V disciplíně požární útok obsadili naši závodníci 1. místo. Velkou událostí bylo 

překonání skoro 20 let starého národního rekordu v disciplíně výstup do 4. podlaží 

cvičné věže pomocí hákového žebříku Karlem Rylem v čase 13,58 s. Suverénně si šli 

za vítězstvím ve své kategorii reprezentanti z řad dobrovolných hasičů, kterým se 

podařilo vyhrát všechny disciplíny, až na požární útok, kde obsadili 3. místo.  

 

Před začátkem závodní sezóny absolvuje reprezentace hasičů z povolání pravidelná 

soustředění. Součástí týmu je také masér. Trenéry reprezentace profesionálních hasičů 

ČR v požárním sportu jsou Ivan Ressler a Josef Pěnča. Vedoucí reprezentačního 

družstva se jmenuje Tomáš Lefner. 

 

České hasičky se poprvé představily na hasičské olympiádě CTIF v roce 2001 

ve finském městě Kuopio, ležícím na severu země. Tento závod byl také zároveň 

ukázkový v podání žen. Závodilo se ve dvou disciplínách, ve štafetě 4 × 100 m 
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s překážkami s hašením ohně, kde obsadily hasičky z Moravského Berouna, 

v konkurenci dvou týmů, 2. místo (72,98 s) a v požárním útoku na 3B (trať pro muže) 

s nástřikovými terči, který vyhrály (30,65 s).  

 

Oficiálně byly zařazeny ženy do hodnocení družstev o čtyři roky později ve Varaždinu 

– Chorvatsko. Kromě dvou zmíněných disciplín přibyl i běh na 100 m s překážkami, ale 

s odlišnými parametry překážek než se běhá v České republice (překážka výšky 70 cm, 

kladina výšky 1,2 m). Naši zemi reprezentovalo družstvo žen z SDH Chválenice pod 

vedením Ing. Karla Nolče, které dokázaly zvítězit ve všech třech disciplínách. V běhu 

na 100 m s překážkami vybojovala česká závodnice Andrea Nolčová zlatou medaili 

za čas 18,88 s. Závod probíhal sice na tartanové dráze, ale bez treter.  

 

V roce 2009 se konala hasičská olympiáda CTIF v Ostravě. Českou republiku poprvé 

zastupovalo reprezentační družstvo žen, které vzniklo o dva roky dříve. Jelikož může 

každá země vyslat až tři závodní družstva, měla Česká republika zastoupení v dalších 

dvou týmech – ČR tým B (SDH Chválenice) a ČR tým C (SDH Kvasiny). Právě 

na tomto závodě ukázala Česká republika, na jak dobré sportovní úrovni jsou její 

závodnice. Všechny tři týmy se umístily na prvních třech příčkách (1. místo 

reprezentační družstvo ČR, 2. místo ČR tým B, 3. místo ČR tým C) a zanechaly 

za sebou dalších pět družstev žen ze zemí Slovenska, Německa a Rakouska. Lenka 

Tomandlová (ČR tým C) vyhrála běh na 100 m s překážkami v novém olympijském 

rekordu 18,05 s.     

 

Další hasičská olympiáda CTIF se bude konat v roce 2013 ve Francii ve městě 

Mulhouse. Nově budou zastupovat Českou republiku družstva žen, která se umístí 

na prvních třech příčkách v celkovém hodnocení družstev. Kvalifikace proběhne na 

Mistrovství ČR družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v Uherském Hradišti 31. 8. – 

2. 9. 2012.      
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2.6  Vývoj národního rekordu v běhu na 100 m s překážkami – ženy 

 
 

Evidence národních rekordů v běhu na 100 m s překážkami kategorie ženy se úředně 

vede od Mistrovství ČR SH ČMS v Litomyšli v roce 2006. V současné době existují 

dvě kategorie národních rekordů, které se liší splněním podmínek. První z nich jsou 

národní rekordy Ministerstva vnitra České republiky, které eviduje, potvrzuje 

a vyhlašuje MV – konkrétně generální ředitelství HZS ČR ve všech disciplínách 

požárního sportu po prozkoumání všech podkladů a po zjištění, že při dosažení byla 

splněna příslušná ustanovení pravidel požárního sportu. Rekordy SH ČMS potvrzuje, 

eviduje a vyhlašuje ÚORHS (Ústřední odborná rada hasičských soutěží) SH ČMS. 

Po prozkoumání všech podkladů a dodržení příslušných ustanovení SHS (Směrnice 

hasičských soutěží) a pravidel požárního sportu potvrzuje rekordy SH ČMS kancelář 

SH ČMS. V obou případech se rekordy potvrzují, pokud byl rekordní výkon dosažen 

na Mistrovství ČR, ve II. kole soutěže, mezinárodní soutěži a dalších vybraných 

soutěžích, které jsou označeny v kalendáři hlavních soutěží v požárním sportu. Dvojí 

rozlišení rekordů se týká také halových soutěží.  

 

Pokud je v soutěži nebo závodě dosaženo rekordního výkonu, musí být vyplněn 

protokol o národním rekordu se všemi předepsanými údaji (viz příloha č. 5). Tento 

protokol zajišťuje rozhodčí disciplíny ihned po provedení rekordního pokusu, převážení 

a přeměření použitého nářadí. Poslední podmínkou k uznání platnosti rekordního 

výkonu je certifikovaná časomíra dle směrnic hasičských sportovních soutěží. Hlavní 

rozhodčí protokol o rekordním výkonu ověří a schválí, pokud byla dodržena všechna 

ustanovení pravidel požárního sportu.  

 

Dále je protokol předán veliteli soutěže, který jej podepíše a pořadatel soutěže protokol 

o rekordním výkonu zašle ihned po ukončení soutěže na Ministerstvo vnitra – generální 

ředitelství HZS ČR a v případě rekordu SH ČMS kanceláři SH ČMS (Směrnice 

hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy, 2011). V následující tabulce je 

uvedena stávající hodnota českého národního rekordu a hodnoty, které byly překonány 

(URL11). 
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Tabulka 1: Vývoj národního rekordu 

 

Datum Soutěžící 
Přihlašovatel, 

SDH 
Čas 

Název soutěže, místo 

konání 

5. 7. 2011 Jiroušová Šárka Poniklá 16,43 s 
MČR v soutěži dorostu 

SH ČMS, Ostrava 

Překonané rekordy 

18. 9. 2010 Jiroušová Šárka Poniklá 16,52 s 
MČR družstev SDH 

v PS, Praha 

17. 7. 2010 Tomandlová Lenka Ledenice 16,88 s 
Bludovská stovka (ČP 

VK), Bludov 

10. 7. 2010 Jiroušová Šárka Poniklá 17,09 s 
MČR v soutěži dorostu 

SH ČMS, Litomyšl 

29. 8. 2009 Jiroušová Šárka Poniklá 17,17 s 
Polabské stovkování (ČP 

VK), Písková Lhota 

7. 8. 2009 Švaříčková Pavla Trnava 17,26 s 
Večerní stovka (ČP VK), 

Kamenec u Poličky 

13. 7. 2009 Švaříčková Pavla Trnava 17,30 s 
Bludovská stovka (ČP 

VK), Bludov 

20. 9. 2008 Šenkyříková Klára Kvasiny 17,46 s 
MČR družstev SDH 

v PS, Přerov 

11. 8. 2007 Šenkyříková Klára Pravčice 17,60 s 
Večerní stovka (ČP VK), 

Kamenec u Poličky 

4. 8. 2007 Šenkyříková Klára Pravčice 17,65 s 
Pohár Českého ráje (ČP 

VK), Turnov 

16. 6. 2007 Sedlatá Monika Kvasiny 17,66 s 

Stovkování pod 

Slunečnou (ČP VK), 

Moravský Beroun 

5. 5. 2007 Nolčová Andrea Chválenice 17,82 s 
Plzeňská stovka (ČP 

VK), Plzeň 

16. 9. 2006 
Nolčová Andrea 

Chválenice 18,29 s 
MČR družstev SDH 

v PS, Litomyšl Králová Blanka 
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3  CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

 
 

Hlavním cílem této práce je popis disciplíny běhu na 100 m s překážkami a popis 

techniky provedení z metodického hlediska. Dílčím cílem této práce je vytvoření 

metodické video příručky, která bude obsahovat jednotlivé klíčové fáze disciplíny běhu 

na 100 m s překážkami kategorie ženy a bude obsahovat kromě správné techniky 

provedení, také časté chyby, jež se závodnice dopouštějí. Správnou technikou může 

dojít nejen ke zlepšení výsledků u jednotlivých závodnic, ale také ke zvýšení 

konkurence a výkonů v rámci celé České republiky. 

 

Úkoly práce se rozdělily do dvou celků tak, že v prvním byly vyhledávány informace 

z literárních zdrojů (odborné publikace, časopisy, články) a databází, které jsou 

přístupné na internetu. Tematicky se jedná o okruh informací a poznatků z oblasti 

požárního sportu a atletiky (sprinty, překážkové běhy). Vybrané publikace byly 

podrobně prostudovány, popřípadě došlo k jejich porovnání. Kromě informací v textové 

podobě jsou použity i tabulky a obrázky. Při hledání obrazových příloh je vždy nutné 

zaznamenat datum a zdroj čerpání a tak jako knižní publikace je nutné vše řádně 

ocitovat.  

 

Druhá skupina úkolů se týkala přípravy video přílohy. Nejprve byl sepsán scénář 

a promyšleny záběry, co by mělo video obsahovat krok za krokem. Dále byla od SDH 

Pravčice vypůjčena technika k natáčení (video kamera Sony DCR-TRV 19E, stativ, 

fotoaparát Samsung WB600). S vybranými zkušenými závodnicemi (Magdaléna 

Krayzlová, Petra Mifkovičová) se navrhl vhodný termín natáčení, který závisel také 

na HZS Ostrava-Poruba v městské části Martinov, kde natáčení probíhalo. Tréninkové 

podmínky jsou zde jedny z nejlepších díky tartanovému povrchu a dobrým překážkám, 

a tak bylo zvoleno právě toto sportoviště. 

 

Jak se ukázalo, natáčení není úplně snadnou záležitostí, jelikož požadovaný záběr se 

nemusí povést hned na poprvé. Proto se každá fáze opakovala minimálně třikrát, aby 

bylo dost materiálu ke zkoumání a mohl se vybrat ten nejlepší záběr. Všechny záběry 

s technikou provedení jednotlivých částí u různých závodnic byly zpomalovány 



34 

 

a zkoumány z důvodu ověření správnosti techniky, případně nalezení odchylek 

od tohoto korektního provedení. Opakování záběrů je náročné také pro závodnice, které 

musí vydržet nemalou zátěž. Z toho důvodu bylo natáčení rozděleno do více dnů. Je 

lepší vybírat z malého počtu kvalitních záběrů než z mnoha záběrů, které obsahují řadu 

chyb a musely by se stříhat na více místech. Čas potřebný ke zpracování videa není také 

otázkou několika dní. Musí se ho vyhradit dostatek, aby nebyla kvalita odsunuta 

do pozadí. Kromě natáčení v Ostravě bylo využito se souhlasem Hasičské televize 

(www.hasici150.tv) jejich archivu obsahující různé záznamy ze závodů (ČP, MČR atd.).  

 

Video se nezabývá pouze správnou technikou provedení pohybu, ale ukazuje také 

nejčastější chyby, jež se závodnice dopouštějí. Na závodech je takového materiálu 

spousta, takže bylo poměrně jednoduché natočit záběry zde. Na druhou stranu muselo 

být zvoleno vhodné stanoviště, protože závodnice běží vedle sebe ve dvou drahách, 

takže může docházet k jejich překrytí. Dalším problémem záběrů ze závodů může být 

okolí záběru, kde se vyskytuje příliš mnoho rušivých elementů (osoby, materiál k běhu 

na 100 m s překážkami atd.) Od osob, které jsou vidět ve videu, byl vždy získán souhlas 

s jejich uveřejněním. 

 

Co se týče nastavení vybavení pro natáčení (videokamera, fotoaparát) a podmínek, je 

důležité zmínit počasí. Zcela nevhodné je natáčení v dešti, obraz není příliš ostrý 

a v záběru jdou vidět kapky deště. Ostré slunce v pravé poledne není také příliš ideální, 

protože záběry jsou velmi světlé a dále si člověk musí dávat pozor na stíny. Výskyt 

stínů v záběru se může jevit jako maličkost, ale je to další z řady rušivých elementů. 

Nová zařízení si dokážou s těmito vnějšími podmínkami poradit poměrně dobře. Dalším 

faktorem, významným pro natáčení, je životnost baterie. Použitá kamera Sony je 

staršího typu a nevydržela celé natáčení i přes to, že byla plně nabita. Pro tento případ 

byl připraven fotoaparát, na který se dalo natáčet, avšak záběry z něho pořízené byly 

nižší kvality, proto bylo natáčení některých záběrů provedeno opětovně.  

 

Veškerá videa a fotografie byla dále upravována. U fotografií se upravovala především 

jejich velikost. K tomuto účelu stačilo použít jednoduchého prohlížeče obrázků 

v systému Windows. Nejtěžší část práce byla se zpracováním videa. Nejprve se musely 

vybrat nejlepší záběry, sestříhat a dále setřídit podle scénáře a návaznosti. Nejlépe 

http://www.hasici150.tv/
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k úpravám videí vyhovoval program Pinnacle Studio 12. V tomto programu se dá najít 

spoustu vylepšení pro videa a fotografie, jako jsou popisky, titulky, přechody mezi 

jednotlivými snímky, zpomalení záběrů, výběr menu do videa, zvukové efekty, témata 

koláže apod. Real Player je další dobrý program pro tuto práci, tentokrát posloužil 

k záznamům z internetu.   

 

Aby video neobsahovalo pouze slovní popis technického provedení pohybu, bylo 

doplněno o hudební doprovod. S hudbou se dá také pracovat v programu Pinnacle 

Studio 12, avšak pro větší úpravy je vhodnějším programem Audacity. Někdy se může 

vyskytnout problém s formátem videa. Pro vyřešení tohoto problému byla využita volně 

přístupná verze programu WinX Video Converter, která nabízí převody do formátů avi, 

mp4, mpeg, wmv, mov, flv.        
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4  DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

 
 

Běh na 100 m s překážkami v požárním sportu, stejně jako 100 m překážek v atletice, se 

řadí mezi krátké sprinty (někdy též technické) a jedná se o výkon krátkodobý, který je 

prováděn maximální intenzitou. Krátké sprinty řadíme mezi rychlostně-silové typy 

výkonů (Millerová, 2002). Jedná se pohyb acyklický – pohyb je přerušován při 

překonávání jednotlivých překážek. Při sprintu vzniká velký kyslíkový dluh, který 

dosahuje vysokých hodnot a kryje se až po skončení běhu. Je to způsobeno velmi 

krátkou dobou, za kterou se krevní oběh a dýchací systém nedokážou přizpůsobit 

požadavkům pohybového aparátu (Kněnický, 1983). Ve svalech tak dochází 

k hromadění produktů výměny látkové, jež se po skončení běhu vyplavují do krve 

(např. kyselina mléčná).   

 

V následujících kapitolách je podrobně popsána technika provedení pohybu 

v jednotlivých fázích běhu – start, přeběh překážky, sběr hadic, překonání kladiny, 

zapojení hadicových koncovek (tzv. středů), napojení koncovky na rozdělovač, zapojení 

proudnice a doběh do cíle.     

 
 

4.1  Atletická běžecká cvičení 

 
 

Při každém tréninku, ať už různě zaměřeném, bychom měli optimálně připravit naše 

tělo na zátěž. Proto je vhodné začít rozběháním, rozcvičením, dále zařadit atletická 

běžecká cvičení (tzv. atletickou abecedu – ABC) a rovinky. Atletická běžecká cvičení 

slouží ke zdokonalování techniky běhu, konkrétně ke zdokonalení pohybů 

v jednotlivých částech oporové a letové fáze běžeckého kroku. Mezi základní patří 

liftink, skipink, zakopávání, předkopávání a koleso. 

 

Liftink představuje pohyb chodidla v oporové fázi běžeckého kroku (pohyb chodidla ze 

špičky na patu a zpět – pohyb v hlezenním kloubu, tzv. dvojitá práce kotníků). Skipink 

imituje jak pohyb chodidla a odraz v oporové fázi, tak i pohyb švihové nohy při odrazu. 
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Důraz je kladen na extenzi kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu odrazové dolní 

končetiny, zdvih kolena švihové dolní končetiny při odrazu a běžecká práce paží (ta je 

důležitá u každého cviku). Pohyb švihové dolní končetiny v letové fázi po odrazu 

za tělem představuje zakopávání. Rozsah pohybu je takový, že se patami dotýkáme 

hýždí, stehna se pohybují minimálně, směřují kolmo k zemi. Došlap i odraz jsou 

prováděny přes špičku chodidla. Předkopávání je charakteristické vykývnutím bérce 

švihové dolní končetiny před svislici spuštěnou z kolena v letové fázi a aktivní měkký 

dokrok (Millerová, 1995). Koleso vychází ze skipinku, následuje práce v kolenním 

kloubu a vykývnutí bérce vpřed, ne však aktivním vykopnutím, ale stažením stehna 

směrem dolů. Důležitým momentem je aktivní zašlápnutí v kotníku. Koleso je velmi 

koordinačně náročné a zařazujeme ho při úplném zvládnutí skipinku a zakopávání 

(Jeřábek, 2008).  

 

Tato cvičení jsou základními prvky běžecké abecedy, ale často k nim přidáváme další 

cvičení (zkřižný běh, poskočný klus atd.). Speciální běžecká cvičení (SBC) jsou taková 

cvičení, která spojují prvky atletické abecedy s dalšími pohyby (např. liftink pozadu, 

skipink do kopce, předkopávání s dynamickým výběhem apod.)  

 

 

4.2  Cvičení na překážkách 

 
 

Ke zdokonalení techniky přeběhu překážky jsou dobrou průpravou překážkářská 

cvičení, někdy též nazývaná překážkářská abeceda. Běžně se používají v atletice při 

tréninku na 100 a 110 m překážek. Především v začátcích u osvojování techniky 

přeběhu překážky v běhu na 100 m s překážkami je vhodné věnovat celou tréninkovou 

jednotku pouze nácviku přeběhu překážky na několika atletických překážkách. Jedná se 

o podvědomé zapamatování pohybového stereotypu. Účelem je rychlejší osvojení 

pohybu při překonávání překážky.  

 

Překážkářská abeceda se v tréninkové jednotce zařazuje nejčastěji po rovinkách, kdy je 

závodnice důkladně protažena a rozběhána. Na pěti překážkách (výhodou jsou sklopné 
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překážky) rozestavěných za sebou procvičuje závodnice „švihovku“ nebo „přetahovku“ 

tak, že stojí bokem k překážce a dolní končetina blíže k překážce vykonává tentýž 

pohyb, jako švihová, nebo přetahová dolní končetina. Využívá se různého tempa – 

chůze, poskočný klus nebo pětikrokový rytmus. Při chůzi je vhodné mít překážky blíže 

u sebe, poté se s rostoucím tempem zvětšuje vzdálenost mezi překážkami. Po procvičení 

jedné i druhé dolní končetiny následuje komplexní nácvik pohybu obou dolních 

končetin současně středem překážky. Klademe důraz na práci paží a předklon trupu, 

na který se často zapomíná.   

 

Pokročilé závodnice si mohou nakonec rozestavět překážky na tříkrokový rytmus 

a vyzkoušet přeběh překážek ve vyšší rychlosti. Především u začátečnic začínáme 

na nižších překážkách. Poté překážky postupně zvyšujeme. 

 

Překážkářskou pohyblivost lze vhodně nacvičit překážkovým sedem a jeho různými 

variantami (např. překážkový sed – s předklony, úklony, záklony). Dále ve stoji se 

skrčením únožmo, kdy je skrčená dolní končetina opřena o oporu, můžeme provádět 

hmity předklonmo, úklonmo apod. 

 

 

4.3  Srovnání rychlostí úseků běhu na 100 m s překážkami mužů a žen 

 
 

Rychlosti některých úseků (start, kladina) běhu na 100 m s překážkami jsou stejné jak 

u mužů, tak u žen. Při překonávání odlišných překážek (bariéra, překážka) se rychlosti 

poměrně dost liší a zásadně ovlivňují rychlost v navazujících úsecích běhu. Následující 

rozdíly rychlostí v provedení běhu na 100 m s překážkami mužů a žen jsou uvedeny 

v tabulce 1. Zaznamenány jsou v procentech a jsou průměrné, tudíž se mohou 

u jednotlivých závodníků a závodnic lišit (Kulhavý, 2010). 
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Tabulka 1: Rozdíly rychlostí jednotlivých úseků u mužů a žen 

 
 

Ženy 

Start – překážka 0 – 100 % Zrychlování 

Překážka 100 % Max. rychlost 

Překážka – hadice 100 – 85 % Zpomalení 

Hadice – začátek kladiny 85 – 90 % Zrychlování 

Začátek kladiny – konec kladiny 90 – 100 % Zrychlování 

Konec kladiny – 4 m před rozdělovačem 100 % Max. rychlost 

4 m před rozdělovačem – rozdělovač 100 % – (0 – 40 %) Zpomalení 

Rozdělovač – cíl (0 – 40 %) – 100 % Zrychlování 

Muži 

Start – překážka 0 – 100 % Zrychlování 

Překážka 40 % Zpomalení 

Překážka – hadice 40 – 80 % Zrychlování 

Hadice – začátek kladiny 80 – 90 % Zrychlování 

Začátek kladiny – konec kladiny 90 – 100 % Zrychlování 

Konec kladiny – 4 m před rozdělovačem 100 % Max. rychlost 

4 m před rozdělovačem – rozdělovač 100 % – (0 – 85 %) Zpomalení 

Rozdělovač – cíl (0 – 85 %) – 100 % Zrychlování 

 

 

 

4.4  Nízký start 

 
 

Startovní poloha je důležitá z hlediska poskytnutí optimálních podmínek pro zahájení 

běhu. Po výstřelu opouští závodnice bloky co nejrychleji. Je nutné zmínit, že obecná 

optimální varianta nízkého startu dosud nebyla, a ani nemůže být nalezena. Nelze 
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vyžadovat stejnou techniku od závodnic odlišných tělesných dispozic (výška, váha) 

a s různou úrovní motorických schopností. Pro posouzení správnosti techniky nízkého 

startu je podstatná jeho účinnost, zda závodnice dosáhla maximální rychlosti 

v minimálním čase (Dostál, 1985).    

 
 

4.4.1  Poloha startovních bloků 

 
 

Při nízkém startu je přední blok vzdálen přibližně dvě stopy od startovní čáry. Zadní 

blok je přibližně o stopu dále než přední blok, to znamená, že koleno zadní dolní 

končetiny je těsně před kotníkem přední dolní končetiny. Koleno přední dolní končetiny 

je totožné s rovinou paží nebo je za ní. Sklon bloků je odlišný. Přední blok je pod úhlem 

45 – 60°, zadní blok má větší sklon (70 – 80°). Rozhodující je však pravý úhel mezi 

bércem a chodidlem, rozmístění bloků, skrčení dolních končetin v kolenou v poloze 

„pozor“ (Dostál, 1985). Startovní bloky se liší podle jednotlivých závodů. Některé jsou 

vysoké a poskytují dostatečně pevnou a vysokou oporu pro paty, jiné jsou nízké a nelze 

se opřít celou plochou chodidla. Z toho důvodu kladou někteří závodníci přední část 

chodidla na dráhu, aby se mohli opřít celým chodidlem o opěrnou plochu bloků. 

 

4.4.2  Poloha závodnice v blocích   

 
 

Závodnice je připravena za startovními bloky a soustředí se na svůj běh. Jakmile zazní 

od startéra povel „Závodníci na místa, připravte se“, zaujme závodnice polohu před 

startovními bloky. Provede předklon, opře se rukama o zem a umístí dolní končetiny 

v libovolném pořadí do startovních bloků. Dobrý startér by měl počkat, než se 

závodnice v blocích srovná a zaujme přípravnou startovní polohu. V předním bloku 

bývá obvykle silnější, odrazová dolní končetina, ale rozhodující je, aby závodnici 

vycházel krok na překážku a nedocházelo k natahování kroku nebo drobení před 

překážkou. Koleno zadní dolní končetiny je opřeno o zem a obě kolena by neměla být 

vychýlena do stran.   
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Ramena jsou na úrovni startovní čáry, vysunuta vpřed před úroveň rukou. Paže jsou 

napjaty v loktech, ruce se opírají o zem na šíři ramen, nebo o trochu více a palec 

spočívá na jedné a ostatní prsty na druhé straně. Hlava je v prodloužení trupu nebo 

mírně předkloněna (pohled směřuje buď na startovní čáru, nebo na špičku přední dolní 

končetiny).  

 

Při povelu „Pozor“ zaujímá závodnice startovní (střehovou) polohu. Následuje zvednutí 

pánve, jelikož ramena už jsou předsunuta vpřed. Kampmiller a Koštial (1987) přidávají 

při povelu „Pozor“ také vysunutí hrudníku vpřed, několik centimetrů před místo opory 

rukou. Pánev by měla být výš než ramena (úhel trupu s horizontálou 15 – 30°), úhel 

v koleně přední nohy 90° nebo jen o málo větší, úhel v koleně zadní dolní končetiny je 

tupý (120 – 150°). Paty jsou opřeny o bloky a neměly by být ve vzduchu. Poloha 

chodidel je svislá, to znamená, že paty se nevychylují dovnitř nebo zevnitř. 

Nejdůležitější je správný úhel v koleně přední dolní končetiny, který se upravuje 

snížením nebo zvednutím pánve nebo posunutím startovního bloku. Startovní polohu 

závodnice prostřednictvím úhlů určuje Valerij Borzov na základě svého výzkumu 

(Dostál, 1985). Optimální startovní poloha je však závislá na samotné závodnici. 

Důležitá je stabilita těla, kterou závodnice rozloží na paže a nohy, a musí v této poloze 

setrvat bez potíží do doby výstřelu.  

 
 

 

 

Obrázek 13 – Úhly v dolních končetinách při startovní poloze „Pozor“ 
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Jakmile zazní výstřel ze startovní pistole, vyběhne závodnice z bloků. Důležitá je práce 

paží, na kterou mnohé závodníce zapomínají. Nejprve se od země odtrhnou paže, které 

jsou pokrčeny v loktech do pravého úhlu, poté navazuje odraz zadní dolní končetiny 

od bloku, nebo dle Borzova (1977) současný odraz oběma dolními končetinami. Přední 

dolní končetina je napnutá (úhel 30°) a celé tělo se při výběhu z bloků nachází v jedné 

přímce, lokty obou paží tvoří přímku kolmou na osu těla.  

 

Nejčastější chybou je vedení chodidla zadní nohy vzhůru po oblouku. Správně by mělo 

být vedeno v blízkosti dráhy. Pokud je závodnice „posazena“ příliš vzadu, na lýtku 

zadní dolní končetiny, může to být známkou slabých paží. Dalším důležitým momentem 

je pohyb pánve při výstřelu.  

 
 

 

 

Obrázek 14 – Poloha těla po výstřelu (URL12) 

 

Na rozdíl od atletiky, kde platí nulová tolerance ulitého startu, je v požárním sportu 

povolen jeden ulitý start. Každá další závodnice, která vystartuje před výstřelem, je 

diskvalifikována. Závodnice nejčastěji chybují už v samotné přípravě startovních bloků. 

Přední blok příliš blízko startovní čáry způsobuje, že závodnice nemá dostatek místa pro 

trup a setrvává hrudníkem na stehnu přední nohy a v povelu pozor přepadává dopředu, 

protože nedokáže rozložit váhu těla na horní i dolní končetiny. Pokud závodnice nemá 
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paže kolmo na startovní čáru a naopak jsou pod úhlem menším než 90°, znamená to, že 

bloky jsou nastaveny daleko od startovní čáry. Dalšími chybami jsou pokrčené paže 

v loktech, nízká nebo vysoká poloha pánve a velká nebo malá vzdálenost paží od sebe 

na startovní čáře.  

 

Nácvik techniky pohybu švihové dolní končetiny lze provádět v klusu, kdy je pohyb 

švihové dolní končetiny k zemi prováděn aktivním zahrábnutím (různou rychlostí). 

Pohyb přetahové dolní končetiny přes překážku můžeme nacvičit ve stoji, paže se 

opírají například o zeď (zábradlí, žebřiny), přetahy ze zanožení (imitací bez překážky, 

nebo s překážkou).  

 

4.4.3  Startovní rozběh 

 

 

V krátkém sprintu se zdokonaluje technika nízkého startu z bloků pomocí šlapavého 

způsobu běhu, který se uplatňuje pouze při startovním výběhu, a švihového způsobu 

běhu (Millerová, 2003). Šlapavý způsob běhu slouží k získání rychlosti. Jeho cílem je 

omezit brzdivou fázi kroku. Došlap je prováděn pod těžiště těla a tím je zkrácena 

amortizační fáze. Noha je zpevněná v kotníku a tím pádem nedochází k dvojité práci 

kotníku, jako u švihového způsobu běhu. To je předpoklad pro nejkratší a dynamický 

odraz. Švihový způsob běhu je velmi energeticky náročný díky své dynamice pohybů. 

Švihový způsob běhu je určen k udržení rychlosti. Při tomto způsobu běhu se 

uskutečňuje dokrok na přední část chodidla. Během amortizace se s pokrčováním 

kolena tlumí dokrok i zhoupnutí v kotníku a ve fázi odrazu dochází k postupnému 

a úplnému napnutí v hlezenním kloubu – dvojitá práce kotníku (Jeřábek, 2008).  

 

První krok je krátký, vedený blízko podložky. Dále se krok postupně prodlužuje a trup 

sprinterů se postupně narovnává. U překážkových běhů dochází k narovnání trupu 

o něco dříve. Rychlost startovního rozběhu i běhu je dána délkou a frekvencí kroků. 

 

Velkou chybou u závodnic je zakopávání, ale daleko častěji se objevuje vykročení 

z bloků, kdy závodnice nedostatečně využije opory. Jiným problémem při startovním 
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výběhu je práce paží v malém rozsahu, kdy dochází nejdříve k odtržení chodidla zadní 

dolní končetiny od bloků, ruce jsou stále v kontaktu s dráhou nebo jsou paže napnuté 

v loktech několik centimetrů nad dráhou. Chybí dynamické švihnutí paží. Příliš brzké 

narovnání trupu není vhodné pro šlapavý způsob běhu. Pozor by se mělo dát také 

na rychlé zvednutí hlavy, které nutí závodnici k napřímení trupu.    

 
 

4.5  Technika přeběhu překážky 

 

 

Správná technika přeběhu překážky nezpůsobuje ztrátu rychlosti běhu. Záměrně 

používáme termín přeběh překážky nikoliv přeskok. Principem je malá změna polohy 

těžiště těla. Překonání překážky se skládá ze tří částí: odrazová fáze, letová fáze 

a dokrok za překážkou. Samotný náběh na překážku se odvíjí od startu závodnice. 

Poloha startovních bloků by měla být taková, aby nedocházelo ke zkracování či 

natahování kroku těsně před překážkou. Počet kroků od startu k překážce se u většiny 

závodnic pohybuje okolo čtrnácti kroků, dle jejich tělesných dispozic. Důležité je také 

zvolit správnou odrazovou nohu a neměnit nohy při přeběhu překážky. Na závodnici 

jsou kladeny mimořádné požadavky, týkající se pohyblivosti, pružnosti a koordinaci 

pohybu. 

 

 

4.5.1  Odrazová fáze 

 

 

Před překážkou nebrzdíme, čímž dochází k záklonu trupu a zpomalení běhu, ale naopak 

se snažíme trup mírně předklonit. Poslední krok před překážkou je proveden na přední 

část chodidla. Odrazová noha se napíná a koleno švihové dolní končetiny se ohýbá 

v ostrém úhlu (tzv. ostré koleno). Ostrý úhel v koleni nám umožňuje rychlejší pohyb 

švihové dolní končetiny vpřed a vzhůru. Chodidlo švihové dolní končetiny svírá 

s bércem úhel větší než 90° a švihová dolní končetina s odrazovou dolní končetinou by 

měly mít úhel 90° (Millerová, 2005).     
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Poloha bérce švihové dolní končetiny je rovnoběžná s odrazovou dolní končetinou, tím 

eliminujeme pohyb švihové dolní končetiny do stran. Ramena a pánev by měla být stále 

v ose kolmé na směr běhu, protože jinak dochází k rotaci závodnice a to může vést ke 

zranění při dopadu za překážku. Při odrazu se vedoucí paže (na straně odrazové dolní 

končetiny), která je pokrčená v lokti, pohybuje vpřed a druhá paže, taktéž ohnuta v lokti 

se pohybuje vzad. Odraz je dokončen přes špičku chodidla.  

 

 

 

Obrázek 15 – Odraz na překážku 

 
 

Nejčastější chybou je snaha závodnice o co největší odraz do výšky, místo do dálky, 

navíc prováděný přes patu chodidla. Problémem je často strach z překážky a případné 

klopýtnutí o ni a kvůli tomu dochází k drobení kroku před překážkou a k záklonu trupu 

společně s napnutou odrazovou dolní končetinou. Paže by se neměly napínat v loktech, 

ale měly by být drženy stále běžecky (úhel v lokti 90°). S tím souvisí i pohyb paží, který 

je už od startu veden často chybně do stran, zprava do leva. U švihové dolní končetiny 

se často vyskytuje poloha bérce do strany, švih je prováděn nikoliv ve směru běhu, ale 

bokem z vnitřní nebo vnější strany.   
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4.5.2  Letová fáze 

 
 

Cílem této části přeběhu překážky je překonat překážku co nejrychleji, udržet trup 

společně s rameny kolmo na směr běhu a připravit se na dokrok za překážku. Změna 

polohy těžiště těla ve vertikálním směru by měla být co nejmenší. Přetahová dolní 

končetina se pohybuje vpřed více rovinami (na rozdíl od hladkého sprintu, kdy je pohyb 

uskutečňován v rovině předozadní). Závodnice musí vést stehno přetahové dolní 

končetiny stranou, ve výšce podmíněné nastavením překážky, aby překonala překážku 

co nejrychleji a nejekonomičtěji.  

 

Pohyb švihové dolní končetiny se podobá spíše sprintu, kdy je veden pouze v rovině 

předozadní. Rozdíl je ve vyšší poloze kolene nad překážkou a natažení bérce po odrazu 

na překážku (Szczepanski, 1981). Bérec švihové dolní končetiny se pohybuje vpřed, 

vzhůru do stejné výše jako je sama švihová dolní končetina.  

 

Přetahová dolní končetina (odrazová) vykonává pohyb ohnutým kolenem stranou 

vzhůru a vpřed. Největšího bočného rozštěpu dosáhne závodnice, jakmile vztyčené 

chodidlo kolmé k bérci dosáhne překážky (Dostál, 1977). Neměl by být opomíjen 

náklon trupu, který by se měl udržet i po dobu letové fáze. Paže v opozici se švihovou 

dolní končetinou se pohybuje běžecky vpřed, předloktí se dostane až do horizontální 

polohy, druhá paže pokračuje v běžeckém pohybu. Kulminační bod se vyskytuje před 

překážkou, nikoliv nad ní (Tošnar, Šťastný, 1962).   
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Obrázek 16 – Letová fáze přeběhu překážky (URL13) 

 
 

Stehno přetahové dolní končetiny by mělo s trupem svírat pravý úhel, jakmile se 

dostane na úroveň kyčle. Bérec je přitažený ke stehnu (pata u hýždí) a špička chodidla 

k bérci. Některé závodnice nedostatečně zvedají koleno přetahové dolní končetiny, což 

je nejčastější příčina všech úrazů. V letové fázi většina začínajících závodnic neudrží 

paže v běžeckém stylu a dochází k rotaci a nestabilitě těla při dopadu za překážku a dále 

ke zpomalení rychlosti běhu. Zmíněnou chybou jsou paže napnuté v loktech, směřující 

do stran. Další chybou je kolmá poloha trupu vzhledem k dráze bez náznaku náklonu 

trupu vpřed. Problémy se vyskytují také u dolních končetin, kdy nedochází k napnutí 

švihové dolní končetiny a unožení skrčené přetahové dolní končetiny v koleni. 

Závodnice překoná překážku s nohama ohnutýma v kolenou. Některé závodnice vedou 

chybně přetahovou dolní končetinu pod sebou vpřed.      

 

4.5.3  Dokrok za překážkou  

 
 

Na dráhu dopadá nejdříve špička chodidla švihové dolní končetiny, nad kterou by měla 

být ramena. Na patu by se nemělo chodidlo vůbec dostat. Ideální poloha dokroku by 
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měla být v průmětu svislé těžnice. Úhel mezi bércem a chodidlem je při dokroku 

největší, následnou amortizací se zmenší a poté se opět zvětšuje. Koleno přetahové 

dolní končetiny má nejvyšší polohu a ostrý úhel, postupně však dochází 

k jeho otevírání.  

 

Ve srovnání s atletickým provedením přeběhu překážky padá u většiny závodnic 

přetahová dolní končetina dříve na dráhu kvůli následnému úchopu hadic. Trup se 

u některých závodnic hned po dokroku za překážou ohýbá dolů. Paže na straně 

odrazové dolní končetiny je ohnuta v lokti a směřuje vzad až do výše ramene. Loket 

druhé paže jde vpřed a jeho poloha by měla být přibližně u kolena švihové dolní 

končetiny.  

 

Pozdním zašlápnutím překážky dochází k prodloužení letové fáze a ke zkrácení času 

na srovnání těla při přechodu ke sběru hadic. Správným překonáním překážky 

připravíme vhodné podmínky pro sběr hadic. Čím rychleji závodnice překážku 

„zašlápne“, tím dříve se bude moci připravit na sběr hadic.  

 

 

 

Obrázek 17 – Dokrok za překážkou (URL14) 
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Pohyb horní končetiny napnuté v lokti stranou po oblouku až do zapažení vede 

k vytočení celého trupu. Závodnice tak dopadá na dráhu s vytočeným trupem do strany 

a má málo času ke srovnání před uchopením hadic díky rychlosti běhu, kterou má. Proto 

je nutné udržet osu ramen kolmou na směr běhu. Vytočení trupu do strany může zavinit 

špatný dopad na dráhu a následný pád.     

 

4.6  Sběr hadic 

 
 

Sběr hadic je silově nejnáročnější část běhu na 100 m s překážkami. Závodnice musí 

ve velké rychlosti sebrat ze země dvě hadice, každou o váze minimálně 2,5 kg. Sebrání 

hadic vyžaduje ohnutí trupu ve velké rychlosti, kterou dosáhne závodnice od startu a má 

ji i po překonání překážky. Z toho plyne, že provedení musí být takové, aby docházelo 

k co nejmenším ztrátám rychlosti běhu.  

 

Ihned po zašlápnutí překážky se trup začíná ohýbat, paže se natahují vpřed dolů 

pro hadice a nohy jsou pokrčeny v kolenou. Uchopení by mělo být před tělem 

závodnice, ale velká rychlost někdy tento způsob neumožňuje a dochází k uchopení 

hadic pod tělem. Počet kroků k hadicím se odvíjí od výšky závodnice a rychlosti 

přeběhu překážky. Po kontaktu švihové nohy s dráhou provede závodnice dva (tři) 

kroky a uchopí hadice. Špička nohy, kterou jde závodnice mezi hadice, by se neměla 

dostat dál než za úroveň hadic. Ideální poloha je na úrovni začátku kotoučů.  

 

Hadice jsou uchopeny co nejblíže spojkám pro dobrou manipulaci při zapojování. 

Samotné spojky jsou natočené vzhůru nebo mírně zvrácené vzad. Kotouče jsou 

nejčastěji nachystány k úchopu na šířku ramen závodnice, pro přirozené natažení paží 

při běhu. Jsou utaženy do jedné roviny nebo s tzv. kapsami, které se připraví 

povytažením svrchních částí hadice kotouče na vnější stranu. Hadice je možno vyvýšit 

vložením druhé hadice do kotouče, ale je potřeba dbát na váhu 2,5 kg, aby nebyly 

hadice zbytečně těžší. Dále se vyvýší vložením například dřevěného špalíku do hadice 

tak, aby po utažení byl pod spojkami. 
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Obrázek 18 – Uchopení hadic (URL15) 

 
 

Při kontaktu s hadicemi by mělo dojít k jejich impulsivnímu sebrání od dráhy (ostré 

odtržení od země). Tělo pokračuje setrvačností vpřed a narovnává se. Paže se 

v důsledku váhy hadic zhoupnou mírně vzad, ale nemělo by dojít k jejich napnutí 

a přílišnému zapažení. Snahou je udržet paže ohnuté v lokti (cca 90°). Ruce s hadicemi 

se po zhoupnutí přesouvají zpět k tělu nebo lépe před tělo závodnice. První kroky 

po úchopu hadic (stejně jako poslední krok před úchopem) je lepší zkrátit, aby došlo 

k opětovnému zvýšení rychlosti běhu, který je zpomalen v důsledku sebrání hadic. 

Velmi náročné je také udržení běhu po přední části chodidla.  

 

Pokud závodnice nevyvinou dostatečnou sílu k uchopení hadic, dojde k jejich zhoupnutí 

vzad. Paže se při tomto pohybu napnou v loktech a klesne rychlost běhu. Někdy může 

v tomto případě dojít i k pádu závodnice. Zpomalení rychlosti běhu může nastat také 

v případě, kdy závodnice šlápne nohou až za úroveň hadic, jelikož je tělo už příliš 

nakloněno vpřed a paže nestihnout přitáhnout hadice vzadu za tělem. Chybné provedení 

se týká také zpomalení a sebrání hadic u těla ve vertikální rovině.  
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4.7  Překonání kladiny 

 

V následující části bude podrobně vysvětlena technika překonání kladiny, která je pro 

mnohé závodnice problematická a způsobuje zpomalení rychlosti běhu v tomto úseku 

disciplíny 100 m s překážkami. Významný faktor u začátečníků, který znemožňuje 

správné provedení, je především strach z pádu z kladiny, a proto je nutné začít 

odbourávat nejprve právě tento problém. Naopak technicky správně provedené 

překonání kladiny způsobuje pouze minimální změny rychlosti. 

 

 

4.7.1  Náběh na kladinu  

 
 

Poté, co závodnice uchopí hadice, pokračuje v běhu a nabíhá na kladinu tak, že pravá 

(levá) dolní končetina, kterou se odráží z dráhy na náběhový můstek kladiny, je 

přibližně ve vzdálenosti 0,5 m. Již při tomto kroku dochází k předklonu trupu. Odraz je 

prováděn z přední části chodidla a paže s hadicemi, ohnuté v lokti, jsou před tělem 

závodnice. Levá (pravá) dolní končetina dopadající na náběhový můstek je zároveň 

nohou odrazovou a je mírně pokrčená v koleni. Na náběhovém můstku je umístěno pět 

dřevěných latěk, přičemž nejefektivnější je odraz mezi druhou a třetí laťkou opět 

z přední části chodidla. 

 

 Podle Janury (2006) dochází u závodníků s vyšší rychlostí běhu a lepší technikou 

odrazu k menšímu poklesu paty než u závodníků, kteří pomalejší běh kompenzují 

odrazem z celého chodidla, tudíž dochází významně k poklesu paty. Nežádoucí jsou dva 

kroky při náběhu na kladinu z důvodu ztráty rychlosti a nevyužití odrazu. Trup je stále 

nakloněn vpřed a těžiště těla se snižuje. Pokud je trup a napnutá odrazová dolní 

končetina v jedné přímce kolmé k náběhovému můstku, dochází ke zpomalení rychlosti 

běhu, nebo dokonce k pohybu proti směru běhu. Paže zůstávají buď po celou dobu 

zafixované před tělem, nebo si závodnice může pomoci švihnutím hadic vzhůru vpřed 

nebo vzhůru vpřed a dolů, čímž se snaží o plynulý přechod z dráhy na kladinu, která je 

ve výšce 80 cm. Tento způsob je výhodný zejména pro závodnice silového typu.  
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V další fází dochází k přechodu z náběhového můstku na vodorovnou část kladiny. 

Došlap na vrchní část kladiny se provádí co nejdříve za zlom pro rychlé a plynulé 

pokračování běhu. Tělo musí být po celou dobu zpevněno a v předklonu se sníženým 

těžištěm, jinak dochází ke ztrátě rovnováhy a výkyvům závodnice do strany, případně i 

pádům. Běh po kladině je prováděn přes špičku chodidla, z důvodu rychlejšího 

překonání této překážky. 

 

 

 

Obrázek 19 – Náběh na kladinu 

 
 

Nezpevnění těla závodnice a nedostatečný předklon trupu má za následek nežádoucí 

pohyby do stran. Velmi častou chybou je našlapování na šířku pánve. Kladina je 

poměrně úzká a je potřeba našlapovat blíže středové ose běhu.    

 

4.7.2  Seběhnutí z kladiny  

 
    

Dobře zvládnuté seběhnutí z kladiny umožňuje rychlejší zapojení hadicových 

koncovek, tzv. středů. Předklon trupu zůstává po celou dobu běhu po kladině 

a na koncovém zlomu dochází ještě k jeho mírnému zvětšení z důvodu kopírování linií 
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překážky. Závodnice se často dopouštějí chyby, když neprovedou předklon 

na nakloněnou plošinu a chtějí se od „seběhu“ odrazit, jako by pokračovaly 

po vodorovné části kladiny. Spolu s malým odrazem nebo odrazem příliš vysoko 

dochází k podlomení dolní končetiny, která dopadá na dráhu. Odraz je prováděn opět 

nejčastěji mezi druhou a třetí laťkou přes špičku chodidla.  

 
 

 

 

Obrázek 20 – Seběhnutí z kladiny (URL16) 

 

Chybou je odraz přes patu, který může způsobit uklouznutí na dřevěné laťce. Viditelný 

předklon, důrazný odraz na seběhu vedený vodorovně a razantní záběr přes špičky 

chodidla při prvních třech krocích za seběhem po dopadu na dráhu jsou důležité faktory 

pro měkký dopad na dráhu. Jakékoliv chyby v provedení způsobují tvrdý dopad, čímž 

dochází k otřesům páteře a jejímu dalšímu poškození. Hadice jsou puštěny, ve fázi 

přechodu z vodorovné části kladiny na seběhový můstek, a to tak, že v rukou zůstávají 

pouze koncovky.  

 

Nejvýhodnější je puštění hadic současně s posledním došlapem chodidla dolní 

končetiny na vodorovnou část kladiny. Tím se zároveň oddělí dvě těsně po sobě 

navazující náročné činnosti, kterými jsou odhození hadic a seběhnutí z kladiny, 

na jejichž bezchybné provedení se pak závodnice může lépe soustředit (ukončení jedné 
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činnosti a zahájení druhé činnosti). Není potřeba házet hadice silou vpřed nebo do stran, 

protože závodnice tak riskuje přišlápnutí hadice závodnicí ve vedlejší dráze a vytrhnutí 

některé z půlspojek z rukou.     

    

4.8  Spojení hadicových koncovek 

 
 

Po rozvinutí hadic na seběhovém můstku pokračuje závodnice v běhu k rozdělovači. 

Nejdříve ale musí spojit dvě spodní hadicové koncovky do sebe. Nejčastěji se používá 

spojení středů před tělem s nataženými, mírně pokrčenými pažemi ve výšce břicha či 

hrudníku se zrakovou kontrolou. Natažené paže vpřed eliminují sklon hlavy závodnice 

dolů a tím zpomalení běhu. Druhý, méně častější způsob, je spojení koncovek bez 

zrakové kontroly, kdy ruce závodnice s koncovkami se nacházejí u těla na úrovni 

břicha. Tento způsob je složitější a vyžaduje dobrý cit v rukou. 

 

V další fázi dochází k odhození těchto spojených koncovek na dráhu. Je nutné hodit 

koncovky dostatečně dolů před sebe, aby nedošlo k zamotání se do hadic nebo nebyla 

závodnice nucena vyskočit do výšky. Další varianta spočívá v nesení koncovek v levé 

ruce až k rozdělovači, kde dochází k jejich odložení na dráhu při zapojení další 

koncovky na rozdělovač. U tohoto způsobu je minimální riziko zadrhnutí středů 

o rozdělovač a tím ztížení doběhu do cíle. Na druhou stranu pro některé závodnice to 

představuje pokles koncentrace v momentu zapojení koncovky na rozdělovač, protože 

současně musí odhodit ještě spojené středy. V mužské kategorii lze u některých 

závodníků vidět odložení středů za rozdělovačem, těsně po napojení koncovky 

na rozdělovač.   
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Obrázek 21 – Odhození středů před sebe (URL17) 

 

Nejvíce závodnice chybují, když spojují středové koncovky příliš u těla. Sklopí hlavu 

dolů, aby se podívaly na koncovky, a dojde tak ke zpomalení rychlosti běhu. Jinou 

chybou je výskok do výšky přes odhozené zapojené středy. Je třeba dát si pozor, aby se 

při spojování středových koncovek nedostaly hadice pod nohy závodnice, protože by 

mohlo dojít k jejich přišlápnutí a vytržení půlspojky z rukou.  

 

 

4.9  Technika napojení koncovky na rozdělovač  

    

V této fázi běhu na 100 m s překážkami může závodnice hodně získat nebo naopak 

hodně ztratit. Pokud dojde k chybě při napojení koncovky na rozdělovač, musí 

závodnice zastavit, popřípadě se i vrátit a znovu koncovku zapojit. Nepřipojená 

koncovka na rozdělovač znamená neplatný pokus. Velká část prostoru v zimní přípravě 

by měla být věnována právě tréninku zapojení rozdělovače.  
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Závodnice běží k rozdělovači, přičemž asi 5 m před ním natahuje pravou paži 

s nachystanou koncovkou v ruce tak, aby byla v ose, kde má dojít k napojení 

na rozdělovač. Palec a ukazováček svírá ozuby koncovky. Nastavení ozubů musí 

souhlasit s polohou ozubů na rozdělovači (Kulhavý, 2010). Poloha ozubů a úhel 

natočení rozdělovače je individuální. Půlspojka je při zapojování nastavena spodní 

hranou vpřed, nikoliv naopak. V dalších krocích dochází ke snížení těžiště a ohnutí 

trupu, přičemž pravá ruka je stále natažena vpřed. Poslední krok před rozdělovačem by 

neměl být kratší než jedna stopa, protože závodnice pak napojuje koncovku 

na rozdělovač pod sebou a nemá prostor pro nataženou paži.  

 

Zda bude při posledním kroku před rozdělovačem vpředu pravá nebo levá dolní 

končetina, závisí na závodnici, ale mělo by dojít ke krátkodobé stabilitě na této 

končetině. Při tréninku je dobré udělat na dráze značky na předposlední nebo poslední 

krok před rozdělovačem. Závodnice si tak podvědomě fixuje polohu těla a musí si 

uvědomit, že snižování těžiště musí být plynulé. Na druhou stranu umístění značek před 

rozdělovač není u některých závodnic příliš vhodné, neboť může výrazně snížit jejich 

zrakovou koncentraci na hrdlo rozdělovače, které musí spojkou pro úspěšné zapojení 

hadice na rozdělovač vždy „trefit“. 

 
 

 

 

Obrázek 22 – Napojení hadicové koncovky na rozdělovač 
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Největší chybou je snížení těžiště na poslední chvíli a snaha napojení koncovky 

na rozdělovač z velké výšky. Dále je důležité nevytáčet levý bok ve směru běhu, ale 

udržet pánev v ose kolmé na směr běhu. Pokud zvolíme pravou dolní končetinu při 

posledním kroku u rozdělovače, dojde k omezení vytáčení levého boku do strany. Paže 

by neměly být při zapojování vedeny po oblouku do strany (při klasické zapojování 

rozdělovače), což je vidět často u začátečníků. Další chybou je nenatažení paže 

s půlspojkou v ruce vpřed, ale ponechání paže u těla. Závodnice tak nemůže mít 

přehled, zda směřuje půlspojka ve směru shodném na hrdlo rozdělovače.  

 

4.10  Zapojení proudnice a doběh do cíle 

 
 

Poslední neméně důležitou částí běhu na 100 m s překážkami je zapojení proudnice. 

Po zapojení koncovky na rozdělovač běží závodnice do cíle a na vzdálenosti 25 m musí 

zapojit poslední hadicovou ROT spojku (příloha 6) na proudnici, kterou má umístěnou 

za opaskem. Umístění proudnice za opaskem si volí každý sám podle toho, která 

varianta mu vyhovuje nejvíce. Jeden způsob spočívá v zaháknutí proudnice za kovový 

plíšek v místě beder a kosti kostrční půlspojkou dolů. V dalším případě lze proudnici 

(bez kovového plíšku) zastrčit za opasek na pravý bok půlspojkou nahoru. Proudnice je 

s opaskem spojena provázkem, jehož maximální délka od opasku je 50 cm.  

 

Za rozdělovačem musí závodnice opět dosáhnout co nejvyšší rychlosti běhu. Podle 

Kulhavého (2010) začíná připojení proudnice v okamžiku, kdy dosáhne závodník 

maximální rychlosti běhu, přibližně 8 – 10 m za rozdělovačem. Toto tvrzení platí 

především u mužů, ale v ženské kategorii se v důsledku pomalejšího napojení koncovky 

na rozdělovač setkáváme i se zapojením proudnice ihned za rozdělovačem. Teprve 

po rychlém zapojení proudnice nabírá závodnice maximální rychlost při běhu do cíle. 

Při napojování proudnice na hadici je důležité proudnici správně uchopit – za spojku, 

nikoliv za tělo proudnice – aby napojení proběhlo rychle a spolehlivě a závodnice 

mohla pro zvýšení rychlosti do cíle použít obě volné ruce. Vhodná je zraková kontrola 

průběhu napojení.  
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Zde se objevuje stejná chyba jako při zapojování středových koncovek, a to zapojování 

blízko u těla, kdy závodnice sklopí hlavu dolů a přestává běžet.  

 
 

 

 

Obrázek 23 – Zapojení proudnice (URL18) 

 



59 

 

5 ZÁVĚR 

 
 

Není pochyb o tom, že běh na 100 m s překážkami patří k technicky náročným 

disciplínám. Hladké zdolání stometrového úseku vyžaduje technicky správné překonání 

mnoha překážek. Proto je vhodné učit se základům techniky pohybu již v žákovské 

kategorii prostřednictvím disciplíny běh na 60 m s překážkami. Naučené chybné 

pohybové stereotypy se těžko odbourávají a jen s velkou námahou a pevnou vůlí se 

může dosáhnout zlepšení v technice provedení na některé z překážek či úseku. Správná 

technika platí ve většině případů, ale není zcela striktní. Neustále se vyvíjí a měla by být 

taková, aby vyhovovala především závodnici samotné.  

 

 Hlavní cíl této práce byl naplněn. Disciplína i technika překonání překážek byla 

popsána a doplněna o obrázky, aby došlo k lepšímu pochopení problematiky, a dále 

o schémata, či tabulky pro větší přehlednost. Přesto, že se v některých částech vychází 

z atletiky, není pohyb zcela totožný a odchylky bylo třeba odlišit. Velkou část práce 

zabrala také tvorba instruktážního videa, jako metodické pomůcky pro běh na 100 m 

s překážkami kategorie ženy. Video se řídilo poznatky, které se vyskytují v textu 

a zmíněny byly hlavní kroky, jak postupovat. Podrobnější slovní výklad by byl ve videu 

zbytečný. I tento dílčí cíl se podařilo vcelku dobře naplnit.  

 

Celá tato problematika, řešení techniky dobrého zvládnutí překážek, by si určitě 

zasloužila větší pozornost. Požární sport jako takový existuje od 60. let 20. stol., ale 

pořád je to mladé sportovní odvětví, kterému chybí propracovaná metodika. Nemluvě 

o metodice z didaktického hlediska, nebo o řízení tréninkového procesu v celoroční 

přípravě. Většina všech poznatků se také vztahuje pouze na mužskou kategorii a ženy 

zde nejsou zohledňovány. Souvisí to nejspíš i s mezinárodními organizacemi 

a soutěžemi, které se pořádají výhradně pro muže. V ostatních zemích ženy nesoutěží 

vůbec, a pokud ano, tak na jiných překážkách. Proto by mělo nejdříve dojít ke 

sjednocení a ujasnění mezinárodních pravidel.  

 

Zvláštní pozornost by měla být věnována i práci s výchovou talentované mládeže. Tito 

jedinci mohou ustrnout v rozvoji svého talentu při přechodu ze žákovské kategorie do 
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dorostenecké a později do kategorie dospělých. Myšleno změnou disciplíny z běhu 

na 60 m s překážkami na 100 m s překážkami, jinými spojkami na hadicích 

a rozdělovači (DIN × ROT spojky – Příloha 6). V neposlední řadě hraje významnou roli 

také psychický faktor, kdy může talentovaný jedinec excelovat v žákovské kategorii, ale 

při přechodu do starší kategorie tomu tak už není a dochází k vyhasnutí talentu. I této 

stránce sportovního výkonu by měla být věnována jistá část pozornosti.          
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P R O T O K O L 

o národním rekordu, rekordu SH ČMS 

 
dosaženého v disciplíně: ……………………………………………………………………… .... 

výkonu v čase: ................................... 

dosáhl (-i) soutěžící: …………………………………………………………………………......., 

přihlášený (-ní) jednotkou (organizací): .....................................................................................…, 

na soutěži: .......................….............................................….....……………................................., 

      (název soutěže)             (místo a datum konání) 

pořadatel soutěže: ......................................................................................…. ...........…………...., 

rekordního výkonu bylo dosaženo dne : ..........................……............... hodin . .….....……........., 

rekordního výkonu bylo dosaženo za těchto dalších podmínek: 

- na nekryté*, kryté* dráze s povrchem (-y) .................…………..............., ohraničením dle 

pravidel a délky ..............................…………............. ověřené po ukončení disciplíny, 

- parametry překážek a správnost jejich rozmístění na dráze byly ověřeny po ukončení 

disciplíny s tímto výsledkem: .........................................................................…............................, 

- čas byl měřen elektrickou časomírou : .........................…..…........................….........................., 

                                                         (typ a provozovatel časomíry, číslo kalibračního listu) 

- použité nářadí, oděv, obuv a osobní výstroj byly zkontrolovány ihned po rekordním výkonu 

s těmito výsledky: ...............................................................…............……………………………. 

...............................................................................…...................................................…………… 

- při dosažení rekordního výkonu byla dodržena všechna ustanovení pravidel požárního sportu, 

- hlavní časoměřič a rozhodčí, jejichž jména jsou níže uvedena, mají kvalifikaci stanovenou 

pravidly požárního sportu pro rozhodování v uvedené soutěži a pro ověřování rekordních 

výkonů. Svými podpisy stvrzují správnost údajů uvedených v tomto protokole: 

Hlavní časoměřič (-i) .......................................…….…........ .…...........................…..................... 

                                 (příjmení, jméno a podpis)                     (příjmení, jméno a podpis) 

                                                                                                  p o d p i s 

Rozhodčí disciplíny: …………………………………………………………………………….... 

                        (příjmení a jméno, kvalifikační stupeň rozhodčího a číslo kvalifikačního průkazu) 

p o d p i s 

Hlavní rozhodčí: ....….......…...................…………….................................................................... 

                        (příjmení a jméno, kvalifikační stupeň rozhodčího a číslo kvalifikačního průkazu) 

V .....................................…. 

dne ..................................……              r a z í t k o 

      p o ř a d a t e l e                    .........................................…. 

              velitel soutěže 

* nehodící se škrtněte 

Příloha č. 5: Protokol o národním rekordu (URL23) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Rozdíl mezi hadicemi pro běh na 60 a 100 m s překážkami (URL24) 

 

 

 

 


