
Abstrakt 

Název: Hodnocení motorické výkonnosti požárních sportovců 

Cíle: Cílem práce bylo zjistit motorickou úroveň požárních sportovců dorostového věku, kteří 

se účastnili mistrovství České republiky v požárním sportu v roce 2015, a ověřit, zda týmy s 

lepší obecnou motorickou úrovní svých členů měly i lepší speciální výkonnost a umístily se na 

čelních místech soutěže. 

Metody: V diplomové práci jsem použila pozorovací a testovací metodu. Motorické testy jsem 

aplikovala na vybraná družstva z celé České republiky, která se účastnila mistrovství České 

republiky. Byly to týmy dorostenců ze sboru dobrovolných hasičů Kamence u Poličky, Jablonce 

nad Jizerou, Bludova, Oznice, Michálkovic, Žebnice, Kostomlátek a Kvasin. Z týmů 

dorostenek se testování účastnila družstva Kamence u Poličky, Střezimíře, Horního Lánova, 

Těškovic, Jarcové a Bozkova. Pomocí motorických testů jsem zjišťovala pohybové 

předpoklady vybraných družstev. Vybrala jsem čtyři testy – běh na 50 m, člunkový běh 4 x 10 

m, skok daleký z místa a výdrž ve shybu. 

Výsledky: Na základě získaných dat a následné analýzy je patrné, že úspěchy v požárním 

sportu nejsou závislé pouze na motorických předpokladech, ale i na ostatních složkách 

sportovní přípravy. V jednotlivých motorických testech v kategorii dorostu nejlépe dopadl tým 

z Oznice, který měl průměrné výsledky následující: skok daleký z místa 269 cm (směrodatná 

odchylka 23,64 cm), výdrž ve shybu 85,2 s (směrodatná odchylka 11,26 s), běh na 50 m 6,4 s 

(směrodatná odchylka 0,35 s). Nejlepší ve člunkovém běhu 4 x 10 m byl tým z Michálkovic, 

jehož průměrný výsledek byl 9,4 s (směrodatná odchylka 0,42 s). U dorostenek se nejlépe 

umístil ve skoku dalekém z místa tým z Bozkova – průměrný výsledek 209 cm (směrodatná 

odchylka 3,45 cm), v běhu na 50 m sbor z Horního Lánova – průměrný výsledek 7,6 s 

(směrodatná odchylka 0,28 s), ve výdrži ve shybu sbor ze Střezimíře – průměrný výsledek 20,9 

s (směrodatná odchylka 4,17 s) a v člunkovém běhu 4 x 10 m tým z Jarcové – průměrný 

výsledek 10,5 s (směrodatná odchylka 0,41 s). V kategorii dorostenci nejlépe uspěl sbor 

dobrovolných hasičů z Oznice, který se na mistrovství České republiky umístil na 3. místě a 

nejhorší byl sbor z Jablonce nad Jizerou, který se umístil na 12. místě. U dorostenek dosáhly 

nejlepšího hodnocení sbory dobrovolných hasičů z Horního Lánova, který skončil na 

mistrovství České republiky na 4. místě a  z Jarcové, který se umístil na 5. místě. Nejhůře 

dopadl tým z Těškovic, který obsadil v soutěži 8. místo. 
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