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Abstrakt 

Název práce 

Vliv maximální tepové frekvence na přesnost střelby 

Cíle 

Cílem práce bude zkoumat vliv maximální tepové frekvence na přesnost 

střelby z osobní obranné zbraně (pistole), přičemž prostředkem k jeho dosažení 

bude zkoumání odchylek v přesnosti střelby. Soubor osmi respondentů tvoří 

příslušníci Policie České republiky. 

Metody 

Jedná se o empirickou práci observačního charakteru. Pro zjištění statistické 

významnosti jsme využili dvouvýběrového, párového T – testu. Pro statistické 

zpracování výsledků jsme použili metod komparace a porovnání průměrů. Pro 

vyhodnocení terčů jsme využili početní metodu zjišťování středního bodu zásahu. 

Ke zjištění maximální tepové frekvence jsme využili sporttester. 

Výsledky 

Z naměřených údajů bylo vyhodnoceno, že vliv maximální tepové frekvence 

má statisticky významný vliv na přesnost střelby. Přesnost střelby byla vyjádřena 

průměrem vzdálenosti jednotlivých bodů zásahu od středního bodu zásahu. Zjistili 

jsme, že na velikost rozdílu před zátěží a po zátěži by mohla mít vliv prováděná 

sportovní aktivita. 

Klíčová slova 

střelba, fyzická zátěž, klidová tepová frekvence, maximální tepová frekvence 
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Abstract 

Titles 

Effect of maximum heart rate on accuracy of fire 

Objectives 

The goal of this work will be to examine the influence of maximum heart rate 

on accuracy of fire from the personal defensive gun (pistol), whereas a reference 

will be used the deviation in accuracy of fire. The group of respondents consists of 

members of the Police of the Czech republic. 

Methods 

It is the empirical work of observational character. To establish statistical 

significance we used independent samples, paired T – test. For statistical 

evaluations of the results we used methods of comparison and comparison of 

averages. To evaluate the shooting targets we used numerical method of detecting 

the mean point of impact. To establish the maximum heart rate we used sporttester. 

Results 

From the measured data was drawn this conclusion.  The maximum heart rate 

has statisticaly significant effect on accuracy of fire. The accuracy of fire is 

expressed by average distances of single points of impact from the central point of 

impact. We found out that the performed activity could have had the impact on the 

size of the differences before and after the activity. 

 

Keywords 

shooting, physical stress, resting heart rate, maximum heart rate 
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Úvod 

Zájem o sport a střelné zbraně a jejich problematiku, ke které jsem získal 

vztah již v průběhu dětství při střelbě ze vzduchové pušky a jako záliba vyzrála po 

vstupu do Armády České republiky respektive na Vojenský obor Fakulty tělesné 

výchov a sportu UK. 

V dnešní době, kdy mnoho pachatelů trestné činnosti je dobře vyzbrojeno a 

odhodláno zbraň při svém zatýkání použít, hrozba teroristických útoků, při nichž je 

třeba osvobodit rukojmí silou, je vysoká a vedení válečných konfliktů v městské 

zástavbě čím dál častější, je dovednost přesně a rychle zneškodnit střelbou 

pachatele po mnohdy vysoké fyzické zátěži klíčová pro většinu ozbrojených 

bezpečnostních složek, zabývajících se touto problematikou. V České republice se 

to týká především jednotek Armády České republiky operujících v podmínkách 

zahraničních misí a specializovaných útvarů zabývajících se bojem proti 

organizovanému zločinu, terorismu a zatýkáním nebezpečných osob na našem 

území jako jsou zásahové jednotky jednotlivých krajských správ a Útvar rychlého 

nasazení Policie České republiky, dále specializované jednotky Celní správy české 

republiky a Vězeňské služby České republiky. 

Útvary specializující se na tyto zásahy musí být při své činnosti značně 

flexibilní a využívají výrazně ve své taktice moment překvapení. Tento aspekt 

významně souvisí s rychlým přiblížením k zájmovému objektu, což s výzbrojí a 

výstrojí lze přirovnat k intenzivním střednědobě vytrvalostním sportovním 

výkonům, jakými jsou například běh na 400m nebo jedno střídání v hokeji. 

Nicméně pokud budeme hovořit o takovémto výkonu, na jehož konci by měla být 

mířená a přesná střelba, je nasnadě si položit otázku, zda bude tato střelba skutečně 

apriori tak akurátní, jaká by měla být. Musíme přihlédnout k faktu, že střelba po 

intenzivním pohybu má určité odchylky od mířené střelby v klidu. Jedná 

se především o působení krátkodobé únavy na motorická centra a tedy ovlivnění 

jemné motoriky potřebné k nadcházejícímu výstřelu. 

Tyto podmínky, které jsme uvedli výše, budou simulovány fyzickou zátěží, 

kdy tepová frekvence bude dosahovat maximálních hodnot testovaných jedinců, 

přičemž toto měření porovnáme s měřením provedeným střelbou za podmínek 

klidové tepové frekvence, abychom zjistili rozdíl mezi těmito hodnotami. 
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Myslím, že práce na toto téma by mohla být přínosnou a najít uplatnění v 

rámci rozvoje střelby jako dovednosti v kontextu s tělesnou přípravou nejen u 

Armády České republiky, ale i u jiných, výše vyjmenovaných, ozbrojených složek 

České republiky. 
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1 Přehled literatury 

V přehledu literatury jsme se nejprve zaměřili na rešerši prací, které byly již 

na podobná témata napsány. Poté jsme se soustředili na literaturu týkající se 

teoretické části základních legislativních a metodických předpokladů k průběhu 

policejní akce, z jejíž metodiky práce vychází. Dále se budeme věnovat materiálům 

týkajících se motorických schopností, dovedností a fyziologických předpokladů. 

Poté bylo nutné prostudovat literaturu týkající se zátěžových testů, ze kterých 

vychází samotný test. V neposlední řadě jsme se soustředili na literaturu, shrnující 

poznatky o výstřelu, biomechanice střelby a vnitřní a přechodové balistice.  

Co se týká samotného výzkumu, bylo nutné nastudovat materiály týkající se 

metodologie výzkumu, statistického vyhodnocení, interpretace konečných výsledků 

a citace literatury. 

1.1 Teoretické předpoklady 

V této části jsme čerpali z platné legislativy ČR, především ze zákona o 

Policii ČR č.273/2008 Sb. Co se vojenské problematiky týče, ze zákona o 

ozbrojených silách ČR č.219/1999 Sb. při vztažení na mírové podmínky a 

z interních akt Armády České republiky, konkrétně z předpisu Standardní operační 

postup č. 211/2011 při vztažení na podmínky ozbrojeného konfliktu. 

1.2 Motorické předpoklady 

Motorickými schopnostmi dovednostmi se zabývá ve své literatuře především 

Čelikovský (1979), Kruteckij (1972) nebo Hájek (2011), taxonomií a popisem dále 

pak ještě Měkota a Novosad (2005). Co se týká dovedností, čerpali jsme především 

z pramenů Měkota a Cuberek (2007), Dovalil a kol. (2002), ze zahraniční literatury 

pak Schnabel a Thies (1993) a Schmidt (1991). Ohledně motorického učení o 

rozdělení procesu učení píše Rychtecký (2003) a Dovalil a Perič (2010) 

1.3 Motorické testování 

V této kapitole jsme vycházeli z literatury týkající se fyziologie a především z 

problematiky zátěžových testů. Byla to literatura od Mačka a Radvanského (2011) a 

Shepharda (1987). Odborné informace týkající se škál jsme čerpali z Hendla (2008). 
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1.4 Fyziologie a fyziologie střelby 

Obecné fyziologické předpoklady týkající se především svalového 

metabolismu, srdeční frekvence, analyzátorů a nervového systému jsme získali 

především z Čiháka (2001) a Kittnara (2009). Specifika týkající se fyziologických a 

biochemických pochodů při fyzické zátěži pak především z Havlíčkové (2006) a 

Hellera, Vodičky (2011). Doplňkové informace zahrnující fyziologii střelby 

z publikace Kryla (1979). 

1.5 Střelba a základy balistiky 

V této části bakalářské práce jsme čerpali z Brycha (2008), především 

v částech týkajících se teorie nácviku střelby. Základy balistiky jsme potom čerpali 

z Hynouše (1980). 

1.6 Metodologie a analýza dat 

Měření jsme provedli pomocí modifikovaného zátěžového testu 

vystupňovaného do maxima uvedeného v publikacích Mačka a Radvanského (2011) 

a Shepharda (1987). U střeleckého testu jsme vycházeli ze cvičení střeleb Armády 

České republiky uvedeného v předpise Vševojsk 4 – 2. 

Při analýze výsledků střelby jsme vycházeli z Plíhala a kol. (2011) 

Statistické metody pro porovnání přesnosti před zátěží a po zátěži jsme čerpali 

z publikace Hendla (2004) a z  publikace Bedáňové (2005). 
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2 Teoretická východiska práce 

Ve východiscích práce se budeme zabývat teoretickými předpoklady pro 

střelbu po fyzické zátěži v podmínkách Policie České republiky a Armády České 

republiky. Budou zde specifikovány jednak legislativní, biomedicínské a zčásti 

technické podklady pro pozdější empirickou část práce. 

2.1 Teoretické předpoklady 

Zde se zaměříme především na předpoklady vycházející jednak z platných 

zákonných úprav týkajících se policejního, respektive vojenského zásahu 

v mírových podmínkách. Dále se soustředíme na doktríny upravující vedení boje 

v podmínkách ozbrojených střetnutí, vycházejících z rámce mezinárodního 

humanitárního práva. 

2.1.1 Legislativní předpoklady 

Zákonný rámec pro použití střelné zbraně, budeme-li vycházet z podmínek 

policejního zásahu, se řídí platnou legislativou České republiky, konkrétně budeme 

citovat z §56 použití zbraně ze zákona o Policii ČR č.273/2008 Sb, který říká: 

(1)  Policista je oprávněn použít zbraň 

a)  v nutné obraně nebo v krajní nouzi, 

b)  jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, se na jeho výzvu 

nevzdá nebo se zdráhá opustit svůj úkryt, 

c)  aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným 

způsobem zadržet, 

d)  nelze-li jinak překonat aktivní odpor směřující ke zmaření jeho 

závažného zákroku, 

e)  aby odvrátil násilný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt 

anebo prostor, 

f)  nelze-li jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízdou 

vážně ohrožuje život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení dané 

podle jiného právního předpisu nezastaví, 
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g)  jestliže osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozba 

namířenou střelnou zbraní nebo varovný výstřel, neuposlechne příkazu policisty 

směřujícího k zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby, 

h)  ke zneškodnění zvířete ohrožujícího život nebo zdraví osoby. 

(2)  Použití zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je 

přípustné pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku by bylo zřejmě 

neúčinné. 

 (3)  Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) 

je policista povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od 

protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou 

lze upustit v případě, že je ohrožen život nebo zdraví policisty nebo jiné osoby a 

zákrok nesnese odkladu. 

(4)  Při použití zbraně je policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména 

neohrozit život jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje. 

(5)  Zbraní podle této hlavy se rozumí zbraň střelná včetně střeliva a doplňků 

zbraně, vyjma vrhacího prostředku majícího povahu střelné zbraně podle jiného 

právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky, dále zbraň bodná a sečná, 

výbušnina, speciální výbušný předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a 

speciální náloživo.“ 

 

Použití vojenské zbraně v mírových podmínkách pak legislativně upravuje 

§42 Použití vojenské zbraně ze zákona o ozbrojených silách České republiky 

č.219/1999 Sb. Cituji: 

 (1) Voják je oprávněn při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí 

služby použít vojenskou zbraň,  

a) aby odvrátil přímo hrozící nebo trvající útok vedený proti jeho osobě 

nebo útok, který mu bezprostředně hrozí, anebo útok na život nebo zdraví jiné 

osoby,  

b) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený objekt nebo 

stanoviště, a to po marné výzvě, aby od útoku bylo upuštěno, 
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c) aby zamezil útěku ozbrojené osoby nebo osoby důvodně podezřelé ze 

spáchání zvlášť závažného zločinu, kterou nelze jiným způsobem zadržet, 

d) je-li třeba zneškodnit zvíře, ohrožuje-li život nebo zdraví osob. 

(2) Vojenskou zbraní se pro účely tohoto ustanovení rozumí vojenská střelná 

zbraň, vojenská zbraň bodná nebo sečná. 

(3) Před použitím vojenské zbraně, v případech uvedených v odstavci 1, je 

voják povinen, je-li to s ohledem na okolnosti případu možné, vyzvat osobu, proti 

které zakročuje, aby upustila od útoku nebo útěku, zvoláním "Stůj", "Stůj, nebo 

střelím" a podle okolností užít i výstražného výstřelu. Při použití vojenské zbraně je 

voják povinen dbát nutné opatrnosti, neohrožovat život a nezpůsobit zranění jiným 

osobám a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje. 

(4) Voják je povinen, dovoluje-li to ohrožení, před použitím vojenské zbraně 

užít domluvy, napomenutí nebo použít hmatů a chvatů sebeobrany, služebního psa 

nebo úderu vojenskou zbraní. 

(5) Voják je oprávněn použít některého z prostředků, které jsou uvedeny v 

odstavcích 1, 2, 3 a 4, který umožňuje splnění povinností a přitom co nejméně 

ohrožuje život a zdraví osob, proti nimž zakročuje. Zároveň dbá na to, aby tento 

prostředek byl použit jen přiměřeným způsobem a aby případná škoda nebyla ve 

zřejmém nepoměru k významu chráněného zájmu. 

(6) Při zákroku se nesmí použít vojenská zbraň, úder vojenskou zbraní a 

služební pes proti ženě, jejíž těhotenství je zjevně patrné, proti osobě vysokého 

věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo nemocí a dítěti, s výjimkou případu, 

kdy to povaha útoku, který vedou tyto osoby proti chráněnému zájmu, nebo 

mimořádnost vzniklé situace podle odstavce 1 písmene a) a b) nezbytně vyžaduje. 

(7) Použití vojenské zbraně, služebního psa, hmatů a chvatů sebeobrany a 

údery vojenskou zbraní je voják povinen neprodleně po jejich použití hlásit 

nadřízenému a sepsat o tom záznam. 

Pro varianty vyslání do zahraniční operace nebo přípravě k plnění úkolů 

v zahraničních operacích je pro použití síly rozpracován Standardní operační postup 

č. 211/2011. Jednotky a všichni příslušníci Armády České republiky v zahraničních 

operacích jsou povinni používat způsobem pouze způsobem a výhradně v rozsahu 
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vycházejícím z tohoto operačního předpisu, platného právního řádu České 

republiky, mezinárodními smlouvami a předpisy MO. 

Operační postup povoluje použití síly pouze po proškolení a seznámení 

s vydanými rozkazy o použití síly. Tyto příkazy upravují a specifikují různě míru 

aplikace síly v závislosti na odlišnosti jednotlivých situací, které mohou nastat 

během operací. 

Souhrnně se použití síly povoluje po vydání určitých rozkazů, které musejí 

být v souladu s ius in bello. Tedy s čtyřmi ženevskými úmluvami, jejich třemi 

dodatkovými protokoly a haagskými úmluvami, které jsou součástí pramenů 

mezinárodního humanitárního práva. 

2.2 Motorické předpoklady 

Motorické předpoklady pro výkon potřebný při jakémkoliv zásahu, ať už se 

jedná o zásah v bytě nebo na ulici, či jinde v zástavbě, jsou podmíněny především 

motorickými schopnostmi a motorickými dovednostmi. Pod motorické schopnosti 

můžeme zařadit schopnosti kondiční, koordinační a hybridní. Pod motorické 

dovednosti pak samotnou střelbu. 

2.2.1 Motorické schopnosti 

Motorické schopnosti jsou předpoklady pro jakoukoliv pohybovou činnost. 

Charakteristikou motorických schopností se zabývá několik zdrojů např. 

Čelikovský (1979) tvrdí, že: „Pojmem motorická schopnost rozumíme integraci 

vnitřních vlastností, která podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů a 

současně je jimi podmíněna.“  Podle Periče a Dovalila (2010) se pohybové 

schopnosti chápou jako „relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů 

k pohybové činnosti.“ 

Většina zdrojů odborné literatury zabývající se motorickými schopnostmi 

současně tvrdí, že motorické schopnosti jsou více či méně geneticky 

determinovány, nicméně je lze v určité míře rozvíjet. 

„Schopnosti se vyvíjejí z vrozených dispozic, kterým říkáme vlohy. Vlohy 

se potom determinují na různé cesty a způsoby formování schopností. Ovlivňující, 

jak úroveň a stupeň úspěšnosti, tak i rychlost rozvoje schopností člověka. Vlohy 
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však samy o sobě rozvoj schopností nezajišťují, mají pouze podstatnou, nikoliv 

však určující úlohu v jejich rozvoji.“ V.A. Kruteckij (1972)  

Motorické schopnosti lze rozdělit podle Čelikovského (1979) na elementární 

(rychlost, vytrvalost, obratnost) a na komplexní, které jsou v pohybovém výkonu 

zastoupeny větší měrou.  

K dělení podle Měkoty a Novosada (2005) se přiklání i publikace Periče a 

Dovalila (2010). Dělí je na schopnosti kondiční, které jsou podmíněny především 

energetickým systémem a jedná se o vytrvalostní a silovou schopnost. Při průběhu 

zásahu lze z této skupiny schopností vyznačit především schopnost vytrvalostní, 

vytrvalostní rychlost a vytrvalostní sílu, při samotné střelbě lze hovořit především o 

vytrvalosti při výdrži v postoji. Dále schopnosti koordinační, které jsou 

determinovány a spjaty s řízením a regulací pohybové činnosti a jsou to schopnosti 

orientační, diferenciační (spouštění), reakční, rovnováhové (udržení rovnováhy při 

zvládnutí zpětného rázu), rytmické (opakované spouštění spouště při rychlopalné 

střelbě) aj. Poslední skupinou stojící mezi dvěma výše uvedenými skupinami jsou 

schopnosti tzv. “hybridní“ kondičně – koordinační, protože nemůžou existovat 

bez podkladu obou dvou, kondičních i koordinačních schopností. Mezi tyto 

schopnosti patří schopnost rychlostní. V následujícím textu se budeme věnovat 

podrobněji v naší práci aktuálním, jednotlivým schopnostem. 
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Obrázek 1 - Taxonomie pohybových schopností dle Měkoty a Novosada (2005) 

2.2.2 Diferenciační schopnost 

Podle Hájka (2001) a Čelikovského (1979) ji lze nazvat jako kinesteticko
1
 – 

diferenciační schopnost. Podle Měkoty a Novosada (2005) lze diferenciační 

schopnost charakterizovat jako soubor prvků, které umožnují „jemně rozlišovat a 

nastavovat silové, prostorové a časové parametry pohybového průběhu.“ Dovětek 

kinestetická je tam právě proto, že se zde maximálně uplatňují kinestetické 

analyzátory. Tato schopnost je asi nejvíce provázána s procesem motorického učení. 

V souvislosti se střelbou lze s diferenciační schopností spojit úspěšný výsledek ve 

střelbě, především pak střelbou dvojstřely a rychlopalnou střelbou, kdy se schopnost 

podílí na zvládnutí zpětného rázu pistole a opětovného spouštění. Nejvyšší úrovně 

v tomto ději lze pak dosáhnout ve fázi automatizace a tvořivé realizace, kdy právě 

tato schopnost má za následek vzniknutí tzv. „pocitu“. V našem případě se pak 

jedná především o tzv. „pocit zbraně.“ 

                                                 
1
 Kinestezie – neboli také propriorecepce je soubor pocitů a vjemů z kinestetických 

analyzátorů (Golgiho a Ruffiniho tělíska)  informujících o poloze a rychlosti těla. (Měkota a 

Novosad, 2005)  
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2.2.3 Vytrvalostní schopnost 

„Vytrvalost je schopnost fyzicky a psychicky odolávat po dlouhou dobu 

zatížení, které vyvolává únavu.“ (Grosser a Zintl, 1994) 

Vytrvalost lze dělit buď podle krytí energetických potřeb při vytrvalostní 

pohybové činnosti na anaerobně alaktátovou fázi, anaerobně laktátovou fázi a 

aerobně alaktátovou fázi získávání energie nebo podle délky pohybového zatížení. 

(Měkota, Novosad 2005). 

Dále můžeme vytrvalostní schopnosti dělit podle délky pohybového zatížení. 

Zde se dělí na rychlostní neboli sprinterskou vytrvalost (uplatňuje se při krátkých 

cyklických zatíženích v řádu 7-35s, energetické krytí probíhá anaerobně laktátovým 

a anaerobně alaktátovým způsobem), krátkodobou vytrvalost (cyklická činnost 

trvající 35s – 2 minut, hlavní oblastí je zde anaerobně laktátová zóna), střednědobá 

vytrvalost (viz. kapitola 3.2.4) a dlouhodobá vytrvalost (trvá mezi 10 minutami až 

několik hodinami, vyznačuje se vysokou ekonomičností funkcí a dominuje zde 

uvolňování energie v aerobním režimu). Měkota, Novosad (2005) 
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DRUH VYTRVALOSTI DÉLKA TRVÁNÍ 

RYCHLOSTNÍ VYTRVALOST 7 - 35 s 

KRÁTKODOBÁ VYTRVALOST I 35 s - 1 min 

KRÁTKODOBÁ VYTRVALOST II 1 - 2 min 

SDŘEDNĚDOBÁ VYTRVALOST I 2 - 5 min 

STŘEDNĚDOBÁ VYTRVALOST II 6 - 10 min 

DLOUHODOBÁ VYTRVALOST I 15 - 30 min 

DLOUHODOBÁ VYTRVALOST II 35 - 90 min 

DLOUHODOBÁ VYTRVALOST III 90 - 360 min 

DLOUHODOBÁ VYTRVALOST IV ˃ 360 min 

Tabulka 1 Rozdělení vytrvalostních schopností dle délky trvání podle Měkoty a 

Novosada (2005) 

Z hlediska časového průběhu zásahu se jedná především o střednědobou 

vytrvalost, které se budeme dále věnovat v následující kapitole. 

2.2.4 Střednědobá vytrvalost 

Podle Měkoty a Novosada (2005) se jedná o specifickou vytrvalostní 

schopnost pro cyklické pohybové disciplíny. Vyznačuje se trváním od dvou do 

deseti minut. V této formě vytrvalosti dominuje především anaerobní získávání 

energie, nicméně s prodlužující se délkou trvání zatížení se uplatňují i aerobní 

procesy, přičemž při relativně dlouhém zatížení submaximální intenzitou nastává 

značné hromadění laktátu. Z hlediska svalové činnosti se uplatňují všechny typy 

svalových vláken. Jedná se o zatížení charakterizující zásah jak dobou trvání, tak i 

intenzitou. Nicméně je třeba počítat i se specifiky v podobě nesené výstroje a 

výzbroje. 

2.2.5 Motorické dovednosti 

Pohybovou dovedností a její charakteristikou se obsáhle zabývá publikace 

Měkoty a Cuberka (2007), kde jí charakterizují jako motorickým učením získanou 

pohotovost k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného 

výsledku. Schnabel a Thies (1993) uvádí, že dovednost je automatizovaná 

komponenta pohybové činnosti, získaná prostřednictvím učebních a cvičebních 

postupů na základě motorických schopností. Z tohoto tvrzení lze vydedukovat, že 

nácvikem dovedností se v oblasti sportu zabývá především technická příprava. 
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Pokud tento výrok vztáhneme na armádní a policejní prostředí, konkrétně na 

střelbu, bude se tímto nácvikem zabývat střelecká příprava ve všech formách a 

zčásti taktická příprava. 

Charakteristickými rysy pohybové dovednosti jsou podle literatury Měkoty a 

Cuberka (2007) jednak maximum jistoty při dosahování cíle (jistota přesného 

zásahu i při měnících se podmínkách střelby), minimální výdej energie 

(automatizace střelby, zvládnutí zpětného rázu), dosažení cíle v minimálním čase 

(koordinace oko – mířidla, střelba dvojstřely, rychlopalná střelba) 

Rozdělit střelbu jako pohybovou dovednost lze podle klasifikace pohybových 

dovedností  Dovalila a kol. (2002) a Měkoty a Cuberka (2007), kterou jsme zvolili 

níže. 

a) Jemná pohybová dovednost (Fine-motor skills) 

Střelba se týká pouze činností ruky respektive jemné koordinace a citu při 

opakovaném spouštění 

b) Dovednost otevřená (Open sklil) 

Ačkoliv sportovní střelba je dovednost zavřená, střelba v podmínkách zásahu 

je dovednost značně otevřená, neboť podmínky jsou značně variabilní a to jak 

vnitřní (únava) tak vnější (světelné podmínky, množství podnětů apod.) 

c) Dovednost sériová  

Zde hovoříme o seskupení jednotlivých diskrétních pohybových dovedností 

(jednotlivých výstřelů) úzce vzájemně propojených. 

2.2.6 Motorické učení 

Fenomén motorického učení vysvětluje Schmidt (1991) jako „množinu 

vnitřních procesů spjatých s praxí nebo zkušeností vedoucí k relativně 

permanentním ziskům ve způsobilosti k dovedné činnosti.“ K této charakteristice se 

připojují ve své práci i Měkota a Cuberek (2007). Podle nich je motorické učení 

vytváří získanou dovednost a současně i tzv.“ komplexní dispoziční strukturu“, 

která obsahuje návyky a osvojené vědomosti, týkající se současně kýžené 

dovednosti. Moravec (2004) nebo Dovalil a Perič (2010) dělí motorické učení na 

části čtyři. 
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a) generalizace/iradiace (seznámení) 

Jedná se o první kroky v osvojování pohybové dovednosti. Zpřesňuje se 

dosud hrubá koordinace získaná vizuální představou o pohybu. Opakovanými 

pokusy si sportovec vytváří vlastní pohybový program řešení daného úkolu. 

Charakteristickým rysem jsou nadbytečné pohyby neboli souhyby. 

b) koncentrace/diferenciace (zdokonalování) 

Sportovec si začíná uvědomovat průběh pohybu i v jednotlivých parametrech. 

Začíná vnímat polohy a pohyby těla o vůči okolí i sobě sama. Dovednost není ještě 

úplně stabilní, a pokud by došlo k zastavení nácviku na delší čas, došlo by k jejímu 

zapomenutí. Dovednost stále ještě podléhá deformačním vlivům. 

c) stabilizace/automatizace 

Průběh pohybu je přesný a konstantní. Uplatňuje se zde reminiscence a 

ideomotorický trénink. Dovednost se stává zautomatizovaná i ve vysokém stupni 

únavy. 

d) tvořivá asociace (tvořivá realizace) 

Čtvrtá fáze je podle Dovalila a Periče (2010) charakterizována především tím, 

že se zde již nejedná o samotný proces učení se motorické dovednosti, ale 

asociativní využití v různých proměnných situacích a jejím spojení v určitou 

komplexní činnost (např. v dovednosti navazující rychle za sebou). Je zde nasnadě 

hovořit o „virtuozitě“ zvládnuté činnosti. 

Toto schéma lze vztáhnout i na nácvik střelby jako motorické dovednosti 

v rámci střelecké přípravy, kdy první fázi tvoří seznámení se se zbraní a střelba 

jednotlivými výstřely za stálých podmínek, druhou fázi střelba dvojstřely, 

rychlopalná střelba apod., třetí fázi střelba z různých poloh. Čtvrtá fáze je pak 

střelba v kombinaci s nácvikem různých taktických situací. 

V podmínkách střelecké přípravy se jedná především o kombinaci s jinou 

činností simulující podmínky zásahu (např. střelbu pod fyzickým tlakem, 

v kombinaci s taktickou přípravou apod.) 
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2.3 Zátěžové testování  

V této kapitole se budeme obecně věnovat zátěžovému testování a jeho 

specifikům. 

2.3.1 Zátěžové testy 

Zátěžový test se primárně používá pro testování tzv. funkčních dispozic 

testovaných jedinců. Maček a Radvanský (2011) zátěžové testování posuzuje ze tří 

hledisek: 

a) hledisko „funkčně – metabolické  

Pouze u vybraných jedinců je zjistitelné standardním vyšetřením stupňovanou 

zátěží do maxima. Zdatnost bývá tedy limitována funkčně – metabolickou úrovní 

organismu. 

b) hledisko „symptomatické“ 

Zdatnost zde bývá na rozdíl od zdravých sportovců limitována 

symptomaticky. Tedy jasně patologickými příznaky spojenými s negativní emocí. 

Jedná se především o chronicky nemocné. Toto hledisko se nicméně našeho 

modifikovaného testu týkat nebude. 

c) hledisko „volní“ 

Zdatnost je subjektivně limitována volními vlastnostmi. Zejména pak při 

zátěžovém testování do maxima, kdy je volní úsilí ovlivňována nepříjemnými stavy 

souvisejícími s únavou. 

Do zátěžového testování je vhodné zařadit i rozcvičení, pro snížení úzkosti 

před zátěží. Zařazujeme je v podobě lehké zátěže v trvání tří minut. 

Pro vystupňování srdeční zátěže při pohybové aktivitě modifikujeme test na 

běhátku vystupňovaný do maxima. Test je podrobně popsaný v kapitole 5.2.3 – 

zátěžový test. 

2.3.2 Zátěžové testy do maxima 

Podle Mačka a Radvanského (2011) se testy provádí buď na bicyklovém 

ergometru nebo na běhátku. Podle předběžného odhadu zdatnosti začínáme od 

subjektivně lehké intenzity, obvykle 0,5 – 1,0 W . kg
-1
, což odpovídá rychlosti 5,5 

km . h
-1
. Zvyšujeme postupně po 0,5 – 1,0 W . kg

-1 
na každý stupeň. Volíme 
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nejčastěji tříminutové stupně, jejichž délku je možné při nízkých intenzitách 

poněkud zkrátit. 

Obvykle po dvou stupních konstantní zátěže se začíná zátěž kontinuálně 

zvedat. Subjekt by měl dosáhnout maxima během dalších 2-8 minut. 

2.3.3 Měřící stupnice 

Důležitou veličinou ve zkoumání objektů jsou takzvané konceptuální škály.  

„Tyto škály jsou charakterizovány uspořádáním numerických (škálových) hodnot, 

které lze přiřazovat k měřeným veličinám. Konceptuální škála je vymezena 

charakterem numerických hodnot, počátkem (škálovou nulou) a povahou distance 

mezi dvěma libovolnými sousedními škálovými hodnotami, v závislosti na měrové 

jednotce.“ (Hendl, 2008) 

Hendl (2008) dělí škály na celkem čtyři a rozděluje je na neparametrické 

povahy (nominální a ordinální) a parametrické povahy (intervalová a poměrová). 

a) Nominální škála 

Pojmenování číslem, číslice mohou být přiřazeny různým objektům nebo 

skupinám. Nevypovídá o kvalitě ani o kvantitě. Číslo zde může být nahrazeno i 

symbolem. Třídění není omezeno na dichotomický systém. Objekty můžou být 

zařazeny do více kategorií. Jsou to například čísla na dresech, čísla popisná na 

domech apod. 

b) Ordinální škála 

Neboli také pořadová. Je dána vzestupně nebo sestupně seřazenými čísly. 

Nejsme schopni určit o kolik je vzájemná dvojice ve skupině horší nebo lepší 

mohou se totiž lišit i o nestejně velký interval. Každá ze tříd má jinou kvalitativní 

hodnotu. Lze uvést příklad různých sportovních (rankingových) žebříčků či 

školních známek nebo známek například v gymnastice. 

c) Intervalová škála 

Pořadí jako u ordinální škály zůstává, nicméně je charakterizována konstantní 

jednotkou měření, zaručující, že numericky stejná vzdálenost bude odpovídat 

empiricky stejné vzdálenosti. Jednotka měření je stanovena dohodou stejně jako 

nulový bod měření. Lze je navzájem sčítat a odečítat, ale ne násobit a dělit. Jako 

příklad můžeme uvést například stupnice teploměru nebo kalendář.  
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d) Poměrová škála 

Neboli také ekviintrvalová škála. Liší se oproti intervalové škále pouze tím, že 

má absolutní přirozený nulový bod. Používá se při měřeních a lze s ní provádět 

veškeré matematické operace. Tuto škálu budeme používat v našem měření i my. 

2.4 Fyziologie zátěže 

Člověk a především pak jeho funkční systémy reagují na zátěž způsobenou 

sportem, prací, ale i jinými činnostmi, které provozuje. Podle Bartůňkové a 

kol.(2008) je efektivita práce jednotlivých systémů pak závislá jednak na vnitřních 

vlivech tedy na biologickém základu tělesné zdatnosti, který se vyvíjí v geneticky 

determinovaném rozsahu předpokladů. Nicméně přesto ji lze poměrně značně 

ovlivnit početnými vnějšími faktory například tréninkem. 

Při ideálním stavu se vnitřní prostředí nachází v homeostáze, tj. ve stálosti 

vnitřního prostředí. Při jeho vychýlení různými faktory neboli stresem (narušení 

stálosti vnitřního prostředí) se však tělo postupně adaptuje. 

Jedná se především o reakci jednotlivých tzv. funkčních systémů popřípadě 

jejich adaptaci na stres symbolizovanou zásahem. Jde především o systém 

kardiorespirační a neurohumorální. 

V následujících kapitolách se pokusíme nastínit fyziologické mechanismy a 

jejich konkrétní vliv na vnímání a možný vliv ovlivňující výsledný proces střelby. 

2.4.1 Stres 

„Stres je nespecifická (stereotypně nastávající) reakce organismu na zátěžové 

vlivy (stresory) které ohrožují organismus.“ (Kittnar, 2009) 

Stresová reakce se dělí do tří fází. První fáze je poplachová reakce, kdy se 

aktivuje kardiorespirační systém, vyplavují se katecholaminy apod. Druhá fáze tzv. 

adaptační fáze, kdy je schopnost organismu odolávat stresu největší. Třetí je fáze 

vyčerpání. Ta nastává, pokud je stres příliš silný nebo pokud trvá příliš dlouho. 

(Kittnar, 2009) 

„Stresová situace v podstatě zajišťuje udržení homeostázy za mimořádných 

podmínek a směřuje k přežití organismu.“ (Kittnar, 2009) 
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Mezi stresové situace lze samozřejmě policejní respektive vojenský zásah 

zařadit. Policista se na ně adaptuje jak po psychické stránce, tak po stránce fyzické. 

Tuto tzv. morfologicko – funkční adaptaci popisuje ve své publikaci Dovalil (2009): 

„Zvládá-li jedinec stresové situace opakovaně, dochází na různých úrovních 

organismu k řadě změn. Ty znamenají, že reakce na daný podnět slábnou a 

postupně je dosaženo stavu přizpůsobení neboli adaptace. Adaptační děje 

vyvolávají pouze podněty působící určitou přiměřenou silou. Adaptace se definuje 

jako výhodné změny organismu, směřující k udržení homeostázy ve stresových 

podmínkách. Změny jsou omezeny genotypem individua a projevují se v buňkách, 

orgánech i organismu jako celku.“ 

2.4.2 Kardiorespirační změny 

V podmínkách sportovní střelby, kdy jde o práci statickou a cyklickou je 

zájem snížit tepovou frekvenci i dýchací na minimum. Nicméně v podmínkách 

střelby při zásahu jsou dýchací frekvence i srdeční na často vysokých hodnotách, 

které ale nesmějí ovlivnit přesnost zásahu. Oběhový i dýchací systém jsou stále ve 

vzájemné interakci. 

„Zvýšená intenzita metabolismu vyžaduje zvýšenou výměnu plynů. To 

představuje jak dostatečnou dodávku tkáním, tak i dostatečně rychlé odstranění 

oxidu uhličitého z organismu.“ (Havlíčková a kol., 2006) 

„Na ventilační odpovědi na zátěž se pravděpodobně podílejí přímo impulzy 

z mozkové kůry a hypotalamu do center v mozkovém kmeni. Dále se také 

pravděpodobně uplatňují i vstupy z proprioreceptorů, protože i pasivní pohyby 

končetin mohou vést k několikanásobnému vzestupu ventilace.“ (Kittnar, 2009) 

„Při dýchání, kdy provádíme zátěž maximální a submaximální intenzity 

dochází k projevům tzv. mrtvého bodu. Tento moment se projevuje řadou 

nepříjemných pocitů, jako například pokles výkonu, zhoršení koordinace. Dále se 

také mění mechanika dýchání, kdy se začíná uplatňovat především aktivní zapojení 

výdechového svalstva (nad 40 dechů za minutu) a zvyšuje se podíl bráničního 

dýchání“. (Havlíčková a kol., 2006) 

„Při neustále se zvyšující zátěži roste i spotřeba kyslíku. Pokud tato zátěž trvá 

několik minut až k určitému rovnovážnému stavu krátkodobého trvání, kdy dochází 

k mobilizaci kyslíkových rezerv v organismu.“ (Havlíčková a kol., 2006) 



28 

 

Změny způsobené při zátěži lze dělit podle lokalizace na centrální (vzrůst 

srdeční frekvence, systolického objemu srdečního a v závislosti na tom minutového 

objemu srdečního) a periferní (jedná se o cévní zásobení). Změny lze pozorovat ve 

tkáních, saturace O2, a v kapilárním řečišti, kde na začátku činnosti dochází k 

redistribuci krve na podkladě kompenzační vazokonstrikce. 

2.4.3 Srdeční revoluce 

Srdeční revoluce se dělí na dvě základní fáze totiž na systolu  a diastolu. 

U obou dvou fází můžeme rozlišit fáze podle tlakových a objemových změn, 

kdy lze tyto fáze charakterizovat podle toho, která fáze je dominantní, jestli se mění 

tlak a objem zůstává stejný nebo se mění objem a tlak zůstává relativně stejný. 

Rozlišujeme tedy dvě fáze systoly – fázi izovolumické kontrakce 

(charakterizována nárůstem nitrokomorového tlaku) a ejekční (krev je přes 

otevřené poloměsíčité chlopně vypuzována do tepen) a dvě fáze diastoly – fázi 

izovolumické relaxace (pokles nitrokomorového tlaku na nižší než je v síních) a 

plnící (v podstatě plnění komor a systola síní). (Kittnar, 2009) 

2.4.4 Tepová frekvence 

Tepová frekvence, tedy počet jednotlivých srdečních revolucí je jeden ze 

základních ukazatelů činnosti srdečního svalu (spolu se systolickým objemem a 

minutovým objemem srdečním. 

„Za srdeční frekvenci je zodpovědné srdce samo, neboť si samo vytváří 

podněty. Tato vlastnost se nazývá srdeční automacie. Za normálních okolností je za 

to zodpovědné specializované buňky převodního systém srdečního. Fyziologicky 

vzniká vzruch v sinoatriálním uzlu“. (Kittnar, 2009) 

„Řízení SF je výlučně nervové, kdy sinoatriální uzel je pod neustálým vlivem 

vegetativního nervového systému, kdy zvýšení tonu sympatiku srdeční tep zrychlí, 

což můžeme pozorovat při stavech před výkonem, kdy je organismus vystaven tzv. 

předstartovnímu stresu a impulsy přicházejí z kůry mozkové a podkorových oblastí. 

Parasympatikus naopak frekvenci zpomaluje. Na změnách se podílí při zátěži i 

faktory jako tělesná teplota a hormonální změny v krvi“. (Kittnar, 2009) a 

(Havlíčková a kol., 2006) 
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Podle Havlíčkové a kol. (2006) se při zvyšující se fyzické zátěži SF zvyšuje 

až do maxima. Ačkoliv klidová SF u některých trénovaných jedinců může dostát 

výrazné bradykardie a při standardním zatížení je SF výrazně nižší než u 

netrénovaných jedinců, na maximální tepovou frekvenci má vliv především věk, 

z čehož vyplývá také vzorec pro výpočet předpokládané maximální SF: 

SFmax = 220 – věk 

Srdeční frekvence je nejvýznamnějším způsobem, jak zvýšit minutový srdeční 

výdej a tudíž i efektivitu práce srdečního svalu. Vysoké hodnoty SF neznamenají 

pouze více tepů za jednotku času, ale současně se mění i poměr trvání systoly a 

diastoly. Zatímco systola se zkracuje jen málo, diastola se zkracuje podstatně. 

Pokud tedy SF stoupne nad kritickou hodnotu (kritická frekvence), komory se 

přestávají vzhledem k rychlosti kontrakce plnit na 100% a minutový srdeční výdej 

neroste. (Kittnar, 2009) 

Maximální tepovou frekvenci zde uvádíme jako ukazatel míry zatížení. 

Předpokládáme, že při zvýšeném fyzickém zatížení, respektive maximálním 

zatížením vyjádřeném TFmax se změní i přesnost výsledné střelby. 

2.4.5 Únava 

Podle Havlíčkové a kol. (2006) je bezprostřední příčinnou únavy jednak 

kritický pokles energetických rezerv a jednak nahromadění kyselých metabolitů. 

Tyto děje vyvolávají změny fyzikálně chemické povahy. Při anaerobním způsobu 

práce vzniká nadprodukce laktátu, což způsobuje pokles pH a vznik acidózy. To 

poté vede k inhibici klíčového glykolytického enzymu, následující pokles glykolýzy 

má za následek snížení resyntézy ATP a CP. Acidóze dále způsobuje změny 

elektrochemické a to tak, že vyvolává hyperpolarizaci svalové membrány a to má za 

následek zhoršení podmínek pro vznik akčních potenciálů na svalových. Dále 

vytěsňují ionty Ca z vazby na myozin mající za příčinu snížení počtu 

aktomyozinových můstků. 

 „V CNS dochází k nerovnováze excitačně inhibičním dějům, což má za 

následek zpomalení přenosu vzruchů v neuronálních sítích.“ (Heller, Vodička, 

2011) 
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V podmínkách zásahu bude vznikat především tzv. „rychle vznikající únava“ 

způsobená především hromaděním kyselých metabolitů zejména laktátu vzniklého 

především anaerobní glykolýzou. 

Podle Kittnara (2009) představuje laktát meziprodukt sacharidového 

metabolismu (především anaerobní glykolýze). Její hladina v krvi je značně 

variabilní a závisí např.: na svalové námaze. Její nahromadění ve svalech je jednou 

z příčin svalové únavy.  

Vycházíme-li z podmínek zásahu. Při intenzivní námaze způsobené 

přiblížením k cíli dochází k hromadění laktátu a tedy i ke svalové únavě a celkové 

acidóze. Ta má tedy za následek sníženou kinestezii a sníženou rovnovážnou 

schopnost z důvodu ztíženého přenosu akčních potenciálů v neuronech, což má ve 

spojení se střelbou především negativní vliv na udržení výdrže ve stabilním postoji 

a vliv na kvalitní zamíření a propriorecepci při opakovaném spouštění. 

2.4.6 Energie 

„Bezprostředním zdrojem energie pro sval je ATP. Jeho zdrojem pro trvalou 

svalovou práci je aerobní oxidativní fosforylace. Nicméně intenzivní činnost je 

kryta také anaerobně. Zásoba ATP ve svalu je poměrně malá a může být doplněna 

reakcí ADP s CP (kreatinfosfát), který je přitom defosforylován. Jeho zásoba je 

však malá. Při práci je kreatinfosfát doplňován převážně odbouráváním volných 

mastných kyselin z krve. Při krátkodobých vysokých výkonech je naopak 

důležitější zdrojem glukóza. Teprve při extrémních nárocích začíná sval využívat 

vlastní glykogen.“ (Kittnar, 2009) 

„Zásoba cukrů je v podstatě tvořena jen jaterním a svalovým glykogenem 

(400-600 g, tj. 6700-8400 kJ), což vystačí zhruba na 2 hodiny sportovní činnosti. 

Tuky (zásoba 5-20 kg), jsou důležitý metabolický zdroj zejména při déletrvajících 

zátěžích a vystačí teoreticky na nekonečně dlouhou činnost. Co se týče bílkovin, 

slouží jako zdroj energie výjimečně, mají spíše funkci stavební a jejich energetický 

podíl stoupá jen při dlouhotrvajících zatíženích a zejména v období regenerace sil 

po pohybové činnosti.“ (Havlíčková a kol., 2006) 

2.4.7 Energetické krytí 

Energetické krytí při svalové práci, aktivace různých energetických systémů 

je podle Periče a Dovalila (2010) závislá především na dvou ukazatelích a to 
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objemu zatížení (kvantitativní ukazatel zatížení, vypovídá o množství tréninkové 

činnosti respektive o době nebo o množství opakování) a intenzita zatížení 

(charakterizuje velikost úsilí, kterým se řeší daný pohybový úkol). Stupeň intenzity 

se odráží na srdeční frekvenci. 

 

Obrázek 2 Energetické systémy v závislosti na trvání pohybové činnosti podle Periče a 

Dovalila (2010) 

 Úzce tedy souvisí s energetickým krytím. Nicméně vlivů aktivaci různých 

systémů je mnohem víc (věk, trénovanost). Pro účely pohybové aktivity lze rozdělit 

čtyři způsoby energetického zabezpečení činnosti. Jsou to ATP-CP systém, LA – 

systém a O2 systém. 

ATP – CP zajišťuje především jednorázovou silovou aktivitu respektive 

činnost maximální intenzity do 10 - 15 sekund, o tomto energetickém krytí 

nevypovídá TF. 

LA systém je charakteristický submaximální intenzitou tedy TF přes 180. 

Jedná se o cvičení vysoké intenzity v době trvání okolo 1 – 3 minut. Představuje 

reakci označovanou jako anaerobní glykolýza – štěpení glykogenu za nepřístupu 

kyslíku za vzniku laktátu. 

O2 systém poskytuje energii oxidativním štěpením cukrů a tuků. Zatímco tuky 

se začínají štěpit v těle (lipolýza na jednotlivé mastné kyseliny a glycerol) po 12 

minutách cukry se štěpí od samotného zahájení pohybové činnosti. Zapojení tohoto 

systému je charakterizováno dlouhodobou činností nízké intenzity. 
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TEPOVÁ FREKVENCE ENERGETICKÝ SYSTÉM 

do 75% Tfmax O2 

75% - 85% LA - O2 

nad 85% LA 

nevypovídá ATP - CP 

Tabulka 2 Energetické systémy (Perič, Dovalil, 2010) 

Tyto energetické systémy se podle potřeby překrývají a doplňují. Nelze je 

chápat jako izolované. 

2.4.8 Anaerobní glykolýza 

Považuje se za významný zdroj energie během začátku intenzivní svalové 

práce a svalové práce na tzv. kyslíkový dluh. 

Podle Murraye a kol. (2002) je glykolýza „metabolická dráha, vyskytující se 

v cytosolu všech savčích buněk a sloužící metabolismu glukózy nebo glykogenu na 

pyruvát a laktát, jenž může fungovat anaerobně tak, že regeneruje oxidované NAD
+
 

potřebné pro glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenásovou reakci spřažením této reakce 

na s redukcí pyruvátu na laktát. Laktát je tedy koncovým produktem glykolýzy za 

anaerobních podmínek.“ 

Nutno podotknou, že právě laktát vzniklý touto reakcí přispívá k acidóze 

organismu a tím spojeným vznikem únavy (viz. kapitola 3.4.6). 

Anaerobní glykolýza je tedy významný energetický činitel při střednědobém 

vytrvalostním výkonu, který zásah bezesporu představuje. 

2.4.9 Kinestetické analyzátory 

Zde se podle Kittnara (2009) jedná o takzvaný systém hluboké citlivosti 

(propriorecepce). Rozděluje se na tři části a to na polohový smysl (informuje o 

vzájemné poloze těla a postavení kloubů) a pro střelbu důležitější pohybový smysl 

neboli kinestezie (kóduje vzájemný pohyb částí těla, jejich rozsah a rychlost 

pohybu v kloubech) a silový smysl (umožní odhad svalové síly a odporu během 

konaného pohybu). Tyto funkce zajišťují primárně svalové proprioreceptory 

svalová vřeténka (upravuje spinální motoriku zprávami o délce svalových vláken) 
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a Golgiho šlachová tělíska (informuje o napětí svalových vláken) z menší části 

jsou to dále receptory v kůži nad klouby a v jejich pojivu.  

2.5 Střelba a základy balistika 

Zde se budeme věnovat především definici třech pojmů, které souvisí se 

střelbou z pistole na krátkou vzdálenost a více či méně ji ovlivňují ve smyslu 

přesnosti vedené střelby. 

2.5.1 Spouštění 

Spouštění je podle většiny zdrojů odborné literatury považováno za jeden 

z nejdůležitějších momentů samotné střelby. Při spouštění se ve velké míře 

uplatňuje kinesteticko - diferenciační schopnost, kdy správně zvládnutá technika 

spouštění spolu se zvládnutím zpětného rázu tvoří při rychlopalné střelbě 

významnou část úspěšného a opakovaného zasažení cíle. Podle Brycha (2008) by 

správná technika měla vypadat následovně: nejprve je třeba navést zbraň směrem 

k terči, přičemž střelec přikládá ukazováček na spoušť. Dominantní ruka přitom 

musí zbraň držet pevně, nikoliv však křečovitě. Ukazováček se dotýká spoušťového 

jazýčku v polovině posledního článku. Rozhodující pro správné spouštění je také to, 

aby ve funkci byly pouze svaly ukazováčku. Při samotném spouštění existují dvě 

techniky samotného stisknutí spouště. Je to technika postupná (spočívá 

v postupném zvyšování tlaku na spoušť až do samotného momentu výstřelu) a 

technika pulzační (namáčknutí spouště až do mrtvého bodu a poté po minimální 

zvýšení tlaku spuštění).  
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Obrázek 3 Správná technika spouštění (Brych, 2008) 

 „Při rychlopalné střelbě je nutné vrátit spoušťový jazýček do původní polohy 

a pak znovu spouštět. Ukazováček musí být po celou dobu v kontaktu s jazýčkem, 

jinak dochází při druhé, respektive dalších ranách ke stržení spouště.“ (Brych, 2008) 

2.5.2 Děj výstřelu 

„Náplň prachu o určité hmotnosti je uzavřena v počátečním prostoru hlavně. 

Po úderu úderníku na zápalku náboje v nábojové komoře se zanítí plamen zápalky. 

Vznícený prach začne hořet a tlak v prostoru narůstá. Jakmile dosáhne určité 

hodnoty, začne se střela pohybovat hlavní, což je provázeno zaříznutím střely do 

drážek hlavně, čímž je pohybující se střela přivedena do rotačního pohybu podél 

osy a zároveň je zaříznutím utěsněna, takže nedochází k úniku plynů. Narůstajícím 

tlakem je střela urychlována a posunována směrem k ústí hlavně, takže spalovací 

prostor se zvětšuje a současně vyplňuje spálenými plyny. Tlak plynů dosahuje 

maxima do asi čtvrtiny délky hlavně, nicméně rychlost střely neustále stoupá.“ 

(Brych, 2008) 

Podle Brycha (2008) májí na průběh výstřelu vliv především tyto vlivy: živost 

prachu, hmotnost náplně (při zvýšení hmotnosti náplně se zvyšuje i hodnota 

maximálního tlaku v hlavni), vliv hmotnosti střely a vliv počátečního odporu 

v hlavni. 
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2.5.3 Zpětný ráz 

„Při hoření prachové náplně tlačí rozpínající se plyny stejnou silou na celý 

povrch objemu, který zaujímají. Tlak plynů na dno střely ji nutí pohybovat se 

vývrtem hlavně. Tlak na dno nábojnice a přes ni na závěr se předává zbrani a nutí ji 

pohybovat se v opačném směru, než se pohybuje střela.“ Hynouš (1980) 

„Zpětný ráz zbraně začíná působit na počátku pohybu střely a dosahuje 

největší síly v okamžiku, kdy střela opouští hlaveň. Rychlost zpětného rázu je 

tolikrát menší než počáteční rychlost střely, kolikrát je střela lehčí než zbraň.“ 

Hynouš (1980) 

„Při střelbě z pistole přijímá zpětný ráz dolní část ruky. Ta vytváří sílu reakce, 

směřující proti zpětnému rázu a rovnající se jí. Vzhledem k tomu, že se střed ruky, 

přijímající zpětný ráz nachází níže a více vpravo (u praváka) od osy hlavně, vytváří 

síla zpětného rázu dvojici sil působící vertikálně vzhůru a horizontálně do leva.“ 

Hynouš (1980) 

 

Obrázek 4 Působení vektorů sil při zpětném rázu (F=vektor síly od výstřelu, G=vektor 

tíhy zbraně, r=rameno síly, O1=osa zbraně, O2=osa ruky, M=moment síly zpětného rázu) 

(Hynouš, 1980) 

Zpětný ráz výrazně ovlivňuje přesnost střelby, dochází v očekávání zpětného 

rázu k strhávání zbraně. Na jeho zvládnutí se významně podílí správný úchop a 

postoj, kdy se zdvih minimalizuje a sílu zpětného rázu podle biomechanických 

principů absorbuje celá vrchní polovina těla. Kvalitní zvládnutí zpětného rázu, lze 
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pozorovat u zkušených střelců v poslední fázi motorického učení a souvisí se 

zkvalitněním víceranné střelby. 
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3 Cíle, úkoly práce a hypotézy 

V této části práce se budeme snažit nastínit základní cíle, úkoly, výzkumné 

otázky a následné hypotézy charakterizující tuto bakalářskou práci. 

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je zjistit, jaký vliv má zátěž vyjádřená maximální srdeční 

frekvencí v podobě běhu na běhátku vystupňovaného do maxima na přesnost 

střelby. 

3.2 Úkoly práce 

a) Prostudování odborné literatury vztahující se k tématu. 

b) Stanovení úkolu, hypotéz a cíle výzkumu. 

c) Personální zabezpečení výzkumu (výběr probandů). 

d) Materiální zabezpečení výzkumu (zajištění střelnice, běhátka apod.) 

e) Analýza naměřených dat 

3.3 Výzkumné otázky 

a) Do jaké míry ovlivní předešlá zátěž přesnost (průměrnou vzdálenost bodů 

zásahu okolo středního bodu zásahu) střelby z pistole? 

3.4 Hypotéza 

„Předpokládáme, že po zátěži se průměr vzdálenosti bodů zásahu okolo 

středního bodu zásahu zvýší.“ 
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4 Metodika práce 

Zde se budeme zabývat metodologií. Zmíníme metody, které byly použity 

v průběhu měření. Dále se budeme zabývat postupy řešení při měření a statistickém 

zpracování dat. 

4.1 Metody výzkumu 

Zjištěním stanovených výzkumných otázek se budeme snažit přispět k zjištění 

možné úspěšnosti při střelbě v reálném prostředí zásahu u Policie České republiky a 

Armády České republiky a tedy výcviku střelecké přípravy u dvou zde 

jmenovaných složek.  

Použité metody jsou: popisná analýza, měření a testování, pozorování a 

analýza dat. 

a) Popisnou analýzu jsme použili při sběru informací týkající se dané 

problematiky. Především při studiu odborné literatury. 

a) Testování bylo použito při samotném měření, respektive střelbách 

spolu se zátěžovým testem. 

b) Pozorování neboli observační metoda byla použita při pozorování 

samotného měření. Sloužila jako hlavní metoda při sběru dat pro 

následnou analýzu. 

c) Analýza dat byla provedena při vyhodnocování jednotlivých 

nastřílených položek na terčích početně pomocí rozptylu dopadu střel. 

Dále byla provedena statistickou metodou T – testu při porovnávání 

jednotlivých hodnot rozptylů před a po zátěži. 

4.2 Metody získání dat 

V této kapitole se zaměříme na samotný průběh sběru dat. Vyjmenujeme 

jednotlivé metody a popíšeme je. 

4.2.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor je tvořen 10 respondenty. Probandi jsou příslušníci 

Zásahové jednotky Krajského ředitelství Hlavního města Prahy. Charakteristika 

jednotlivých subjektů je uvedena v kapitole 6.2. Průměrný věk respondentů 

výzkumu je 30,3 ± 3,5. 
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4.2.2 Střelecký test 

Při střeleckém testu jsme vycházeli z předpisu Vševojsk 4-2, konkrétně 

z přílohy č. 1 týkající se cvičení střeleb z ručních zbraní. Vycházeli jsme z cvičení 

č. 2 Mířená střelba z místa obouruč (viz. příloha). Toto cvičení jsme přizpůsobili 

podmínkám zásahu a počtu nábojů dostačujícím pro relevantní vyhodnocení střelby. 

Test byl proveden na zkrácenou vzdálenost 15m. Počet nábojů byl rozšířen na 

10. Doba na jeden výstřel byla stanovena na 2s. Doba celkového trvání testu byla 

20s. Schematický nákres je uveden v přílohách. 

Pro měření jsme zvolili pistoli Glock 17, která je ve standardní výzbroji jak 

Zásahových jednotek jednotlivých Krajských ředitelství Policie České republiky, 

tak i policejních a bojových útvarů Armády České republiky. Zvolili jsme pouze 

jednu pistoli, abychom odstranili proměnnou v podobě odlišné rektifikace jiných 

zbraní. TTD pistole jsou uvedena v přílohách. 

Jako střelivo jsme použili u Policie České republiky a Armády České 

republiky standardně používané střelivo, náboj ráže 9×19mm Luger (Para). Střela je 

typu FMJ (Full Metal Jacket) neboli celoplášťová střela, kde olověné jádro je 

pokryto slitinou mědi a zinku. V důsledku své tuhé konstrukce se střela po dopadu 

na cíl nedeformuje a hladce prochází tkáněmi bez výrazné ranivosti. TTD střeliva 

jsou uvedena v přílohách. 

Jako terč jsme pro měření využili standardní terč č.4 „nekrytě ležící figura 

s kruhy“ určený pro cvičení ze střeleb z pistole podle předpisu Armády České 

republiky - Vševojsk 4-2. Obrázek terče je zobrazen v přílohách. 

4.2.3 Zátěžový test 

Jako prostředek pro dosažení TFmax jsme zvolili zátěžový test vystupňovaný 

do maxima, který je popsaný v české i zahraniční odborné literatuře (Maček a 

Radvanský, 2011) a (Shephard, 1987) a jeho částečnou modifikací. 

Podle Mačka a Radvanského (2011) jsme pro test zvolili běhátko (oproti 

bicyklovému ergometru je zde patrné větší zapojení svalových skupin a lépe 

simuluje zatížení při probíhajícím zásahu).  

Zátěž jsme začínali rozcvičením od subjektivně lehké intenzity, obvykle na 

rychlosti 5,5 km . h
-1
. Po dvou minutách jsme zvýšili zátěž na rychlost 10 km . h

-1.
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Kontinuálně jsme poté každou minutu zvyšovali zátěž +2 km . h
-1

 až do odmítnutí. 

Zátěž trvala v průměru 7,5±0,58 min. 

K testu bylo použito běžeckého trenažeru 

Jako přístroj k vyhodnocení dosažení maximální tepové frekvence jsme 

použili sporttester Garmin Forrunner 310XT. 

Foto sporttesteru je zobrazeno v přílohách. 

4.2.4 Organizace výzkumu 

Měření proběhlo v jedné etapě. Bylo provedeno na kryté střelnici STVS MO 

Praha – Ruzyně. Dne 19. dubna 2013 od 11:00 – 13:00. 

4.3 Analýza dat 

Nastřílené hodnoty na všech terčích jsme podrobili analýze, kde jsme určili na 

každém terči vzdálenost bodů zásahu od středního bodu zásahu. Z těchto dat jsme 

poté udělali aritmetický průměr. Naměřená data u obou souborů (před zátěží a po 

zátěži) jsme poté statisticky porovnali pomocí aritmetického průměru, dále jsme 

vypočetli směrodatnou odchylku, disperzi a následně vyhodnotili statistickou 

významnost pomocí douvýběrového párového T – testu. Veškeré statistické výpočty 

byly provedeny pomocí adekvátních funkcí v programu Microsoft Excel 2010. 

4.3.1 Rozptyl dopadu střel 

„Přesnost střelby je vlastnost střelby, která determinuje schopnost zbraňového 

systému zasáhnout cíl, je určena velikostí chyb výstřelu.“ (Plíhal a kol., 2011) 

„Chyba výstřelu je odchylka skutečného bodu zásahu od předpokládaného 

bodu zásahu“ (Plíhal a kol. 2011) 

Chyby výstřelu se dělí na: 

a) chyby systematické 

Jsou chyby, soustavně se opakující u všech výstřelů provedených za stejných 

podmínek. Způsobují odchýlení středního bodu zásahu (SZ) od očekávaného bodu 

zásahu (OBZ). Příčiny bývají nezávislé na střelci (chybná rektifikace zbraně, 

zanedbání podmínek) 
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Obrázek 5 Odchýlení středního bodu zásahu (OBZ=očekávaný bod zásahu, 

ZB=záměrný bod, SZ=střední bod zásahu) (Plíhal a kol., 2011) 

b) chyby náhodné 

Ve skupině výstřelů mají náhodnou velikost a směr. Způsobují rozptýlení 

jednotlivých bodů okolo SZ. Dělí se na chyby rozptylové (způsobené výrobními 

nepřesnostmi zbraně a střeliva) a chyby zamíření (způsobené chybným zamířením 

neboli chyby prvků střelby) 

Abychom mohli hodnotit pouze náhodné chyby (tedy chyby zamíření) nejprve 

jsme museli určit střední bod zásahu. 

„Střední bod zásahu je bod, kolem kterého jsou rovnoměrně rozptýlené body 

zásahů u skupiny výstřelů provedených za stejných podmínek.“ (Plíhal a kol., 2011) 

Střední bod zásahu jsme určili početně. 

 

Obrázek 6 Početní metoda určení středního bodu zásahu (Plíhal a kol., 2011) 
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Rozptýlení (chyby zamíření) jsme určili pomocí aritmetického průměru 

vzdáleností v centimetrech u jednotlivých bodů zásahu okolo středního bodu 

zásahu. 

4.3.2 Aritmetický průměr 

„Vyjadřuje hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Je to nejčastěji počítaná 

statistická hodnota pro číselné znaky. Jsou-li v souboru zastoupeny nejčastěji 

jednotky se střední úrovní hodnot a výrazných odchylek není mnoho, aritmetický 

průměr vyjadřuje vhodným způsobem střední, pravděpodobnou, očekávanou 

hodnotu za celý soubor. Jsou-li však zastoupeny jednotky s nízkými a jednotky s 

vysokými hodnotami, hodnota průměru se pohybuje mezi těmito naměřenými 

extrémnějšími hodnotami a průměr vyjadřuje neexistující abstrakci, není vhodnou 

mírou.“ (Hendl, 2004) 

Vzorec pro výpočet aritmetického průměru je: 

, 

kde x  znamená aritmetický průměr, n znamená počet hodnot, Ʃxi znamená 

součet všech hodnot. 

Aritmetický průměr jsme vypočetli u probandů z různých hodnot rozptylů 

dopadů střel. 

4.3.3 Disperze 

„Je definována pomocí odchylek od aritmetického průměru, a to tak, že se 

sečtou druhé mocniny těchto odchylek a vydělí se počtem případů zmenšeným o 

jeden. Každá jednotlivá odchylka vstupuje do výpočtu rozptylu svou druhou 

mocninou. Disperze je tedy tím větší, čím dále od průměru se nacházejí jednotlivé 

hodnoty znaku v souboru. Jsou-li všechny hodnoty v průměru, disperze je rovna 

nule.“ (Hendl, 2004) 
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Disperze se vypočítává podle vzorce: 

, 

kde s
2
 znamená disperzi, Ʃ(xi - x ) znamená sumu aritmetického průměru 

odečteného od jednotlivých hodnot, n znamená počet hodnot. 

Pomocí rozptylu jsme vyhodnocovali jednotlivé odchylky střelců od průměru. 

4.3.4 Směrodatná odchylka 

„Je druhá mocnina rozptylu, je-li směrodatná odchylka malá jsou si prvky ve 

statistické řadě navzájem podobné, je-li velká, je tomu naopak.“ (Hendl, 2004) 

Její vzorec pro výpočet je: 

, 

kde sx znamená směrodatnou odchylku, s
2
 znamená disperzi, n znamená počet 

hodnot, Ʃ(xi - x ) znamená sumu aritmetického průměru odečtenou od jednotlivých 

hodnot. 

Směrodatnou odchylku jsme využili pro práci s T – testem. 

4.3.5 Dvouvýběrový párový T – test 

„Studentův t-test je nejčastěji používaným parametrickým testem - používá se 

pro testování rozdílu dvou středních hodnot μ. Podle statistické významnosti 

testovaného rozdílu středních hodnot usuzujeme na účinnost aplikovaného 

pokusného zásahu ve sledovaném experimentu.“ (Bedáňová, 2005) 

μ - neboli střední hodnota – představuje přesný (skutečný) parametr 

základního souboru a její výpočet je možný pouze teoreticky, protože počet hodnot 

základního souboru (N) není většinou přesně znám. 

V našem měření jsme využili dvouvýběrového, párového t –testu. 

Statistická metoda t - test se využívá pro hodnocení experimentů, kde 

neznáme střední hodnotu základního souboru, a porovnáváme pouze 2 soubory 

výběrových dat. Tato data mohou být představována buď dvěma měřeními 
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provedenými opakovaně u jedné skupiny jedinců neboli párový test (typicky 

měření před aplikací pokusného zásahu a po aplikaci) nebo dvěma nezávislými 

skupinami měření neboli nepárový test. V našem případě jsme zvolili první 

variantu, tedy párový t – test. V testu vycházíme z rozdílů naměřených párových 

hodnot u srovnávaných variačních řad. Testujeme hypotézu, že střední hodnota 

měření před pokusem a po pokuse se rovnají (neboli: rozdíl středních hodnot 

párových měření je nulový). (Bedáňová, 2005) 

V našem případě dvouvýběrového t-testu testujeme nulovou hypotézu:  

H0 : μ 1  = μ 2 . 

Podle Bedáňové (2005) u párového testu postupujeme takto: 

„Porovnává data, která tvoří „spárované variační řady“, tzn., že pocházejí ze 

subjektů, které byly podrobeny dvěma měřením. Provádí se tedy dvě měření u 

jednoho výběrového souboru:  

1) měření před aplikací pokusného zásahu (tedy v našem případě měření provedené 

před zátěží),  

2) po aplikaci pokusného zásahu (tedy měření provedené po zátěži). Takto získané 

hodnoty tvoří páry a reprezentují při testování jak kontrolní tak i pokusnou 

skupinu porovnávaných dat.“ (Beďáňová, 2005) 

V testu se vychází z rozdílů naměřených párových hodnot u srovnávaných 

variačních řad. Podle Beďáňové (2005) se testuje hypotéza a její střední hodnota 

měření před pokusem a po pokuse se rovnají (neboli: rozdíl středních hodnot 

párových měření je nulový). 

Nejprve se vypočítají rozdíly párových hodnot u výběrového souboru (n - 

počet párů) a ze zjištěných rozdílů vypočítáme aritmetický průměr a směrodatnou 

odchylku „s“ (resp. disperzi s
2
). 
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Poté vypočteme testovací kritérium (statistiku) t pomocí vzorce: 

, 

kde t znamená t – test, s
2
 znamená disperzi, n znamená počet hodnot, 

x  znamená aritmetický průměr. 

Pokusný zásah by byl účinný, kdyby způsobil změnu střední hodnoty u 

měření provedeného po aplikaci pokusného zásahu ve srovnání se střední hodnotou 

zjištěnou před aplikací zásahu (p < 0,05. p < 0,01). 

Testovali jsme na hladině testu α = 0,05 

Nulovou hypotézou je H0 : μ1 = μ2 

Naší alternativní hypotézou je u měření že: H1 : μ1 < μ2 

Test vylučuje chyby měření s 5% tolerancí, tedy s 95% spolehlivostí. Pokud 

je tedy dosažená hladina p < 0,05 nulovou hypotézu zamítáme. Znamená to, že 

pravděpodobnost, že by pozorované rozdíly vznikly pouze náhodou je menší než 

5%. 
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5 Výsledky 

Zde se budeme věnovat interpretaci naměřených a statisticky analyzovaných 

výsledků a jejich hodnotám. Popíšeme také stav jednotlivých probandů. 

5.1 Klimatické podmínky 

Měření proběhlo na kryté střelnici za standardních podmínek. 

DEN, MÍSTO TEPLOTA [C°] TLAK [torry] VLHKOST [%] 

19.4.2013, Ruzyně 22 759 75 

Tabulka 3 Klimatické podmínky měření 

5.2 Průběh měření 

Měření proběhlo na kryté střelnici STVS MO v Praze – Ruzyni dne 19.4.2013 

v 11:00. Zúčastnilo se ho 10 respondentů ze Zásahové jednotky KŘ Praha. Probandi 

byli seznámeni s pravidly ostrých střeleb vycházejících z předpisů AČR a s řádem 

střelnice. První etapa měření, střelba za klidových podmínek, začala v 11:08 a byla 

rozdělena z důvodu omezených pozic na dvě části po pěti probandech. První pětice 

začala střelbu v 11.08, druhá pětice v 11:13. Následovala zátěž na běhátku a další 

etapa měření, tentokrát po zátěži. Tato etapa probíhala po jednom. První proband 

začínal druhou etapu měření v 11:15. Poslední proband končil měření v 12:51. 

Střelby proběhly v souladu s platnou legislativou Armády České republiky 

týkající se střeleb (Vševojsk 4-2) a s řádem střelnice STVS MO Praha – Ruzyně. 

Respondenti byli s pravidly bezpečnosti seznámeni. Zdravotnické zabezpečení bylo 

zabezpečeno formou Zdravotnické záchranné služby. 

5.2.1 Charakteristika subjektů 

V této kapitole se budeme věnovat stručné charakteristice jednotlivých 

probandů. Dotazník ke zjištění sportovní anamnézy je přiložen v přílohách. 

Subjekty absolvují v rámci svého služebního zařazení u Zásahové jednotky 

KŘ Praha minimálně šest intenzivních zaměstnání týkajících se střelecké přípravy 
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každý měsíc. Počet použité munice se měsíčně pohybuje podle všech respondentů 

na čísle minimálně dvou tisíc vystřílených nábojů na osobu za měsíc. 

5.2.1.1 Subjekt č. 1 

Věk: 31 

Výška [cm]: 186 

Hmotnost [kg]: 81 

Předpokládaná TFmax: 189 

Sportovní CV: Subjekt se od mala věnoval kolektivním sportům na 

výkonnostní úrovni. Nyní se věnuje především fitness, skalnímu lezení, 

cyklistice. 

5.2.1.2 Subjekt č. 2 

Věk: 34 

Výška [cm]: 191 

Hmotnost [kg]: 98 

Předpokládaná TFmax: 186 

Sportovní CV: Subjekt se od 7 let věnoval hokeji. V pubertě přešel na bojové 

sporty. Nyní trénuje bojové sporty 5 krát týdně, dále cvičí fitness. Věnuje se 

rekreačně střelbě. 

5.2.1.3 Subjekt č. 3 

Věk: 35 

Výška [cm]: 187 

Hmotnost [kg]: 92 

Předpokládaná TFmax: 185 

Sportovní CV: Od útlého věku se věnuje kolektivním sportům (fotbal, hokej). 

Od dvaceti let boxuje, dále se věnuje fitness, silovému trojboji, rekreačně 

kolektivním sportům. 

5.2.1.4 Subjekt č. 4 

Věk: 28 
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Výška [cm]: 179 

Hmotnost [kg]: 81 

Předpokládaná TFmax: 192 

Sportovní CV: Od mládí se věnoval plavání, triatlonu. Nyní se věnuje 

rekreačně triatlonu, běžeckému lyžování a kolektivním sportům. 

5.2.1.5 Subjekt č. 5 

Věk: 26 

Výška [cm]: 186 

Hmotnost [kg]: 88 

Předpokládaná: 194  

Sportovní CV: Od dětství se věnoval lehké atletice (400m, 800m). Od puberty 

karate později krav-maga. Nyní se věnuje rekreačnímu běhu, fitness, 

běžeckému lyžování a cyklistice. 

5.2.1.6 Subjekt č. 6 

Věk:  31 

Výška [cm]: 163 

Hmotnost [kg]: 70 

Předpokládaná TFmax: 189 

Sportovní CV: Od mala dělal judo a fotbal. Nyní se věnuje fitness 3-4 krát 

týdně. Rekreačně provozuje bojové sporty (judo) a fotbal. 

5.2.1.7 Subjekt č. 7 

Věk: 33 

Výška [cm]: 177 

Hmotnost [kg]: 83 

Předpokládaná TFmax: 187 

Sportovní CV: Od útlého dětství hrál hokej. Nyní se věnuje především 

kolektivním sportům, lezení. Nyní dělá rekreačně tenis a běžecké lyžování. 
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5.2.1.8 Subjekt č. 8 

Věk:  25 

Výška [cm]: 184 

Hmotnost [kg]: 84 

Předpokládaná TFmax: 195 

Sportovní CV: Od mala se věnoval atletice, konkrétně běžeckým disciplínám 

na výkonnostní úrovni. Po ukončení kariéry se věnoval bojovým sportům 

(MMA). Rekreačně dělá MMA, cyklistika, kolektivní sporty (fotbal). 

5.3 Výsledky měření vlivu maximální tepové frekvence na střelbu 

Na základě naměřených dat testujeme pomocí statistické metody 

dvouvýběrový párový T - test tzv. „nulovou hypotézu“ tedy H0 : μ1 = μ2 

s alternativní hypotézou tedy H1 : μ1 < μ2. Statistickou významnost jsme u měření 

zachytili na hladině 5%. Hodnota α = 1,95471783903802 * 10
-6

 (p < 0,05) je 

statisticky významná (viz. Tab. 6). Zamítáme tedy nulovou hypotézu (H0 : μ1 = 

μ2):“Výsledky střelby se po zátěži neliší.“ Přijímáme alternativní hypotézu (H1 : μ1 

< μ2): „Výsledky střelby se po zátěži liší.“ Vzdálenost mezi body zásahu před zátěží 

a po zátěži se statisticky významně zvýšila z průměrných 3,211 cm od středního 

bodu zásahu na 5,560cm od středního bodu zásahu. 

Z naměřených údajů jsme zjistili (Tab. 4 a 5), že se zátěž vyjádřená 

maximální tepovou u všech testovaných subjektů podílela na zhoršení výsledků 

střelby v podobě zvýšení průměrné vzdálenosti bodů zásahu od středního bodu 

zásahu.  

Nejmarkantněji se zhoršení průměru projevilo u subjektů, kteří v prvním kole 

měření (před zátěží) měli průměrnou vzdálenost nejnižší (subjekty 1, 2, 6). Přesný 

rozdíl je u subjektu 1 o 2,53cm, u subjektu 2 o 2,83cm a u subjektu 3 o 2,85cm. 

Subjektu 1 a 2 vykazuje nárůst průměrné vzdálenosti o více než 100%. I přes toto 

poměrně významné zhoršení je stále průměr výsledků před i po absolvované zátěži 

nejnižší z celého testovaného souboru. Ze sportovní anamnézy jsme zjistili, že 

subjekt 1, který dosáhl nejlepších výsledků, se střelbou z palných zbraní zabývá i 

mimo službu. Dalším faktem je, že spíše než aerobním cvičením se subjekty 
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zabývají fitness, což může být oproti následujícím dvěma subjektům kýžený rozdíl 

v adaptaci na zátěž, které byli subjekty podrobeni. 

Nejméně se pak projevil rozdíl u subjektu 5, konkrétně o 1,499cm. Subjekt se 

věnuje především silově - vytrvalostním aktivitám, což může mít ve výsledku vliv 

na rozdíl především v adaptaci na vysokou anaerobně - laktátovou zátěž na prahu 

maximální tepové frekvence. Druhý nejnižší rozdíl hodnot byl dosáhnut subjektem 

8, konkrétně zde byl naměřen rozdíl o 1,96cm. Stejně jako první subjekt 5 se věnuje 

spíše silově – vytrvalostním, respektive vytrvalostním aktivitám. Stejně jako u 

subjektu 5 mohou mít tyto provozované aktivity vliv na adaptaci na náročnou zátěž 

střednědobě vytrvalostního charakteru vystupňovanou do maxima. 

Nejvyššího průměru vzdálenosti bodů zásahu od středního bodu zásahu, jak 

před zátěží, tak po ní dosáhl subjekt 3. Před zátěží konkrétně 3,86cm a po zátěži 

6,27cm. Subjekt se především silovým sportům, což by mohlo mít vliv na horší 

průměr registrovaný po zátěži. Nicméně po dotazu bylo zjištěno, že daný subjekt je 

u zásahové jednotky nováčkem. Dovednost je tedy pravděpodobně na horší úrovni 

než u ostatních respondentů výzkumu. 

Zásah 
Subjekt 

1 

Subjekt 

2 

Subjekt 

3 

Subjekt 

4 

Subjekt 

5 

Subjekt 

6 

Subjekt 

7 

Subjekt 

8 

x1 

[cm] 
2,9 4 3,3 1,4 0,9 3,2 0,6 4 

x2 

[cm] 
0,7 0,6 3,7 1,3 1,2 2,7 2,1 3,4 

x3 

[cm] 
1,2 1,3 1,4 5,2 4,6 2,7 4,4 4,2 

x4 

[cm] 
2,4 3,3 2,3 3,7 5,7 3,4 3,2 0,8 

x5 

[cm] 
3,5 1,6 5,1 5 3,2 3,3 5,1 4,8 

x6 

[cm] 
4,3 3 5,5 4,3 4,4 2,4 4,2 3,5 

x7 

[cm] 
1,8 2,3 4,7 3,9 4,7 1,5 4,6 1,3 

x8 

[cm] 
1,6 1,8 3,3 5,1 5,4 4,3 3,9 1,9 

x9 

[cm] 
1,3 2,4 3,6 4,5 4,1 1,8 2,8 3,7 

x10 

[cm] 
1,7 4 5,7 4 3,5 4,6 3,2 4,9 

x  [cm  2,14 2,43 3,86 3,84 3,77 2,99 3,41 3,25 



51 

 

Tabulka 4 Výpočet průměrných (x ) hodnot [cm  bodů zásahu [x1 - x10] naměřených při 

střelbě v klidu 

Zásah  
Subjekt 

1 

Subjekt 

2 

Subjekt 

3 

Subjekt 

4 

Subjekt 

5 

Subjekt 

6 

Subjekt 

7 

Subjekt 

8 

x1 

[cm] 
4,6 0,9 2,5 2,1 1,2 2,4 3,2 0,6 

x2 

[cm] 
5,7 4,6 1,6 4,2 3,4 2,3 2,7 1,8 

x3 

[cm] 
4,4 7,2 6,8 3,3 5,4 5,2 2,2 5,6 

x4 

[cm] 
4,8 6,4 7,4 3,8 7,2 5,3 6,1 3,8 

x5 

[cm] 
2,4 6,8 5 7,6 6,1 7,3 9,8 5,4 

x6 

[cm] 
3,3 5,2 8,2 5,8 9,3 8,5 9,7 1,1 

x7 

[cm] 
4,5 3,2 7,6 6,5 7,6 5,7 1 4,8 

x8 

[cm] 
6,7 4,3 8,2 10,1 6,1 4,8 6,1 7,3 

x9 

[cm] 
5,2 6,2 7,1 8,3 5,3 9,8 8,3 10,3 

x10 

[cm] 
5,1 7,8 8,3 9,2 1,09 8,1 8,6 11,4 

x  [cm  4,67 5,26 6,27 6,09 5,269 5,94 5,77 5,21 

Tabulka 5 Výpočet průměrných (x ) hodnot [cm] bodů zásahu [x1 - x10] naměřených po zátěži  
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SUBJEKT x    [cm] x  Y [cm  

1 2,14 4,67 

2 2,43 5,26 

3 3,86 6,27 

4 3,84 6,09 

5 3,77 5,269 

6 2,99 5,94 

7 3,41 5,77 

8 3,25 5,21 

x  3,21125 5,559875 

SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 0,609947487 0,507786972 

T - TEST 1,95471783903802 * 10
-6

 

VÝZNAMNOST p < 0,05 

Tabulka 6 Výpočet T - testu u měření (x    – průměrný údaj vzdáleností bodů zásahu 

před zátěží, x  Y průměrný údaj hodnot po zátěži) 

 

 

Obrázek 7 Srovnání průměrů vzdáleností bodů zásahu od středního bodu zásahu před 

zátěží (x   ) a po zátěži (x  Y) 
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5.4 Maximální tepová frekvence 

U odhadu předpokládané maximální tepové frekvence jsme vycházeli ze 

vzorce uvedeného v odborné literatuře (popsaný v kapitole 3.4.4), kdy jsme odečetli 

kalendářní věk od čísla 220. 

Zátěžový test na běhátku byl vedený do odmítnutí. Průměrný rozdíl mezi 

předpokládanou a dosaženou maximální tepovou frekvencí byl 0±6,62. Hodnoty 

předpokládané maximální tepové frekvence a dosažené tepové frekvence jsou 

uvedeny níže (Tab. 8, Obr. 8) 

U tří subjektů (2,7,8) byla dosažena vyšší než předpokládaná frekvence. U 

subjektu 8 byla překročena dokonce o 15 tepů (předpokládaná 195, skutečná 210). 

U zbývajících pěti subjektů (1,3,4,5,6) došlo k odmítnutí před dosažením 

předpokládané maximální tepové frekvence, nicméně rozdíl nebyl nikterak výrazný. 

Nejvyšší rozdíl byl u subjektu 6 a to o 8 tepů nižší (předpokládaná 189, dosažená 

181). 
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Pro úplnost jsou zde uvedeny i hodnoty tepové frekvence při měření před 

zátěží (Tab. 7). 

SUBJEKT TEPOVÁ FREKVENCE 

č.1 83 

č.2 79 

č.3 89 

č.4 71 

č.5 93 

č.6 82 

č.7 102 

č.8 78 

x  SUBJEKT  84,625 

 Tabulka 7 Tepová frekvence jednotlivých subjektů při střelbě před zátěží 

SUBJEKT PŘDPOK. TF MA  DOSAŽENÁ TF 

č.1 189 186 

č.2 186 191 

č.3 185 183 

č.4 192 179 

č.5 194 187 

č.6 189 181 

č.7 187 190 

č.8 195 210 

x  SUBJEKT  189,625 188,375 

Tabulka 8 Předpokládaná a maximální dosažená tepová frekvence při zátěži  
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Obrázek 8 Rozdíl mezi předpokládanou maximální tepovou frekvencí a tepovou 

frekvencí dosaženou zátěží 
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6 Diskuze 

V této kapitole se pokusíme sumarizovat práci komparací hypotéz a 

očekávání a skutečných výstupních výsledků zjištěných měřením a následnou 

statistickou analýzou. 

Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv má fyzická zátěž vyjádřená maximální 

tepovou frekvencí, která byla simulována zátěžovým testem na běžeckém trenažéru 

vystupňovaným do odmítnutí. 

Výzkum byl proveden výběrem příslušníků Zásahové jednotky Krajského 

ředitelství Policie České republiky Praha, kteří mají zkušenost se střelbou z pistole. 

Výstupem tohoto testu bylo zjištění statistických rozdílů a statistické 

významnosti mezi měřením před fyzickou zátěží a po fyzické zátěži. Při hodnocení 

statistického rozdílu mezi jednotlivými měřeními jsme využili balistickou metodu 

určení středního bodu zásahu, dále jsme určili aritmetický průměr vzdálenosti 

jednotlivých bodů zásahu, které jsme porovnávali. Pro vyhodnocení statistické 

významnosti rozdílů mezi měřeními jsme využili metodu dvouvýběrového, 

párového T – testu. Test potvrzuje, že pravděpodobnost, aby pozorované rozdíly 

vznikly pouze náhodou, je menší než 5%. Pracuje tedy s 95% spolehlivostí. 

U měření jsme testovali nulovou hypotézu H0 : μ1 = μ2 a alternativní 

hypotézou H1 : μ1 < μ2. Statistickou významnost jsme u měření zachytili na hladině 

5%. Hodnota α = 1,95471783903802 * 10
-6

 (p < 0,05) je statisticky významná (viz. 

Tab. 6).  

Pojem t náleží v kritickém oboru. Zamítáme tedy nulovou hypotézu (H0 : μ1 = 

μ2):“Výsledky střelby se po zátěži neliší.“ Přijímáme alternativní hypotézu (H1 : μ1 

< μ2): „Výsledky střelby se po zátěži liší.“ Z toho usuzujeme, že fyzická zátěž 

vyjádřená maximální tepovou frekvencí má statisticky vliv na přesnost střelby z 

pistole. 

Zjistili jsme, že negativní vliv fyzické zátěže se projevil větší průměrnou 

vzdáleností bodů zásahu od středního bodu zásahu u všech osmi subjektů. U dvou 

subjektů, kteří se věnují silově – vytrvalostním sportům, se rozdíl hodnot změnil 

méně, něž u ostatních. U subjektu, který se střelbou nemá tolik zkušeností jako 

ostatní, byly výsledky horší, nicméně zhoršení nebylo nijak výrazné. Nejlepších 
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výsledků dosáhl subjekt, jenž se věnuje střelbě i v mimoslužebních aktivitách. 

Nicméně rozdíl hodnot byl u tohoto subjektu největší. 

Po konfrontaci naměřených výsledků s naší hypotézou (kapitola 3.4) jsme 

došli k závěru, že hypotéza se potvrdila u všech subjektů. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že nejvyšší dosažená průměrná vzdálenost 

byla 6,27 cm, což stačí na zasažení kružnice s průměrem 12,5 cm na patnáct metrů. 

Odchýlení středního bodu zásahu oproti hodnotám naměřených před zátěží, kdy se 

nacházel ve většině případů ve středu terče, nebylo nijak výrazné. Rozdíly hodnot, 

ačkoliv ze statistického hlediska významné jsou, z hlediska faktického na úspěšnou 

eliminaci cíle zřejmě nebudou mít velký vliv. Střelba příslušníků zásahové jednotky 

byla ve všech případech tzv. správná a seskupená. 

Pro další pokračování ve výzkumu by měli být naměřeny hodnoty u méně 

zkušených a nezkušených střelců a porovnány s těmito, analyzovány chyby a jejich 

příčiny, respektive vyhodnoceny postupy k jejich odstranění. 
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7 Závěr 

Na základě údajů naměřených na příslušnících Zásahové jednotky KŘ Policie 

České republiky Praha a statisticky vyhodnocených lze stanovit následující závěry. 

Měření vyšlo jako statisticky významné. To znamená, že vliv fyzické zátěže 

vyjádřené maximální tepovou frekvencí má statistický vliv na střelbu z pistole. 

Základní (nulová) hypotéza T – testu se nepotvrdila. Naopak se potvrdila naše 

alternativní hypotéza. 

Zjistili jsme se, že se zhoršení průměru vzdálenosti bodů zásahu od středního 

bodu zásahu zvýšil u všech respondentů. Dále jsme zaznamenali vliv různé 

pohybové aktivity u některých subjektů na rozdíly mezi jednotlivými měřeními. U 

subjektů provozující silově – vytrvalostní aktivity cyklického charakteru se projevil 

menší rozdíl, než u ostatních. Totéž se stalo u subjektu, který se věnuje střelbě 

v mimoslužebních aktivitách (lepší výsledky) a u subjektu, který zatím nemá tolik 

zkušeností se střelbou jako ostatní (horší výsledky). 

Nicméně je potřeba uvést, že vzorek testovaných subjektů byl příliš malý na 

jakékoliv jejich zobecnění. Přesto zde lze nalézt určité trendy, na které lze v dalším 

výzkumu navazovat a rozvíjet je. 
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12 Přílohy 

Příloha 1 Pistole Glock 17 (foto + TTD) 

 

TECHNICKO - TAKTICKÁ DATA PISTOLE 

Druh zbraně: Glock 17 9×19 

Ráže: 9 mm Luger/Para 

Hmotnost (bez zásobníku): 625g 

Hmotnost (s plným zásobníkem) 905g 

Délka zbraně: 186mm 

Délka záměrné: 165mm 

Max. dostřel: 2000m 

Smrtící účinek: 2000m 

Počet nábojů v zásobníku: 17 
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Příloha 2 Střelivo 9mm Luger (foto+TTD) 

 

TECHNICKO - TAKTICKÁ DATA NÁBOJE 

Typ střely: FMJ 

Délka náboje: 29,69mm 

Hmotnost náboje: 12,15g 

Hmotnost střely: 7,50g 

Materiál pláště střely: CuZn 30 

Úsťová rychlost střely: 390 m×s
-1

 

Počáteční energie střely: 570J 

Převýšení střely (12,5m) -0,4cm 
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Příloha 3 Terč č. 4 - nekrytě ležící figura s kruhy (foto) 
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Příloha 4 Cvičení ze střeleb č. 2 + nákres (Vševojsk 4-2) 
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Příloha 5 Schéma střeleckého testu + foto 
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Příloha 6 Garmin Forrunner 310XT 
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Příloha 9 Dotazník – Sportovní a střelecká anamnéza 

Dotazník 

 

Věk: 

Výška: 

Hmotnost: 

 

Sportovní profil (co, kolikrát týdně, jak dlouho): 

 

 

Střelecký profil: 

 

Počet vystřílených nábojů za měsíc: 

 

Jak dlouho se věnuji střelbě (roky) 

 

Jak často jsem na střelnici: 

 


