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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. 



Klíčová slova: požární sport, pohybové předpoklady, motorické testy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Evaluation of a fire sportsmen´s motor productivity 

Objectives: The aim of this work was to find out a motor performance of youngsters fire 

sportsmen who took a part in The Czech Republic championship of fire sport in 2015, 

and to verify whether the teams whose members have better general motor quality had 

also better special productivity and whether they take front place of the competition. 

Methods: In my diploma thesis I applied a monitoring and a testing method. Motor tests 

were applied on chosen teams from all over the Czech Republic that took a part in The 

Czech Republic championship. These were teams of youngsters of voluntary fire brigades 

from Kamenec u Poličky, Jablonec nad Jizerou, Bludov, Oznice, Michálkovice, Žebnice, 

Kostomlátky and Kvasiny. The testing involved female teams of youngsters from 

Kamenec u Poličky, Střezimíř, Horní Lánov, Těškovice, Jarcová and Bozkov. By means 

of motor tests the preconditions of chosen teams were detected. I chose four tests – a 50m 

running, a shuttle running 4x10m, a long jump from a spot and a stamina in a pull-up. 

Results: On the ground of data that I gained and the following analysis i tis obvious that 

the success in the fire sport does not depend only on motoric preconditions but also on 

other sections of the training. In particular motor testa the best team among youngsters 

was the one from Oznice, whose results were: a long jump from a spot 269 cm 

(determinant variation 23, 64 cm), stamina in a pull-up 85, 2 s (determinant variation 11, 

26 s), 50 m running 6, 4 s (determinant variation 0, 35 s). In shuttle running the best was 

the team from Michálkovice, whose average result was 9, 4 s (determinant variation 0, 42 

s). The best team among girls youngsters in a long jump from a spot was from Bozkov – 

the average result 209 s (determinant variation 3, 45 s), in 50 m running the best was the 

team from Horní Lánov – the average result 7, 6 s (determinant variation 0, 28 s), in a 

stamina in a pull-up the team from Střezimíř – the average result 20, 9 s (determinant 

variation 4, 17 s) and in a shuttle running 4 x 10 the best team was from Jarcová – the 

average result 10, 5 s (determinant variation 0, 41 s). In the cathegory of boys youngsters 

the best team was from Oznice, that was on the 3rd place in The Czech Republic 

championship, and the worst team was from Jablonec nad Nisou, that was on the 12th 

place. The best assessment of the girls youngsters got the teams from Horní Lánov, that 

was on the 4th place in The Czech Republic championship, and from Jarcová, that was 

on the 5th place. The worst was the team from Těškovice, that was on the 8th place. 



Keywords: fire sport, motor preconditions, motor tests 
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Seznam použitých zkratek 
 

ATP – adenosintrifosfát 

CP – kreatinfosfát 

HZS – hasičský záchranný systém 

MČR – mistrovství České republiky 

PS  –  požární sport 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1  Úvod 

Požární sport, přes své nesporné podpůrné profesionální funkce v požární ochraně, si 

svým obsahem, historií a masovou oblibou mezi hasiči všech kategorií a obou pohlaví 

vydobyl místo v systému tělesné kultury.   

Požární sport je poměrně mladým sportem, v dnešní době zaznamenává velký rozvoj a je 

stále populárnější. Požární sport slučuje prvky atletiky s jistými činnostmi z klasické 

práce hasiče. Jedná se o velmi náročný sport, ve kterém je zapotřebí spojit nejen veškeré 

pohybové předpoklady, ale i složku technickou, taktickou i psychologickou.  

Historicky se v požárním sportu vytvořila hierarchie různých úrovní výkonnosti, na 

jejichž špici jsou rekordy. Požární sport můžeme rozdělit na  klasické etapy od 

mládežnických kategorií,  přes sportovně rekreační, výkonnostní a vrcholový sport.  

V požárním sportu lze závodit buď jako jednotlivec v běhu na 100 m překážek a ve 

výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku (muži) resp. ve 

výstupu do druhého podlaží cvičné věže (ženy), nebo za družstvo ve štafetě 4 x 100 m a 

požárním útoku. Nespornou výhodou požárního sportu pro sportovce je možnost 

provozovat jej do vyššího věku, neboť jsou průběžně vypisovány i kategorie senior. 

Stejně jako všechny sporty i požární sport za svou existenci procházel a stále prochází 

určitým vývojem. V počátcích se požární sport vykonával v zásahovém oděvu, obuvi i s 

výjezdovým materiálem. Postupem času se oblečení i obuv odlehčovaly a 

zjednodušovaly, až dostaly podobu dnešního sportovního. Podobným vývojem prošel i 

ostatní technický materiál, se kterým se nyní požární sport provozuje. 

Tento sport dosahuje v posledních letech významného vzestupu nejen z hlediska 

materiálního vybavení a zabezpečení, ale i z hlediska propagace a mediálního zájmu.  

Velkou zásluhu na popularizaci požárního sportu mezi veřejností má FireTv, která díky 

internetové síti přenáší přímé přenosy z různých závodů konaných nejen v České 

republice. Rovněž veřejnoprávní Česká televize na svém sportovním kanálu věnuje 

požárnímu sportu v soutěžním období pravidelné relace. 

Téma diplomové práce jsem si vybrala proto, že mám k požárnímu sportu velmi blízký 

vztah, neboť se mu aktivně věnuji a zajímá mě, zda je motorická úroveň rozhodujícím 

faktorem k dosažení nejlepších výsledků v soutěžích. Proto jsem oslovila sbory, které se 
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účastnily mistrovství České republiky v dorosteneckých kategoriích a hodnotila 

motorickou výkonnost pomocí čtyř jednoduchých motorických testů z testových baterií - 

UNIFITTEST 6 – 60 (skok daleký z místa, člunkový běh 4 x 10 m), Eurofit testu (výdrž 

ve shybu nadhmatem) a ICSPFT1 test (běh na 50 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 „International Committee on StandardizationofPhysical Fitness Tests“. 
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2  Teoretická východiska práce 
 

V současné době existuje mnoho sportovních odvětví, kde můžeme vidět sportovat dnešní 

mládež. Požární sport patří mezi ně. V posledních letech dosáhl velkého vzestupu a jeho 

členská základna je velmi početná. Soutěže v požárním sportu organizuje Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska, jehož členy požární sportovci jsou. 

Posláním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) je soutěžní formou 

rozvíjet znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech 

činností s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem je soutěžní formou 

podporovat celoroční činnost dorostenců a dorostenek a získávat návyky v jednotlivých 

oblastech činnosti požární ochrany (Směrnice pro činnost dorostu SH ČMS, 2007). 

 

2.1  Historie požárního sportu 

Požární sport vznikl v roce 1937 v dnešním Rusku (bývalém Sovětském svazu), kdy došlo 

k propojení atletiky s určitými prvky a úkony práce hasiče. V tomto roce byla uspořádána 

již první soutěž požární ochrany, do níž byly zařazeny požární disciplíny (výstup do 

čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, běh na 100m s překážkami, 

umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup po něm do okna třetího podlaží cvičné 

věže, dvojboj – výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku a běh 

na 100 m s překážkami, požární štafeta 6 x 100 m, požární útok). V průběhu druhé světové 

války soutěže v požárním sportu neprobíhaly. Sport a tělovýchova se během tohoto 

období podřizovaly potřebám válečného stavu. Po skončení války se zvedl zájem o 

požární sport a také se zvyšovalo mistrovství sportovců. V roce 1966 přijala Federace 

požárního sportu SSSR rozhodnutí o rozmístění překážek a nářadí, které platí až do 

současnosti (Kulhavý 2010). Od této doby se soutěží v následujících disciplínách: běh na 

100 m s překážkami, výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže, dvojboj, požární útok a 

štafeta 4x100 m. Koncem roku 1967 začali v naší republice první hasiči cíleně nacvičovat 

disciplíny požárního sportu. Družstvo tvořilo 23 zájemců. V roce 1970 byl vydán rozkaz 

náčelníka hlavní správy požární ochrany Ministerstva vnitra Československé 

socialistické republiky, který stanovil povinnost všem členům Veřejných požárních 

útvarů, aby se zúčastňovali každý rok soutěží pro družstva a jednotlivce. Do tohoto roku 
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se provozování požárního sportu omezovalo pouze pro členy reprezentačního družstva. 

V roce 1970 proběhlo první mistrovství Československé socialistické republiky hasičů z 

povolání. Tato soutěž měla mnoho technických chyb, které byly na dalších celostátních 

soutěžích postupně odstraňovány. Každému ročníku mistrovství předcházela okresní a 

krajská kola. V roce 1979 začali v požárním sportu startovat i dobrovolní hasiči, kteří 

měli do tohoto roku odlišné soutěže. V současnosti jsou v systému soutěží v požárním 

sportu i ženské kategorie a v celosvětovém porovnání zaujímá naše republika velikostí 

základny a sportovní výkonností v těchto kategoriích přední příčky. 

 

2.2  Disciplíny v požárním sportu 

Požární sport slučuje prvky atletiky s jistými činnostmi z klasické práce hasiče. Jedná se 

o velmi náročný sport, ve kterém je zapotřebí spojit veškeré pohybové předpoklady. 

Požární sport je složen ze čtyř hlavních disciplín: 

 Běh na 100 m překážek  

 Výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku – pouze muži 

 Výstup do druhého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku – pouze ženy 

 Štafeta 4 x 100 m 

 Požární útok 

Hodnotí se také dvojboj v mužské kategorii, což je součet časů dosaženého v běhu na 100 

m s překážkami a ve výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku. 

2.2.1  Běh na 100 m překážek 

100 metrů překážek vyžaduje u sportovce plnou koncentraci, úsilí a pozornost. Aby bylo 

možno úspěšně překonat překážky, musíte mít rychlost, hbitost a rychlost 

(Eдерацияпожарно-прикладногоспорта НСО, 2014). 

Běh na 100 m překážek je individuální disciplína, kde délka dráhy je 100 m a její šířka 

2,5 m. Na startovní výstřel závodník vybíhá, překonává překážku2, která se nachází 23 m 

od startovní čáry.  Po překonání překážky dochází k uchopení svinutých hadic (2 ks), 

které se nacházejí pět metrů za překážkou. Hadice včetně spojek musí být minimálně 2,5 

                                                           
2 Dle pravidel je překážka pro muže 2m vysoká a překážka pro ženy je vysoká 0,8m 
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kg těžké a minimálně 19 m dlouhé. Hadice si připravuje závodník před startem sám, 

v době přípravy na pokus. Následuje překonání kladiny, jejíž náběhový můstek je 10 m 

od místa, kde závodník uchopuje hadice. Kladina je pro muže 8 m dlouhá, 0,18 m široká 

a její výška je 1,2 m. Ženy, pro závody konané v České republice, mají kladinu sníženou 

na 0,8 m. Po překonání kladiny a seběhnutí ze seběhového můstku dochází ke spojení 

hadic. Na 75. m od startovní čáry se nachází vyznačené území, kde závodník napojí jednu 

půlspojku na rozdělovač. V posledních 25 m závodník spojí druhou půlspojku s proudnicí 

a probíhá cílem.  

V České republice se za „stovkaře“ považují sportovci, kteří tuto trať zvládnou okolo 16,0 

vteřin u mužů a okolo 17,5 sekund u žen. Český rekord u mužů je 15,09 sekund, u žen je 

hodnota národního rekordu 16,30 sekund. 

 

Schéma č. 1:  Disciplína běh na 100 m s překážkami 

 

2.2.2  Štafeta 4 x 100 m 

Ve štafetě 4 x 100 m startují čtyři členové družstva. Hlavním úkolem štafety je překonat 

všechny překážky a donést štafetový kolík (v požárním sportu se jedná o proudnici) do 

cíle, v co nejrychlejším čase. V kategorii mužů je na prvním úseku překážka nazývána 
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podle vzhledu domeček, pro ženy je tato překážka většinou nahrazena překážkou zvanou 

okno. Překážka je umístěna 30 m od startovní čáry. Domeček muži překonávají pomocí 

žebříku, s kterým závodník vybíhá již od stratu. Okno ženy překonávají většinou 

proskočením. Po překonání této první překážky dochází po sto metrech k předání 

proudnice v předávacím území. Druhý člen štafety překonává překážku, která se je 

umístěna 150 m od startu. Překážka je stejná jako v případě běhu na sto metrů 

s překážkami. Po překonání překážky opět závodník předá proudnici ve vyznačeném 

území třetímu členu štafety. Jeho úkol spočívá v uchopení hadic, přeběhnutí kladiny, 

spojení hadice k sobě, na rozdělovač i s proudnicí. Proudnici následně odpojí 

ve vyznačeném území a předá poslednímu členu štafety ve vymezeném prostoru. 

Poslední člen družstva má za úkol přenést hasicí přístroj, který je umístěn 320 m od startu 

a položit ho na značku, která je ve vzdálenosti 350 m. Na mistrovství světa, hasičských 

olympiádách nebo na mistrovství České republiky hasičských záchranných sborů dochází 

namísto k přemístění hasicího přístroje k hašení hořící kádi. Po položení hasicího 

přístroje nebo uhašení hořící kádě dobíhá závodník do cíle.  

Doba provedení disciplíny u žen se pohybuje okolo 64 sekund. Národní rekord je 61,23 

sekund. U štafet mužů, kde se na posledním úseku nehasí, se považuje pokoření jedné 

minuty za kvalitní čas. V této kategorii nejsou evidovány národní rekordy. U štafet mužů, 

kde na posledním úseku dochází k hašení hořící kádi, se kvalitní čas považuje okolo 58 

sekund. Národní rekord je 53,36 sekund. 
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Schéma č. 2: Disciplína štafeta 4 x 100m 

2.2.3  Výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku 

Výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku je v požárním sportu 

nejrychlejší a nejatraktivnější disciplínou. Tato disciplína je velmi složitá, náročná. Proto 

je také nazývána jako desetiboj dohromady. Pro dosažení dobrých výsledků musí 

sportovec rozvíjet fyzické a morálně volní vlastnosti a také musí dokonale ovládat 

techniku provedení disciplíny. K provedení disciplíny se používá hákový žebřík, který 

slouží sportovcům k výstupu do vyšších pater. Hmotnost žebříku musí být minimálně 8,5 

kg. Startovní čára je od věže vzdálena 32,25 m. Úkolem soutěžícího je po zaznění 

startovního výstřelu doběhnou s žebříkem k věži a zavěsit jej na parapetní desku okna 

druhého podlaží věže. Závodník vyběhne vertikálně po žebříku, vysedne na parapetní 

desku, přemístí výhozem žebřík do třetího podlaží, vystoupí po něm, vysedne opět na 

parapetní desku, převěsí žebřík do čtvrtého podlaží a vystoupí po něm. Nyní již soutěžící 

nesedá, ale „dopadá“ na dopadovou podlahu čtvrtého podlaží cvičné věže, čímž je pokus 

ukončen.   

Ženy tuto disciplínu již také provozují s tím rozdílem, že žebřík mají do cvičné věže 

zavěšený a lezou pouze do prvního okna. 



19 
 

V České republice se za „věžaře“ považují sportovci, kteří tuto trať zvládnou vylézt do 

čtvrtého podlaží cvičné věže okolo 15,0 sekund, český rekord je 13,55 sekund. V roce 

2012 byl na mistrovství světa zalezen neuvěřitelný čas 12,56 sekund. V roce 2015 byl 

tento čas vyrovnán. U žen se za úspěšnou „věžařku“ považují sportovkyně, které tuto 

disciplínu zvládnou okolo 8,5 sekund. Světový rekord je 7,34 sekund. 

 

 

Schéma č.3: Disciplína výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku 

2.2.4  Požární útok 

V požárním útoku se především jedná o sehranost sedmi členů družstva. Každý člen má 

svoji funkci – „košař“ (sací koš musí našroubovat na savici před ponořením do vody), 

„strojník“ (zapíná požární stříkačku a ovládá ji), „nalévač“ (spojuje dohromady savice, 

ve kterých je voda od „košaře“), „béčkař“ (spojuje a následně roztahuje hadice typu B3, 

„rozdělovač“ (dělí vodu k proudům) a dva proudaři (snaží se co nejrychleji spojit věci na 

základně, běžet dopředu a naplnit terče). Závodníci si v době přípravného času připraví 

na základu požární stříkačku (pokud není jednotná pro všechna družstva), 2 ks savic, sací 

                                                           
3 Průměr hadice je 75 mm po celé délce, izolované, minimální délka 19 m, šířka ploché hadice minimálně 

113 mm 
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koš, 3 ks hadic typu B (ženy 2 ks), rozdělovač, 4 ks hadic typu C4, 2 ks proudnic. Čtyři 

metry od základny je umístěna nádrž na vodu. Po uplynutí doby na přípravu jde družstvo 

na startovní čáru. Po výstřelu startéra vyběhne družstvo ze startovní čáry, každý člen 

družstva plní své poslání. Úkolem v této disciplíně je pomocí motorové stříkačky, hadic, 

proudnic a veškerého již zmíněného materiálu dopravit vodu do terčů, které jsou vzdálené 

pro muže 90 m od základny a pro ženy 70 m od základny. Požární útok je dokončen, když 

dojde k naplnění dvou terčů.  

Čas okolo 25 – 26 sekund se u této disciplíny považuje za lepší v obou kategoriích. 

Vycházím z faktu, že požární útok je vykonán stejnou motorovou stříkačkou a s 

přetlakovým ventilem.  

 

Schéma č. 4:  Disciplína požární útok 

 

 

                                                           
4 Průměr hadice je 52 mm po celé délce, izolované, minimální délka 19 m, šířka ploché hadice minimálně 

79 mm 
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2.3  Výstroj požárních sportovců 

Soutěžící nastupují ke všem disciplínám v pracovním stejnokroji 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 

(Pokyn GŘ HZS ČR č. 17/2010).  

Na disciplíny běh 100 metrů překážek, požární útok, štafetu 4 x 100 m se doporučují 

tretry pro střední tratě či krosové a na disciplínu výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže 

pomocí hákového žebříku je vhodná běžecká obuv či obuv, která zajišťuje dostatečné 

tření. 

Při plnění jakékoli disciplíny v požárním sportu musí mít závodník povinně chráněnou 

hlavu přilbou schváleného typu. Do předepsané výstroje patří i kožený opasek o 

minimální šířce 50 mm. 

Poznámka: Kompletní vybavení pro požární sport je umístěno v příloze č. 4 formou 

obrázků. 

 

2.4  Shrnutí 

Na základě svých vlastních zkušeností při provozování tohoto sportu jsem toho názoru, 

že požární sport je velmi pestrý i divácky atraktivní. Disciplíny požárního sportu bych 

přirovnala k atletickému víceboji. Disciplíny jsou různorodé, je používáno technické 

vybavení, které se stále vyvíjí. Domnívám se, že i díky tomuto vývoji se budou výkony 

posouvat dopředu (například v roce 1982 byl v mužské kategorii nejlepší čas dosažený 

na MČR v běhu na 100 m překážek 17,43 s a v roce 2015 15,15 s). Bohužel v požárním 

sportu chybí kvalitní literatura či metodika tréninku požárního sportu. Pouze díky 

nadšencům vzniklo instruktážní video o požárním sportu a video, která se zabývá 

zapojením rozdělovače a vyšla jedna kniha Metodika plnění disciplín požárního sportu. 
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2.5  Výkon v požárním sportu 

Proměnné, které ovlivňují výkon v požárním sportu, jsou následující faktory funkční, 

morfologické (somatické). technické, taktické, kondiční, ale také psychologické, 

zkušenosti a regenerace.  

2.5.1  Funkční faktory 

V každém systému v organismu dochází při pohybové činnosti k funkčním změnám.  

Funkční změny se v kardiovaskulárním systému týkají převážně ukazatelů činnosti srdce. 

Již srdeční frekvence (SF) je ukazatel, ve kterém se liší klidové hodnoty mezi trénovaným 

a netrénovaným jedincem. Pro vypočítání maximální srdeční frekvence se uvádí vzorec 

SF max = 220 – věk. Systolický objem srdeční je u netrénovaného v klidu 60 – 80 ml, u 

trénovaného 80 – 100 ml (Havlíčková et al., 2006). 

V dýchacím systému dochází u trénovaného jedince k lepší ekonomice dýchání. Dochází 

k nižší dechové frekvenci, lepší mechanice dýchání, minimálním projevům mrtvého 

bodu 5 , rychlejšímu nástupu setrvalého stavu 6 , vyššímu maximálnímu dechovému 

objemu, vyšší vitální kapacitě plic, vyššímu maximálnímu aerobnímu výkonu. 

Spotřeba kyslíku patří k nejčastěji sledovaným respiračním parametrům. Jedná se o 

množství kyslíku přijatého organismem za minutu vztaženého k hmotnosti daného 

jedince (ml/min/kg). Klidové hodnoty spotřeby kyslíku se pohybují okolo 3,5 ml/min/kg 

u trénovaných i netrénovaných jedinců. Při adaptaci na vytrvalostní trénink dochází ke 

zvýšení maximálních hodnot. Maximální hodnoty spotřeby kyslíku dosahují u 

netrénovaných osob 40 ml/min/kg a u trénovaných osob 60 – 90 ml/min/kg (Bartůňková 

et al. 2013). Tyto hodnoty nám charakterizují především stav trénovanosti a ukazují 

dosaženou úroveň aerobní kapacity. 

Pro pohybovou činnost, kde je v popředí silový pohybový předpoklad, klademe důraz na 

činnost svalů, dokonalou nervosvalovou koordinaci, větší prokrvení svalů, zapojení 

velkého množství svalových jednotek. 

Při pohybové činnosti, kde je v popředí rychlostní pohybový předpoklad, vyžadujeme 

dynamickou sílu svalů s jejich rychlou kontrakcí (stah svalu) a relaxací (uvolnění svalu). 

                                                           
5  Vzniká na začátku práce (záleží na intenzitě) při přechodu z anaerobního na aerobní metabolismus 

(Bartůňková, 2006) 
6 Je rovnovážný stav metabolických pochodů a funkcí organismu, ve kterém může organismus pokračovat 

teoreticky neomezeně dlouhou dobu (Havlíčková et al., 2008) 
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Vzhledem k velké rychlosti střídání kontrakce a relaxace jsou zvýšené nároky kladeny i 

na koordinaci práce antagonistických svalových skupin (Havlíčková et al., 2008).  

Při pohybové činnosti, kde je v popředí vytrvalostní pohybový předpoklad, je organismus 

aktivní delší dobu, se dbá na vysokou ekonomii práce nervosvalového i 

kardiorespiračního systému. Komplexním funkčním ukazatelem je maximální minutová 

kyslíková spotřeba (VO2max), jejíž velikost nejlépe charakterizuje úroveň vytrvalosti 

(Havlíčková et al., 2008). 

Při pohybové činnosti, kde je v popředí koordinační pohybový předpoklad, je důležitá 

práce nervosvalového komplexu. Dochází k vytvoření dokonalých časoprostorových 

vztahů exitačně inhibičních a koordinaci svalové činnosti, vysokému stupni kinestéze7. 

2.5.2  Morfologické faktory 

Morfologické (somatické) faktory se vztahují na podpůrný systém (kostra, svalstvo, vazy 

a šlachy), který nám z velké části vytváří biomechanické podmínky pro určitou sportovní 

činnost. Stanovují počáteční předpoklady pro odlišné typy sportovních výkonů.  

Podle Dovalila (2007) se k hlavním somatickým faktorům řadí: 

 Výška a hmotnost těla 

 Délkové rozměry a poměry 

 Složení těla 

 Tělesný typ 

V požárním sportu dosud neproběhly žádné výzkumy, které by přesně stanovily optimální 

tělesné či délkové rozměry a jejich následné výhody v prováděné disciplíně, jaké by měl 

sportovec mít. Domnívám se, že požárního sportovce můžeme srovnat se sprinterem, 

neboť v požárním sportu i sprinterských disciplínách lehké atletiky je hlavním cílem 

dokončit trať v co nejrychlejším čase. Podle Fortina (2003) má sprinter optimální tělesnou 

výšku 175 cm a tělesnou hmotnost 75 kg. Sprinterky podle téhož autora mají optimální 

tělesnou výšku 167 cm a hmotnost 60 kg. 

                                                           
7 uvědomování určité polohy pohybu v prostoru 
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Vyšší sportovec, který závodí v disciplíně ve výstupu na cvičnou věž, má oproti nižšímu 

závodníku výhodu po výhozu žebříku do okna. Vyšší závodnici zpravidla končí s rukama 

na žebříku o jednu příčli výše, tím pádem i výše dosáhnou a lépe se jim naskakuje a leze 

po žebříku. Menší závodníci mají oproti vyšším více místa při zálezu do okna a následném 

zásedu. Ženy vyšší výšky (cca 180 cm) provozující v požárním sportu disciplínu sto metrů 

s překážkami mají výhodu při překonání překážek, oproti nim ženy nižšího vzrůstu (cca 

160 cm) mají výhodu například při sběru hadic. U mužů je to v této disciplíně podobné.  

Ve složení těla lze rozlišit svalstvo a tuk (Dovalil et al., 2009). U sportovců, kteří se 

zabývají různými sporty, je v těle rozdílné množství beztukové hmoty i různý typ 

svalových vláken. Správný typ svalových vláken pro daný sport je základním 

předpokladem k provedení kvalitního výkonu. Domnívám se, že u požárního sportovce 

stejně jako u sprintera je lepší, když převažují bílá čili rychlá svalová vlákna. Úspěšný 

sprinter má 80 – 85% rychlých svalových vláken typu fast glykolyticfibres a fast 

oxidativeglykolyticfibres (Pastucha, 2014). 

Somatotyp vypovídá o tělesném složení. Existují tři typy: mezomorfní komponenta se 

vyznačuje širokými rameny s úzkými boky a svalnatostí – sprinter by měl mít tento tvar 

(Scott, 2002), ektomorfní komponenta (stupeň poměrného rozložení tělesné hmoty) je 

charakterizována útlostí, křehkostí, vytáhlostí a endomorfní komponenta vypovídá o 

množství podkožního tuku. Pro sprintera tudíž i požárního sportovce je vhodné, když je 

nejvíce zastoupena komponenta mezomorfní, dále ektomorfní a nejméně endomorfní.  

Morfologické a funkční požadavky požárního sportovce 

Pro definici těchto požadavků požárního sportovce musím vycházet z prosté empirie, 

neboť dosud nebyl u požárních sportovců proveden žádný výzkum zaměřený na tuto 

oblast a proto vycházím z poznatků, které získávám během své sportovní kariéry. Protože 

plnění disciplín je založeno na rychlostní vytrvalosti, domnívám se, že výhodu mají 

rychlostněsiloví jedinci. Požární sportovec by proto měl dle mého názoru splňovat tyto 

předpoklady: 

 Vysokou úroveň kondiční, technické a taktické přípravy 

 Otevřenost k rozvoji stránky intelektuální, morální a emocionální 

 Předpoklad běžet 30 m s pevným startem okolo 4 sekund (žena okolo 4,5 sekund), 

a 100 m okolo 11,5 sekund a žena okolo 13,5 sekund (požární sportovec vyšší 

úrovně) 
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 Předpoklad ovládat složité pohybové struktury a vhodně je řešit 

 Pro kolektivní disciplíny – vysokou úroveň spolupráce a týmový duch 

 Veškeré plnění disciplín provádět co nejrychleji a s maximálním úsilím 

 U disciplíny výstupu na věž do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového 

žebříku musí mít sportovec dobře vyvinutý nervosvalový systém a techniku lezení 

 Nebát se výšek, případných pádů 

 

2.5.3  Technické faktory 

Technická příprava v požárním sportu je dlouhodobý, nikdy neukončený proces, 

zaměřený na osvojení a později na zdokonalování techniky překonávání překážek a 

plnění speciálních úkolů v jednotlivých disciplínách požárním sportu.   

Osvojení techniky bývá někdy podceňováno, ačkoliv se jedná o etapu velmi důležitou,  

ne-li základní. Jakékoliv urychlení nácviku resp. osvojení techniky bývá jednoznačně na 

škodu celého procesu (v prvopočátcích osvojování techniky minimálně celé přípravné 

období se není vhodné zaměřit pouze na dosažený čas výkonu). Chyby z prvopočátku 

nácviku se zafixují a později dojde na to, tyto chyby odnaučit a nacvičit správné provedení 

detailu. Na první pohled se jedná o dvojí práci a prodlužování procesu nácviku. Úroveň 

technické připravenosti závisí na úrovni rozvoje fyzických a volních vlastností a také na 

kvalitě sportovního nářadí (Kulhavý, 2008). 

V začátcích osvojování techniky je účelné používat jednak obrazový instruktážní materiál 

pro vytvoření představy o pohybu jak jednotlivého, tak komplexního  (film, animace, 

digitální záznam apod.), dále  imitaci technického  detailu prováděného bez náčiní a 

usnadňovat nácvik lehčím náčiním, gumovými podpůrnými prostředky, odrazovými 

můstky, snížením kladiny apod.   

V požárním sportu je důležité při nácviku věnovat dostatečné množství času důkladnému 

osvojení správné techniky ve všech disciplínách požárního sportu, aby se předešlo 

špatným návykům při plnění těchto disciplín. Úroveň silových pohybových předpokladů 

pak do značné míry ovlivňuje i proces změny v technice. Lze demonstrovat na příkladu 

úrovně odrazových předpokladů, které ovlivňují technické  a rychlostní překonání 

kladiny.  
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2.5.4  Taktické faktory 

Taktickými faktory v požárním sportu se rozumí způsoby a metody, které se používají na 

soutěžích k dosažení co nejlepších sportovních výkonů. Taktika přípravy k soutěžím a 

účasti na nich se stanovuje v závislosti na úkolech stojících před závodníky v daném 

závodě, úrovni sportovní připravenosti, závodních podmínek a dalších faktorech 

(Kulhavý, 2008). V požárním sportu se základy taktiky získávají již na prvních závodech, 

dále s růstem zkušeností v přípravě na závody, ale i účastí na nich se stávají nedílnou a 

nevyhnutelnou částí přípravy. Nejlepší prostředek k ovládnutí zásoby taktických návyků 

je účast na různých typech soutěží, který se od sebe liší například v podmínkách 

provedení, v konkurenci.    

 

2.5.5  Kondiční faktory 

 

2.5.5.1  Kondiční příprava obecně a ke vztahu k požárnímu sportu 

Kondiční příprava patří k důležité části sportovního tréninku, která je závislá na 

provozovaném druhu sportu i na části tréninkového období. Je zaměřená na utváření 

základních fyzických předpokladů pro vysokou sportovní výkonnost. 

Kondiční příprava si jako obsahová složka tréninku klade za cíl především rozvoj 

pohybových předpokladů. Vychází přitom z adekvátního zatížení pomocí různých metod 

či modelů (Dovalil et al., 2009). Výsledkem správně zaměřené kondiční přípravy je 

optimální stav fyzické a duševní připravenosti sportovce. Vyžaduje však dlouhodobý 

soustavný trénink. 

Kondiční příprava hasičů je stejně důležitá, jako kondiční příprava v jiných sportech. 

Pokud trenéři z hasičských sborů požadují po svých svěřencích co nejlepší výsledky 

a sportovní výkony, musí být sportovcům umožněn kvalitní rozvoj, především ve složce 

kondičních faktorů. Pro naplňování kondiční přípravy nejen v požárním sportu je zásadní 

rozšiřování dvou základních forem. Jedná se o kondiční přípravu obecnou a o kondiční 

přípravu speciální.  

U kondiční přípravy požárních sportovců by nejprve mělo docházet k rozvoji obecné 

části, která je tvořena velkou části pohybovým předpokladem vytrvalostním. Ve speciální 
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kondiční přípravě by měly být rozvíjeny zejména rychlostní a silové pohybové 

předpoklady. 

Obecná kondiční příprava 

Obecná kondiční příprava je širším základem všech sportovních disciplín. Zabezpečuje 

všestranný kondiční rozvoj, který nepřímo podporuje zvyšování sportovní výkonnosti 

vyvoláním nespecifických adaptací organismu (Lehner et al., 2010). U dětí a mládeže 

věnujeme zvláštní pozornost rozvoji jejich obecné kondice. Příkladem obecné složky 

v požárním sportu může být klus terénem, sportovní hry, kruhové tréninky na rozvoj 

silových pohybových předpokladů. 

 

Speciální kondiční příprava 

Speciální kondiční příprava navazuje na obecnou kondiční přípravu a musí se v ní odrážet 

požadavky sportovního výkonu ve sportovním odvětví, které je spojeno s vytvářením 

specifických adaptací. Do speciální složky kondiční přípravy můžeme zařadit různá 

cvičení zaměřená na rychlostní vytrvalost, speciální vytrvalost, přeběhy překážek.  

Zatížení ve sportu se chápe jako pohybová činnost vykonávaná tak, že vyvolává aktuální 

změnu funkční aktivity člověka a ve svém důsledku trvalejší funkční, strukturální i 

psycho-sociální změny (Jansa, Dovalil et al., 2007). V kondiční přípravě hrají významnou 

roli požadavky určující zatížení. Jedná se o frekvenci zatížení, intenzitu zatížení, dobu 

zatížení, formu pohybové aktivity a objem zatížení. 

Frekvence zatížení – počet opakování prováděného cvičení. Jedná se o časový interval 

mezi jednotlivými zátěžovými podněty v rámci série cvičení nebo mezi sériemi (Lehner 

et al., 2010). 

Intenzita zatížení – velikost vynaloženého úsilí, kterým řeší sportovec danou pohybovou 

činnost. Intenzitu dělíme: 

 Maximální intenzita – do této intenzity spadají jednorázové 

pohyby (hod, odrazy apod.), jednorázové silové projevy, 

krátkodobé sprinty, starty apod.  

 Submaximální intenzita – cvičení vysoké intenzity v době 

trvání je 1 – 3 minuty (Perič, Dovalil, 2010). Tepová frekvence 

dosahuje hodnot přes 180 tepů za minutu vzhledem 

k maximální tepové frekvenci. 
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 Střední intenzita – doba trvání prováděné činnosti je do deseti 

minut. Tepová frekvence se pohybuje mezi 150 – 180 tepů za 

minutu. 

 Nízká intenzita – pohybová činnost, kde se tepová frekvence 

pohybuje pod 150 tepů za minutu, konaná dlouhodobě. 

Druh/typ zatížení – představuje obsah a program činnosti. Míra specifičnosti vyjadřuje 

podobnost či odlišnost příslušeného cvičení s finální sportovní činností, tj. s pohybovým 

obsahem sportovního výkonu v dané specializaci (Lehner et al., 2010). Specifičnost 

zatížení můžeme dále rozdělit na: 

 Cvičení všeobecně rozvíjející – pro cvičení je typické, že má malou podobnost se 

sportovní specializací. Pro požární sportovce je všeobecně rozvíjející cvičení 

například plavání, míčové hry, gymnastika. 

 Cvičení speciální – je zde vysoký až vyšší stupeň shody provedení. V požárním 

sportu je cvičení speciální například zapojení rozdělovače z místa, zapojení a 

rozpojení středových koncovek za klusu. 

 Cvičení závodní – pohybová činnost je stejná jako v závodě. Pro požární 

sportovce je to například provedení požárního útoku či zaběhnutí celé trati na 100 

m překážek v tréninkovém prostředí.  

Doba zatížení – je doba, po jakou dobu budou působit jednotlivé zátěžové podněty 

Objem zatížení – je kvantitativní ukazatel, který vypovídá o odtrénovaném množství 

v rámci každého tréninku, ale i o množství v souhrnu za více jednotek (týdenní, měsíční, 

roční tréninkový cyklus). 

Peete (2012), který se zabývá kondiční přípravou hasičů, tvrdí, že je důležité testovat a 

porovnávat aktuální stav kondičních předpokladů. (Autor se dále zabývá životním stylem 

a stravovacím režimem hasičů). 

2.5.5.2  Pohybové předpoklady 

Pohybové předpoklady bezpochyby ovlivňují sportovní výkon a tvoří významnou část 

pro kondiční základ sportovní výkonnosti. 

V tréninkové jednotce se dá věnovat jednotlivým pohybovým předpokladům buď 

monotematicky či diferencovaně. Monotematicky znamená, že pohybové předpoklady 

rozvíjíme jakoby samostatně, výraz diferencovaně můžeme charakterizovat jako rozvoj 

předpokladů společně. 
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Základními pohybovými předpoklady, na něž je zaměřená kondiční příprava v požárním 

sportu, jsou: 

 Rychlostní pohybové předpoklady 

 Silové pohybové předpoklady 

 Vytrvalostní pohybové předpoklady 

 Koordinační pohybové předpoklady 

 

Rychlostní pohybové předpoklady 

Charakteristika 

Rychlost, jako pohybová schopnost, je konání krátkodobé pohybové činnosti do 20 

sekund, v daných podmínkách co nejrychleji. (Choutka, 1987). Z fyziologického pohledu 

se na energetickém krytí rychlých pohybových činností podílí zejména ATP-CP systém 

rychlých svalových vláken. Rychlostní pohybové předpoklady jsou z velké části 

ovlivněné geneticky. Kaplan s Válkovou (2009) udávají, že je to ze 70 – 80 %.  

Pro trénink rychlosti je především důležité, aby sportovec nebyl unavený. Proto se 

rychlost zařazuje na začátku tréninku hned po zahřátí a rozcvičení. Rychlostní cvičení je 

dobré zazařovat do tréninku pravidelně i v době, kdy trénink sleduje jiné cíle.   

S rozvojem rychlostního předpokladu je vhodné začít již v 8 – 10 letech, zejména herní a 

soutěživou formou. Další období pro rozvoj tohoto předpokladu je mezi 12. a 13. rokem. 

Zde dochází ke stabilizaci rozvoje nervové soustavy. Dále většinou následuje pokles 

pohybové frekvence, který je dán především obdobím rychlého růstu bez odpovídajících 

silových předpokladů. Tato situace se změní, jakmile mladí sportovci začínají „nabírat“ 

sílu. Maxima rychlostních předpokladů se dosahuje mezi 20 – 26. rokem (Tvrzík, 2006). 

 Rychlostní pohybový předpoklad je rozhodující pro špičkový výkon v každé disciplíně 

(Bowerman, Freeman, 1991). Prolíná se ve všech disciplínách požárního sportu. 

 

Druhy rychlostí 

 
Podle Cacka a Grasgrubera (2008) dělíme rychlost na: 

Reakční rychlost 

Jedná se o typ rychlosti, kdy sportovec reaguje v co nejkratším čase na určitý podnět. 

Tuto rychlost dělíme na jednoduchou (například nízký start) a výběrovou (ta je využívána 

jen při náhlém rozhodnutí). Podněty pro reakci mohou být sluchové, zrakové a dotykové. 
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Cyklická rychlost 

Cyklická rychlost je rychlost pohybového projevu. Tuto rychlost můžeme dále členit na: 

 Akcelerační rychlost – schopnost dosáhnout maximální rychlosti v co nejkratším 

možném čase 

 Maximální rychlost – je to nejvyšší dosažená rychlost 

 Frekvenční rychlost – rychlost opakujících se pohybů za jednotkový čas 

 Rychlost se změnou směru 

 Hráčská cyklická rychlost – využívají ji zejména hokejisti, fotbalisti… 

 

Acyklická rychlost 

Acyklická rychlost je nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů. Dělíme ji na: 

 Vrhačskou rychlost  

 Odrazovou rychlost 

 Startovní rychlost 

 Rychlost jednorázových pohybů – např. odhody, kopy 

 Hráčskou rychlost 

 

Komplexní rychlost 

Komplexní rychlost je kombinace cyklických a acyklických pohybů včetně reakční 

rychlosti 

 

Při tréninku rychlostních pohybových předpokladů musíme při cvičení dodržovat 

následující parametry: intenzitu cvičení, dobu cvičení, interval odpočinku, počet 

opakování a způsob odpočinku. Každý vykonávaný pohyb je prováděn kontrolovaně, 

rychle a přesně. Důležité je hlídat uzlové body techniky – zvyšování frekvence kroků, 

prodlužování délky kroků, došlap aktivním zahrábnutím přes vnější přední část chodidla, 

rovnoběžné kladení chodidel, dvojitá práce kotníků (pata se téměř nedostane do kontaktu 

s podložkou), „zvedání“ kolen, „dokončování“ odrazu, mírný náklon trupu vpřed, 

razantní pohyb pažemi, uvolněná ramena, paže ohnuté a ruce volně sevřené v pěst, pohyb 

paží u boku v rovině běhu, uvolněné svaly na tvářích, hlava v prodloužení trupu a pohled 

směřuje přímo vpřed (Vindušková, Kaplan, Metelková, 1998).  
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 Intenzita cvičení je nejdůležitějším faktorem pro rozvoj rychlostního 

předpokladu. Cvičení je prováděno maximálně či supramaximálně. Při 

submaximální intenzitě dochází zejména k rozvoji rychlostní vytrvalosti. 

 Doba cvičení je zhruba do 15 s, jen výjimečně déle. 

 Interval odpočinku nemůže být libovolný. Odpočinek musí zabezpečit obnovu 

energetických zdrojů a zachovat aktivní centrální nervovou soustavu. Optimální 

doba odpočinku při rychlostním zatížení by měla být podle individuálních 

zvláštností a konkrétní délky cvičení 2 až 5 minut (Dovalil, 2009).  

 Počet opakování je vhodný okolo 10 – 15 ve třech sériích po 4 – 5 cvičení. Důležité 

přitom je, aby intenzita pohybu provedeného cvičení byla ve všech opakováních 

stále maximální. Po každém sledu cvičení lze mírně protáhnout dobu intervalu 

odpočinku.  

 Způsob odpočinku by měl být aktivní (dechová a protahovací cvičení, chůze, atd.). 

Při provádění tréninku v praxi by měla převažovat kvalita nad kvantitou. 

 Forma – trénink na rozvoj rychlostního předpokladu zařazujeme většinou 2 – 3x 

týdně v průběhu přípravného období, kde ho zařazujeme do 2/3 závěrečné fáze. 

V soutěžním období ho zařazujeme v souladu s termíny závodů (Havlíčková et al., 

2003). 

 

Rychlostní pohybový předpoklad můžeme testovat různými testy. Reakční rychlost 

otestujeme například zachycením padající gymnastické tyče nebo plochého měřidla 

rukou či zachycení plochého měřidla nohou. Cyklickou rychlost můžeme diagnostikovat 

pomocí následujících motorických testů: člunkový běh 4 x 10 m, běh na 50 m s pevným 

startem, běh na 20 m s letmým startem, slalomový běh, tapping rukou, tapping nohou a 

acyklickou rychlost můžeme otestovat díky přeskoku přes švihadlo, odhodu míčem 

(Měkota, Blahuš, 1983), (Měkota, Novosad, 2005). 

 

Rychlostní pohybové předpoklady v požárním sportu 

V požárním sportu se využívá reakční rychlost, která je důležitá při stratu u disciplín 100 

m překážek, výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku, 

požárním útoku a startu prvního člena ve štafetě 4 x 100 m. Z cyklických rychlostí se 
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využívá zejména rychlost akcelerační, frekvenční, maximální. Z acyklické rychlosti je 

důležitá především rychlost startovní. 

 

Silový pohybový předpoklad 

Charakteristika 

Bowerman, Freeman (1991) popisují silový pohybový předpoklad následovně: Silový 

pohybový předpoklad může být brán jednak ve smyslu celého těla a to z pohledu 

obecného udržování kondice a potom ve specifickém smyslu, kdy se bere v úvahu 

nejvyšší efektivita v rámci konkrétního pohybu.  

Většina českých autorů popisuje svalový pohybový předpoklad jako schopnost 

překonávat či udržet odpor svalovou kontrakcí. 

Síla je důležitá v každé disciplíně, a to jak pro muže, tak pro ženy a její úroveň má 

pozitivní dopad na rychlost i na výdrž (Bowerman, Freeman, 1991). Silový projev závisí 

na celkovém množství svalových vláken, na počtu aktivovaných vláken i na souhře 

svalových skupin. Tréninkem narůstá počet zapojených svalových vláken. 

 

Rozdělení silových předpokladů 

Výchozím bodem pro členění jednotlivých druhů silového pohybového předpokladu se 

stává typ kontrakce.  

Statická síla je charakteristická izometrickou kontrakcí, úsilí se neprojevuje pohybem, 

většinou se jedná o držení těla či břemene v určité poloze (Perič, Dovalil, 2010). 

Dynamická síla je charakteristická izotonickou kontrakcí. Projevuje se pohybem 

pohybového systému nebo jeho částí. V souvislosti s velikostí odporu a s rychlostí 

pohybu můžeme dynamickou sílu dále odlišovat podle Periče a Dovalila (2010) na: 

 Výbušnou sílu - znakem této síly je maximální zrychlení a nízký odpor. 

V požárním sportu se tato síla využívá například při odrazovém cvičení 

 Rychlou sílu – pro tuto sílu je typické, že velikost odporu je nízká a zrychlení je 

nemaximální. V požárním sportu se projevuje tato síla například při startování z 

bloků 

 Vytrvalostí sílu – síla, kde je, jak odpor, tak rychlost pohybu, nemaximální.  
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 Maximální sílu – je charakteristická překonáváním vysokého až hraničního 

odporu malou rychlostí a tvoří základ ostatních druhů silových schopností 

(výbušnou, rychlostní a vytrvalostní) (Perič, Dovalil, 2010). 

Rozvoj silového předpokladu 

Cílem tréninku, který je zaměřen na silový pohybový předpoklad, je v prvé řadě vytvořit 

silový potenciál pro podání sportovního výkonu.  Můžeme ho rozdělit na tyto úkoly: 

1) Rozvoj silového předpokladu 

- Obecný rozvoj silového předpokladu – Trénink je zaměřen na 

ovlivňování všech druhů síly a širokého spektra svalových skupin 

s přihlédnutím k vývojovým specifikům (Lehnert et al., 2010). Zde je 

třeba rozlišit vlastnosti a význam svalových skupin - svaly s převážnou 

funkcí tónickou, které mají tendenci se zkracovat a svaly fázické, které 

mají tendenci ochabovat. Pro obecný rozvoj silového předpokladu 

v tréninku lze vyžít: cvičení s plnými míči, s vlastní váhou, s činkou, na 

nářadí. V požárním sportu se často pro obecný rozvoj využívá forma 

kruhového tréninku. 

- Speciální rozvoj silového předpokladu – obecný rozvoj silových 

předpokladů tvoří základ pro speciální rozvoj. Dochází k rozvoji funkční 

síly8, která vzniká z rozboru sportovního výkonu v určitém sportu. Mezi 

speciální rozvoj můžeme zařadit trh, přemístění.  

2) Zvýšení prevence proti zranění 

Při kvalitním provedení obecné i speciální části dochází k rozvoji svalové síly, 

k pevnosti a pružnosti kostí, svalů, pojivové tkáně a zvýšení energetického potenciálu. 

Díky jeho zvyšování můžeme postupně zvyšovat tréninkové dávky se záměrem 

dosáhnout vysoké úrovně trénovanosti jedince a současně zmenšit nebezpečí 

poškození organismu. Do tréninkového procesu je vhodné zařazovat kompenzační 

cvičení, balanční cvičení, cvičení s izometrickou svalovou kontrakcí, rotační cviky.   

3) Udržení získaných adaptací v souladu s úkoly jednotlivých období ročního 

tréninkového cyklu 

                                                           
8 Je schopnost všech svalů produkovat dostatečnou sílu, která umožní provádět efektivně a bez sportovních 

zranění sportovní dovednosti a produkovat sílu pro koordinaci svalové činnosti (Lehner et al., 2010) 
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Důležité je, aby silový trénink byl zařazen v dostatečné kvalitě a kvantitě (Lehnert, 

2010). Za minimální tréninkovou dávku se udává 1 – 2 tréninky týdně. Trénink 

silových předpokladů je velmi specifický. Je nutné dbát na správný poměr určitých 

druhů silových předpokladů v tréninku a zapojovat trénink svalové síly do 

tréninkového procesu. V období soutěžním, kdy je organismus ve velkém zatížení, to 

může být velmi problematické. Při cvičení dbáme na rychlost a přesnost provedení. 

 

Metodotvorní činitelé pro trénink silového předpokladu 

Mezi metodotvorní činitele silových pohybových předpokladů řadíme: 

 Velikost odporu 

 Počet opakování 

 Rychlost provedení 

Kromě těchto tří rozeznáváme podle Periče a Dovalila (2010) ještě doplňkové parametry: 

 Délka odpočinku 

 Charakter odpočinku 

Velikost odporu 

Je základní charakteristikou zatížení, ze které vycházejí ostatní metodotvorní činitelé 

(Perič, Dovalil, 2010). Za odpor můžeme považovat například vítr, vodu, sníh, břemeno 

a jeho hmotnost (činky, medicinbaly, zatěžovací pásy), hmotnost vlastního těla, odpor 

partnera (soupeře), posilovací stroje. 

 

Počet opakování 

Počet opakování předpokládá nižší odpor, než jsou maximální hodnoty, přičemž je 

vhodné, aby prodlení opakování bylo provedeno již s maximálním vypětím sportovce či 

s mírou dopomocí (Perič, Dovalil, 2010). 

 

Rychlost provedení 

Rychlost pohybu je informačním parametrem o koncentraci svalového úsilí v čase 

(Dovalil, 2009). Při vysoké až maximální rychlosti provedení pohybu dochází 

k výraznému zvyšování napětí ve svalech. Rychlost provedení pohybu je velmi těžko 

kontrolovatelná, proto se většinou v tréninku vychází ze subjektivního pocitu trénujícího 

či na základě pozorování trenéra. Nesmíme ale opomenout přesnost prováděného pohybu. 
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Doplňkové parametry – délka odpočinku, charakter odpočinku 

Vhodnou délku odpočinku volíme na základě energetických zón, které zabezpečují daný 

pohyb. Kromě vytrvalostí síly je potřeba energii při rozvoji silových pohybových 

předpokladů zajišťovat převážně z ATP-CP zóny (Perič, Dovalil, 2010). Za vhodnou 

dobu odpočinku mezi jednotlivými sériemi se uvádí 2 – 3 minuty. Doporučuje se 

zařazovat protahovací cvičení v době odpočinku. 

 

I silové pohybové předpoklady můžeme testovat pomocí motorických testů například 

shyby, výdrž ve shybu, kliky, mrtvý tah, leh sed, vertikální skok (Měkota, Blahuš, 1983), 

(Měkota, Novosad, 2005). 

 

Silové pohybové předpoklady v požárním sportu 

Svalová síla se v požárním sportu musí uplatňovat mimořádně rychle, při velkém zatížení. 

Mezi základní prostředky pro rozvoj silového předpokladu patří cvičení se závažím – 

činky, medicinbal či pružiny, a překonání vlastní váhy. V požárním sportu má svalová 

síla význam například při výhozu žebříku, uchopování hadic, překonávání bariéry. Při 

cvičení dbáme na správné provedení „techniky“ pohybu – pohybového stylu jedince, aby 

dbal na správnou techniku pohybu (což znamená určitý způsob řešení daného určitého 

pohybového úkolu na základně tělesných předpokladů). 

 

Vytrvalostní pohybový předpoklad 

Charakteristika 

Komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co  

nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, tj. v podstatě odolávat únavě  

(Dovalil et al., 2009) - takto zjednodušeně můžeme charakterizovat vytrvalost.      

Vystihuje ji vysoká úspornost dýchacího, oběhového a nervového komplexu, vysoká 

úroveň VO2max a jeho využití, vysoká úroveň anaerobního prahu, vysoké parametry 

dýchacího systému, nižší intenzita inhibičních (útlumných) a exitačních (podrážďujících) 

dějů v centrální nervové soustavě, což se ukazuje v úsporné kontrakční a relaxační 

činnosti, které jsou omezeny počtem svalových skupin. Z morfologického hlediska je 
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vytrvalost podmíněna nízkým podílem tukové tkáně na celkové tělesné hmotnosti 

člověka, zesílením levé komory srdeční, bohatou kapilarizací svalů, kde převládají 

pomalá oxidační červená vlákna s četnými mitochondriemi a vysokou aktivací 

oxidativních enzymů. 

 

Členění vytrvalostních pohybových předpokladů 

Vytrvalostní pohybové předpoklady můžeme rozdělit z různých hledisek. Trenér nebo 

sportovec musí brát v úvahu typ vytrvalosti, kterou potřebuje ke sportu, a také to, jak 

bude správná vytrvalost zahrnuta v tréninkovém plánu (Bompa, Haff, 2009). 

Podle zaměření cílového rozvoje vytrvalosti lze rozdělit vytrvalostní pohybové 

předpoklady na základní vytrvalost a speciální vytrvalost. (Měkota, Novosad, 2005). 

Základní vytrvalost  

Základní vytrvalost umožňuje provádět dlouhotrvající pohybovou činnost v aerobní zóně. 

Je to základní složka zaměřena na jistý druh pohybové činnosti, která předchází přípravu 

pro speciální vytrvalost. Jedná se tedy o důležitý základ jak pro tréninkové, tak pro 

závodní zatížení. Lze ji považovat za důležitý přechodný můstek na anaerobní zónu při 

intenzivnějším zatížení. Je základem pro vytváření předpokladu snášet vysokou úroveň 

zatížení v tréninkovém procesu. 

Speciální vytrvalost 

Speciální vytrvalost pro potřeby požárního sportu je možné nazvat jako předpoklad 

sportovce udržet vysokou rychlost běhu a plnění jednotlivých úkolů po celou dobu úseku 

ve všech disciplínách. Základem speciální vytrvalosti je schopnost nervových buněk a 

svalů pracovat i za nedostatku kyslíku = anaerobní vytrvalost. Velký důraz se klade na 

kvalitativní hledisko. Speciální vytrvalost je závislá zvláště na úrovni celkové vytrvalosti, 

úrovni participujících silových a rychlostních pohybových předpokladů a kvalitě 

speciální nervosvalové koordinace, aerobní kapacitě organismu a příslušných 

požadavcích techniky určité disciplíny.  

Souhrn speciálních vytrvalostních pohybových předpokladů lze členit z různých 

hledisek. Podle Měkoty a Novosada (2005) se člení podle dělícího kritéria následovně: 

 Podle zapojení svalstva – celková a lokální 

 Podle typu svalové kontrakce – statická a dynamická  
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 Podle délky pohybové činnosti – rychlostní, krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá 

 Podle způsob energetického krytí – aerobní, anaerobní 

 Podle charakteru pohybové činnosti – cyklická lokomoční a acyklická 

Celková a lokální vytrvalost 

Při celkové vytrvalosti obvykle uskutečňuje pohybovou činnost více jak 2/3 svalstva těla. 

Například: běh, plavání. 

Při lokální vytrvalosti běžně pohybovou činnost koná méně než 1/4 svalstva těla. 

Například: opakované výhozy žebříku při nácviku disciplíny výstup do čtvrtého podlaží 

cvičné věže pomocí hákového žebříku. 

Statická a dynamická vytrvalost 

Statická vytrvalost se vyznačuje schopností vydržet přes vnější odpor ve stanovené 

poloze po delší dobu. 

Dynamická vytrvalost je schopnost udílet segmentům těla pohybovou energii po relativně 

dlouhou dobu (Lehnert et al., 2010).  

 

Rychlostní, krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá vytrvalost podle Lehnerta et al 

(2010) 

Rychlostní vytrvalost je zvláštní vytrvalostní pohybový předpoklad, který se uplatňuje při 

cyklických sprinterských disciplínách po dobu od zhruba 7 do 35 sekund. 

Krátkodobá vytrvalost je zvláštní vytrvalostní pohybový předpoklad, který nachází 

uplatnění při cyklických závodních činnostech a probíhá přibližně od 35 sekund do 2 

minut. 

Střednědobá vytrvalost je zvláštní typ vytrvalosti uplatněný v cyklické vytrvalostní 

disciplíně. Její doba trvání je asi v rozmezí 2 – 10 minut. 

Dlouhodobá vytrvalost je pohybový předpoklad vykonávat pohybovou činnost déle jak 

10 minut. 

 

Aerobní a anaerobní vytrvalost (z hlediska energetického krytí) 

Aerobní vytrvalost, někdy nazývána vytrvalostí nízké intensity cvičení, dovoluje osobám 

předvádět aktivity nepřetržitě po dlouhou dobu (Bompa, Haff, 2009). 
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Anaerobní vytrvalost, neboli vytrvalost vysoké intenzity cvičení, zajišťuje schopnost 

opakovaně provádět cvičení o vysoké intenzitě v jakýchsi vlnách (Bompa, Haff, 2009). 

Řadíme ji do skupiny speciální vytrvalosti, pro kterou je typické uvolňování energie za 

pomocí štěpení ATP a její resyntézou  anaerobně laktátové fázi tvorbě energie. Tento 

proces probíhá bez přítomnosti kyslíku a nevytváří se zde kyselina mléčná. Jiným 

způsobem je uvolňování energie v anaerobně laktátové fázi, kdy dochází ke vzniku 

laktátu a tím dochází i k rychlému nárůstu únavy. 

 

Cyklická lokomoční a acyklická 

Mezi cyklickou lokomoční vytrvalost můžeme zařadit klus, plavání. Pro cyklický pohyb 

je charakteristická pravidelně opakující se struktura pohybu. 

Mezi acyklickou vytrvalost můžeme zařadit opakované odhody medicinbalem. Pro 

acyklický pohyb je charakteristické neopakující se pravidelná struktura pohybu. 

 

Vytrvalostní předpoklady můžeme otestovat mnoha způsoby. Příklady testů jsou: běh na 

2000 m, Cooperův test, Corconiho test, Legérův test, Celostátní motorický Jacíkův test, 

leh – sed opakovaně (Měkota, Blahuš, 1983), (Měkota, Novosad, 2005). 

 

Vytrvalostní pohybové předpoklady v požárním sportu 

V požárním sportu se pro rozvoj všeobecné vytrvalosti používá zejména klus terénem, 

běh na lyžích, jízda na kolečkových bruslích, plavání či různé kolektivní hry. Speciální 

vytrvalost je v požárním sportu důležitá k uchování vysoké rychlosti pohybu při 

vícenásobných opakováních běhu na krátkých úsecích a silových pohybových činnostech. 

K rozvoji vytrvalostních pohybových předpokladů dochází u požárních sportovců 

převážně v zimní přípravě, kdy se nabíhá velké množství úseků. 

Koordinační pohybové předpoklady 
 

Charakteristika 

Koordinační pohybové předpoklady můžeme charakterizovat jako zvládnout a okamžitě 

čelit každému novému pohybu a rychle se přizpůsobit pohybovým požadavkům měnící 

se situace (Perič, Dovalil, 2010).    

Rozvoj koordinačních pohybových předpokladů je možný poměrně brzy. Vhodná doba 

rozvoje je okolo 6 – 8 roku věku, může nastat i dříve. Koordinace se většinou spojuje 
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s činností centrální nervové soustavy, která řídí a organizuje množství oblastí důležitých 

pro konkrétní pohyb (Perič et al., 2012). Koordinační pohybové předpoklady lze 

vystihnout známým příslovím: „ Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. 

Pohybové zkušenosti, které získáme v dětství, nás mohou později pozitivně ovlivnit 

jak v motorickém učení, tak v pohybovém jednání. Jedna z hlavních zásad je stavět 

sportovce úmyslně a opakovaně do situací, kde musí vyřešit odlišné pohybové úkoly 

různé náročnosti. Dalo by se říci, že se jedná o zvyšování pohybové zkušenosti na základě 

nových, neustále obtížnějších pohybů. Na bázi již získaných pohybových zkušeností 

tvoříme dále stále nové a jedinečné soustavy pohybů, kde dochází k sjednocení již 

naučených pohybů v obtížný celek. 

Základní koordinační pohybové předpoklady      

Mezi základní koordinační předpoklady dle Měkoty a Novosada (2005) patří:  

 Reakční 

 Rovnovážný 

 Diferenční 

 Orientační 

 Rytmický 

Reakční předpoklad 

Reakční předpoklad je možné charakterizovat jako zahájení pohybové činnosti na daný 

podnět, v co nejkratším čase. Ukazatelem je reakční doba. V požárním sportu se reakční 

předpoklad projevuje při startování z bloku, začátku požárního útoku či předávce ve 

štafetě.  

Rovnovážný předpoklad 

Rovnováha je schopnost udržet si střed těla okolo své osy. Je to uvědomování si pozici 

těla v prostoru a v závislosti na koordinaci mezi vnitřním uchem, mozkem, kostrou a 

svaly. Statická rovnováha je schopnost setrvat v nehybné pozici; dynamická rovnováha 

je schopnost udržet si rovnováhu v měnícím se stavu těla za pohybu, tvaru a orientaci. 

(Davis, 2003). Zvláštním případem rovnovážného předpokladu je balanční předpoklad 

(držení těla či předmětu na nerovném povrchu). V požárním sportu je možno vidět 

rovnovážný předpoklad při běhu na kladině, odběhu „proudařů“ od základny při požárním 
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útoku, při vylézání do dalšího okna v disciplíně výstupu na cvičnou věž do čtvrtého 

podlaží cvičné věže. 

Diferenciační předpoklad 

Diferenční předpoklad je schopnost jemně rozlišovat a nastavovat silové, prostorové a 

časové parametry pohybového průběhu (Měkota, Novosad, 2005). Úroveň tohoto 

předpokladu je dána pohybovou zkušeností a stupněm osvojení konkrétní činnosti.  

V požárním sportu se diferenční předpoklad projevuje ve všech disciplínách, například 

při zapojení rozdělovače na 100 m překážek. 

Orientační předpoklad 

Tento předpoklad se vztahuje především k  úkolům zrakového, sluchového, 

kinestetického, taktilního a vestibulárního analyzátoru. Dochází především k pozorování 

nejen pohybu vlastního, ale i pohybu jiných sportovců či soupeřů. V požárním sportu je 

možno orientační předpoklad pozorovat například u sportovců, kteří vykonávají 

disciplínu výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, a to při 

„přemisťování“ z jednoho okna věže do druhého. 

Rytmický předpoklad 

Tato složka koordinačních pohybových předpokladů se vztahuje téměř ke každé 

sportovní činnosti a to zkrátka v různé míře či kvalitě. Jakýkoliv pohyb má svůj rytmus, 

který může být buď stálý či proměnlivý a je třeba se ho naučit. Stálý rytmus je možno 

vidět u běhu, bruslení. Proměnlivý rytmus lze pozorovat například při překonávání 

bariéry, zapojení rozdělovače ale i při výstupu na cvičnou věž. 

Testování koordinačních předpokladů 

Koordinační předpoklady můžeme také testovat. Reakční předpoklad můžeme otestovat 

jednoduchým testem a to chytáním padajícího pravítka. 

Rovnovážný předpoklad můžeme otestovat například při výdrži na jedné noze 

se zavřenýma očima, chůzi vzad po kladině.  

Diferenciační předpoklad můžeme otestovat například hody na pohyblivý terč, chytáním 

zavěšeného míčku do kelímku, hody tenisového míčku do terče zády k cíli. 
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Orientační předpoklad můžeme otestovat například u běhu s kotoulem, vertikálním 

skokem s rotací. 

Rytmický předpoklad můžeme otestovat například přeskakováním švihadla, udržením 

stálého tempa pohybu, bubnováním rukama i nohama či nerytmickým bubnováním. 

(Měkota, Blahuš, 1983), (Měkota, Novosad, 2005). 

Koordinační pohybové předpoklady v požárním sportu 

V požárním sportu jsou tyto pohybové předpoklady důležitým základem k vytvoření a 

zdokonalování již dosažených zručností, které jsou spojeny s technikou jednotlivých 

disciplín. Technika většiny disciplín požárním sportu má povahu automatizovaných 

komplexů vědomého jednání sportovce, které probíhá bez jeho větší kontroly. 

Koordinační pohybové předpoklady jsou proto v požárním sportu prvním předpokladem 

rychlého a kvalitního osvojení techniky jednotlivých disciplín. Jejich pozdější stabilizace 

je důležitým faktorem sportovního výkonu. 

 

2.5.6  Psychologické faktory 

I požární sport je ovlivněn psychologickými faktory. Psychologická příprava požárního 

sportovce je cílevědomé využití psychologických poznatků k prohloubení efektivity 

tréninkového procesu, jehož cílem je na základě psychologických poznatků zvýšit 

účinnost složek sportovní přípravy a v  soutěži stabilizovat výkonnost na úrovni 

natrénované kapacity sportovce. Při dobrá psychologické přípravě by sportovec měl 

v jakékoli soutěži podat výkon, na který je trénován (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Psychologická příprava sportovce je zbraní proti selhání výkonnosti z různých 

psychologických příčin.  

2.5.7  Rozpis kondiční přípravy v ročním tréninkovém cyklu 

V každém období ročního tréninkového cyklu (kromě období přechodného) je 

realizována obecná a speciální kondiční příprava, přičemž v rámci speciální kondiční 

přípravy je v různých etapách kladen větší či menší důraz na rozvoj toho kterého 

pohybového předpokladu. V níže vytvořené tabulce je uveden základní přehled 

pohybových předpokladů, na něž je kladen v dané etapě tréninkového cyklu důraz 

největší.  

Za předpokladu, že se jedná o sportovce, který se věnuje prioritně požárnímu sportu, lze 
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za optimální považovat takovou přípravu, která probíhá čtyři až šestkrát týdně v rozsahu 

dvou až tří hodin, není zaměřena jednostranně, ale rozvíjí veškeré pohybové předpoklady 

potřebné k plnění jednotlivých disciplín požárního sportu. 
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2.6  Shrnutí 

Sportovní výkon v požárním sportu se skládá z následujících částí – kondiční, technické, 

taktické i psychologické. Pro provedení nejlepšího výkonu v každé disciplíně je nutné 

v daný okamžik skloubit rychlost, obratnost a sílu. Pro opakování kvalitních výkonů je 

podmínkou přiměřeně rozvíjet i vytrvalostní předpoklady.  

Bohužel v požárním sportu chybí potřebná literatura pro toto změření tréninku. Kromě 

pravidel a směrnic nejsou dostatečně zpracované metodické příručky. V tomto sportu 

chybí kvalifikovaní trenéři. Trenéři tak vychází jen ze svých zkušeností. Většina 

sportovců trénuje sama a často dochází k špatnému nácviku „techniky“. 

 

 

2.7  Ontogeneze 
Lidský věk je možné rozdělit do několika skupin či podskupin. Podle Riegerové a 

Ulbrichové (2006) rozdělujeme věk na tři hlavní skupiny a několik podskupin. 

1. První dětství – končí v 7 letech  

 Novorozenec – toto období trvá 28 dní 

 Kojenec – do 12 měsíců. 

 Batole – od 1 – 3 let 

 Předškolní věk – od 4 do 6 – 7 let 

 

2. Druhé dětství – končí ve 14 – 15 letech 

 Mladší školní věk – od 6 – 7 let do 11 let 

 Starší školní věk – od 11 – 15 let 

 

3. Dospělost – od 15 let 

 Dorostový věk – od 15 do 18 let 

 Plná dospělost – do 30 let 

 Zralost – do 45 let 

 Střední věk – do 60 let 

 Stárnutí – do 75 let 

 Stáří – do 90 let 

 Kmetský věk – od 90 let 
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2.7.1  Věkové kategorie v požárním sportu 

Požární sport se dá provozovat v každém věku. Děti a dospělí mají své typy soutěží, 

které jsou organizovány Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.  

Tabulka č.2: Souhrn soutěžních kategorií (poznámka – platný pro ročník 2014/2015) 

 Rok narození Poznámka  

Mladší kategorie od 2004 a mladší zde se kategorie rozdělují 

podle školního roku Starší kategorie 2000– 2004 

   

Dorost – družstva 1997– 2002 13 – 18 let 

Dorost -jednotlivci  mladší  2001– 2002 13 – 14 let 

Střední 1999 – 2000 15 – 16 let 

Starší 1997 – 1998 17 – 18 let 

   

Dospělí 1996- a starší 19 let a starší 

 

Pro účely diplomové práce jsem testovala zástupce sborů dobrovolných hasičů, kteří 

převážně spadají do dorostového věku (tj. 1997 – 2002). 

2.5.1.1  Dorostový věk 

Jedná se o most mezi dětstvím a dospělostí. Vyznačuje se postupným vyrovnáním 

pubertálních nesrovnalostí a nerovností a dokončováním růstu a vývoje. Tyto děje však 

zcela ještě nekončí. V tělesném vývoji i u růstu již ke změnám moc nedochází, ale vývoj, 

zejména společenský, pokračuje dál. Zesílený tělesný skelet spolu s rozvinutým 

svalstvem a plně funkčním oběhovým a dýchacím systémem umožňuje již intenzivnější 

zatěžování (Jansa, 2012).  

V tomto věku jsou vybudovány dispozice k rozvoji všech pohybových předpokladů.  

Naskýtají se velké možnosti pro rozvoj silových a vytrvalostních pohybových 

předpokladů a organismus je připraven snášet i anaerobní zatížení. Z hlediska technické 

přípravy dochází k zdokonalování techniky až do potřebných detailů. Je zde dáván větší 

důraz na stránku taktickou. 

Intelektuální stránka se začala rozvíjet již dříve. Vývoj této činnosti nepřestává. Pokračuje 

rozvoj na vysoké úrovni u abstraktního myšlení, zjemňují se a zdokonalují logické 
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komponenty. Dosahuje se plné schopnosti logického usuzování, chápání i nejsložitějších 

pojmů, využívání analýzy i syntézy (Dovalil et al., 2009). 

 V tomto období dochází ke zdůraznění skupinové příslušnosti k vrstevníkům a 

zařazování se do vrstevnických skupin. Díky nim se vytvářejí postoje vůči okolí a také 

vlastní normy. Je zde potřeba „někam pařit“, podílet se něčem či něco sdílet.  Za důležitý 

sociální mezník je považováno ukončení profesní přípravy, kde dochází k nástupu do 

povolání či pokračování ve studiu.  Zde již dochází k úvahám o svých osobních cílech, 

plánech do budoucnosti. 

V období dorostového věku může docházet také k problémům. Dospívající má své 

názory, vlastní kulturu, zájmy a potřeby. Snahou je odpoutat se od rodičů, jednat podle 

vlastního uvážení, rozhodovat podle svého.  Dochází i k odmítání autority rodičů, trenérů. 

Bohužel to někdy vede i k nežádoucímu chování jako je například lhaní, krádeže, kouření, 

alkohol. 

2.8  Shrnutí 

Až do této části práce jsem se zabývala historií požárního sportu, disciplínami, které 

v tomto odvětví existují, faktory, které ovlivňují výkon v požárním sportu, ontogenezí 

člověka a věkovými kategoriemi, na které se požární sport dělí.  

Největší část věnuji kondiční přípravě a pohybovým předpokladům, kde je uveden jejich 

popis, dělení, a jejich začlenění v požárním sportu. Výzkumnou část tvoří testování 

motorických předpokladů dorosteneckých kategorií. Při výběru testů jsem se zaměřila na 

to, aby testy byly vhodné pro tuto věkovou skupinu, neboť při nevhodně zvoleném testu 

na měření určitého pohybového předpokladu může dojít ke zkreslení výsledku či jeho 

výsledek nemá žádnou vypovídající hodnotu. Neopomněla jsem ani to, aby se probandi 

před započetím testu podrobili zácviku, tzn. důkladně zahřáli a protáhli organismus a byli 

připraveni na zátěž. Rovněž měli možnost po zadání testu vznést dotazy při případných 

nejasnostech a test si cvičně vyzkoušet, aby ho mohli provést co nejlépe. Testováním 

jsem chtěla zhodnotit, jaká je motorická výkonnost a vztah kondice a speciální výkonnosti 

u mládeže v dorostovém věku, která se věnuje požárnímu sportu, neboť tato data nejsou 

zatím nikde publikována. Zjištěné údaje jsem porovnávala s výsledky dosaženými 

jednotlivými týmy na soutěži konané v jednom místě a jednom čase.  
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3  Cíle a úkoly práce, hypotézy 

Cílem diplomové práce je zhodnotit motorickou úroveň požárních sportovců v kategorii 

dorostu, kteří se probojovali na mistrovství České republice v požárním sportu, kdy každý 

tým měl odlišnou přípravu. 

3.1  Hypotézy práce 

H1 Výbušnost, testována skokem dalekým z místa, má vztah ke sportovní výkonnosti 

hodnocené umístěním na MČR v požárním sportu. 

H2 Funkční síla horních končetin, testována výdrží ve shybu, má vztah ke sportovní 

výkonnosti hodnocené umístěním na MČR v požárním sportu. 

H3 Rychlostní a obratnostní pohybové předpoklady, testovány člunkovým během na  

4 x 10 m, mají vztah ke sportovní výkonnosti hodnocené umístěním na MČR v požárním 

sportu. 

H4 Rychlostní pohybové předpoklady, testovány během na 50 m, mají vztah ke sportovní 

výkonnosti hodnocené umístěním na MČR v požárním sportu. 

 

3.2  Úkoly práce 

 prostudování dat z dostupné literatury 

 shromáždění dat týkajících se požárního sportu, pohybových předpokladů a 

dorostového věku 

 výběr vhodných motorických testů, podle kterých budou měřeny pohybové 

předpoklady požárních sportovců v dorostenecké kategorii 

 provedení diagnostiky u vybraného vzorku požárních sportovců 

 provedení analýzy naměřených dat 

 provedení srovnání dat 
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4  Metodika práce 

4.1  Organizace výzkumu 
Hlavním úkolem této práce je zhodnotit motorickou úroveň požárních sportovců. Pro 

výzkum byli vybráni požární sportovci i sportovkyně v kategorii dorostu z různých krajů 

České republiky, kteří startovali na mistrovství České republiky v požárním sportu v 

kategorii dorostu v roce 2015 konaném v Praze. Testování se zúčastnilo celkem 98 osob, 

z toho 42 dorostenek z šesti sborů a 56 dorostenců z osmi sborů. Vybranými sbory byly 

za kategorii dorostenců SDH Bludov, SDH Michálkovice, SDH Oznice, SDH Kvasiny, 

SDH Kostomlátky, SDH Kamenec u Poličky, SDH Žebnice a SDH Jablonec nad Jizerou 

a za kategorii dorostenek SDH Střezimíř, SDH Kamenec u Poličky, SDH Bozkov, SDH 

Horní Lánov, SDH Jarcová a SDH Těškovice. V jednom týmu bylo testováno vždy 7 lidí. 

V diplomové práci jsem použila pozorovací a testovací metodu. Testování se konalo v 

srpnu a září 2015. Veškeré testování (kromě výdrže ve shybu, které bylo někde prováděno 

v tělocvičně) probíhalo ve venkovním prostředí, bez vlivu nepříznivých povětrnostních a 

srážkových podmínek (např. silného větru, deště a jiných klimatických jevů, které by 

měření ovlivnilo). Testování probíhalo na sportovních hřištích, aby všichni zúčastnění 

měli obdobné podmínky. Testování probíhala vždy pod dozorem trenérů či vedoucích 

jednotlivých družstev. Před každým testováním byli probandi informováni, proč 

k testování dochází. Každý motorický test byl před svým zahájením slovně popsán a 

názorně testujícím předveden, byly vysvětleny případné nejasnosti a test si všichni cvičně 

vyzkoušeli, aby ho mohli provést co nejlépe. Aby nedošlo k úrazu či zranění, proběhly 

cvičné a poté i měřené pokusy až po důkladném zahřátí organismu, protažení a následné 

běžecké abecedě u každého testovaného. Důležitým faktorem byla motivace sportovců 

předvést při tomto testování co nejlepší výkon. 

4.2  Charakteristika výzkumného faktoru 

Diagnostika byla provedena v různých požárních sborech v různých krajích po celé České 

republice. Měření se účastnili zástupci z řad dorostenců z kraje Pardubického, 

Moravskoslezského, Středočeského, Zlínského, Královéhradeckého, Libereckého, 

Olomouckého a Plzeňského. Z řad dorostenek se měření účastnily z kraje Pardubického, 

Královéhradeckého, Zlínského, Moravskoslezského a Středočeského.  
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Souhrnné tabulky týmů 

Tabulka č. 3: Průměry a směrodatné odchylky vybraných antropometrických parametrů 

a údaje o frekvenci a době trvání týdenního tréninkového zatížení u sledovaných 

dorostenců 

 

Dorostenci Bludov 

Michál-

kovice Oznice Kvasiny 

Kosto-

mlátky 

Kamenec 

u Poličky Žebnice 

Jablonec 

nad 

Jizerou 

Průměrný 

věk 

Směrodatná 

odchylka 

17,0 let 

 

0,8 let 

 

17,6 let 

 

0,5 let 

 

16,7 let 

 

0,7 let 

 

17,7 let 

 

0,5 let 

 

17,0 let 

 

1,1 let 

 

16,7 let 

 

0,5 let 

 

17,1 let 

 

0,4 let 

 

15,3 let 

 

1,0 let 

 

Průměrná 

hmotnost 

Směrodatná 

odchylka 

74,1 kg 

 

8,8 kg 

 

70,3 kg 

 

3,6 kg 

 

75,9 kg 

 

12,4 kg 

 

72,9 kg 

 

6,8 kg 

 

73,7 kg 

 

5,4 kg 

 

80,0 kg 

 

5,4 kg 

 

72,1 kg 

 

4,9 kg 

 

73,1 kg 

 

4,5 kg 

 

Průměrná 

výška 

Směrodatná 

odchylka 

179,7 cm 

 

6,8 cm 

 

178,6 cm 

 

1,9 cm 

 

181,4 cm 

 

7,4 cm 

 

177,1 cm 

 

4,8 cm 

 

179,1 cm 

 

6,1 cm 

 

180,9 cm 

 

4,12 cm 

 

178,1 cm 

 

4,4 cm 

 

177,7 cm 

 

3,0 cm 

 

 

Společný 

trénink 2x týdně 2x týdně 3x týdně 3x týdně 2x týdně 1x týdně 2x týdně 1x týdně 

Doba 

tréninku 2 hodiny 

1hod 

45min 

 

      

2hodiny 

1hod 

30min 2 hodiny 2 hodiny 2hodiny 2hodiny 

 

 

Tabulka č.4: Průměry a směrodatné odchylky vybraných antropometrických parametrů 

a údaje o frekvenci a době trvání týdenního tréninkového zatížení u sledovaných 

dorostenek 

Dorostenky Střezimíř 

 

Kamenec u 

Poličky Bozkov Horní Lánov Jarcová Těškovice 

Průměrný 

věk 

Směrodatná 

odchylka 

16,4 let 

 

1,5 let 

15 let 

 

1,4 let 

15 let 

 

1,4 let 

17,3 let 

 

0,7 let 

16,6 let 

 

1,3 let 

15,6 let 

 

1,6 let 

Průměrná 

hmotnost 

Směrodatná 

odchylka 

54,3 kg 

 

4,8 kg 

 

51,0 kg 

 

5,4 kg 

 

59,1 kg 

 

4,1 kg 

 

59,0 kg 

 

4,8 kg 

 

51,1 kg 

 

5,6 kg 

 

54,4 kg 

 

6,3 kg 

 

Průměrná 

výška 

Směrodatná 

odchylka 

168,1 cm 

 

5,9 cm 

 

164,0 cm 

 

4,6 cm 

 

171,2 cm 

 

5,0 cm 

 

168,7 cm 

 

4,1 cm 

 

167,9 cm 

 

2,0 cm 

 

157,1 cm 

 

6,4 cm 

 

 Společný 

trénink 1x týdně 2x týdně 2x – 3x týdně 2x – 3x týdně 2x týdně 2x týdně 

Doba 

tréninku 2hod 15min 1hod 30min 

1hod 30min – 

2 hod 2 hodiny 2 hodiny 

1hodina 

45minut 
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Pardubický kraj 

Na mistrovství České republiky se v letošním roce probojovali zástupci ze sboru 

dobrovolných hasičů  Kamenec u Poličky. Dorostenci zde obsadili 7. místo, dorostenky 

2. místo. 

SDH Kamenec u Poličky 

Kamenec u Poličky se nachází v Pardubickém kraji na severovýchodním okraji 

Českomoravské vrchoviny. Obec má přibližně 550 obyvatel. V letošním roce (2015) 

oslavil tento sbor 125. výročí vzniku. Sportovní činnost sboru byla zahájena v roce 1971. 

Od toho roku se tento sbor účastní pravidelně různých hasičských soutěží ve všech 

kategoriích. V roce 1976 vznikl díky brigádnické činnosti hasičů v obci sportovní areál, 

kde nyní mají nejen hasiči kvalitní prostor pro sportovní přípravu na tartanovém povrchu. 

V požárním sportu má sbor obsazení ve všech kategoriích. 

Zlínský kraj 

Ze Zlínského kraje se na MČR dostali zástupci SDH Oznice v kategorii dorostenců a SDH 

Jarcová v kategorii dorostenek. Dorostenci se umístili na 3. místě a dorostenky na 5. 

místě. 

SDH Oznice 

Obec Oznice se nachází v okrese Vsetín poblíž Valašského Meziříčí. Vznik SDH je 

datován k roku 1943, kdy byl sbor založen prvními dobrovolníky. Z obce, která má 

přibližně 400 obyvatel, je 123 členů místního sboru. V soutěžích požárního sportu má 

obsazení ve všech kategoriích. V této obci je aktivní také hasičská přípravka (tj. děti od 

předškolního věku). Svůj trénink požární sportovci provádí buď na antukovém či 

travnatém hřišti nebo dojíždějí na atletický stadion do Valašského Meziříčí. 

SDH Jarcová 

Obec Jarcová se nachází na Valašsku poblíž Valašského Meziříčí a má něco málo přes 

800 obyvatel. Sbor dobrovolných hasičů Jarcová byl založen v roce 1908 a práce s 

mládeží se obnovila v roce 2004. Požární sport zde provozují jak mladí hasiči, tak dospělí. 

S republikovou úrovní má tým dorostenek velké zkušenosti. Své tréninky provádí na 
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travnatém hřišti nebo mohou využívat stejně jako SDH Ohnice atletický stadion ve 

Valašském Meziříčí.  

Středočeský kraj 

Na letošním MČR se za Středočeský kraj nominovala družstva  SDH Kostomlátky z řad 

dorostenců a SDH Střezimíř z řad dorostenek. Dorostenci obsadili 6. místo a dorostenky 

se staly mistryněmi ČR. 

SDH Kostomlátky 

Kostomlátky je malá obec v okrese Nymburk s necelými 300 obyvateli a hasičská činnost 

zde má velkou tradici zejména v práci s dětmi a mládeží. Sbor má asi 60 členů. V době 

hasičské sezóny trénují 2 x týdně. Na tréninky dojíždí ke spřátelenému sboru v Pískové 

Lhotě na travnatý i tartanový povrch, či využívají stadionu v Nymburce (trénink štafety). 

SDH Střezimíř 

Střezimíř je vesnička nacházející se v okrese Benešov. Střezimíř má 326 obyvatel a je 

rozdělena na místní části – Střezimíř, Bonkovice, Černotice, Dolní a Horní Dobřejov. 

Sbor dobrovolných hasičů v obci byl založen v roce 1896 a dodnes je nejaktivnějším 

spolkem této obce. Ve sboru jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Trénují na 

travnatém hřišti vedle hasičské zbrojnice, kde mají i zázemí pro nácvik požárního útoku. 

Dorostenky trénují společně 1x týdně, v ostatních dnech individuálně. Přes zimu se 

zaměřují především na  kondiční stránku sportovní přípravy  a v závodní sezóně převážně 

na stránku technickou. 

Plzeňský kraj 

 Z Plzeňského kraje se výzkumu zúčastnili pouze zástupci kategorie dorostenců, a to ze 

SDH Žebnice, který na MČR obsadil 10. místo. 

SDH Žebnice 

Obec Žebnice se nachází v severovýchodní části okresu Plzeň – Sever a spadá pod město 

Plasy.  Žije zde necelých 200 obyvatel. Tato vesnice je proslavena zejména závodem 

traktorů do vrchu. Požární dorostenci se letos MČR zúčastnili podruhé. Tým se přes zimu 

připravoval v atletickém tunelu v Plzni na Skvrňanech a jarní část již trávil na hasičské 
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stanici v Plzni na Košutce, do Plas jezdil na atletický ovál a do nedalekého Horního 

Hradiště dojížděl tým za účelem přípravy na požární útok.  

Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj reprezentoval  SDH Kvasiny v kategorii dorostenců, kteří obsadili 

na MČR 5. místo a SDH Horní Lánov v kategorii dorostenek, které obsadily 4. místo. 

SDH Kvasiny 

Kvasiny se nacházejí v podhůří Orlicích hor  zhruba 6 km od Rychnova nad Kněžnou. 

Město, kde žije okolo 1500 obyvatel a které je spojeno zejména s výrobnou automobilky 

Škoda, má také své zástupce v řadách dobrovolných hasičů. SDH Kvasiny byl založen 

v roce 1881. Kategorie dorostenců trénuje pravidelně až 3 x týdně a to zhruba od začátku 

dubna do začátku října. K tréninku využívají místní travnaté hřiště a taktéž dojíždějí do 

Rychnova nad Kněžkou na stanici HZS Královéhradeckého kraje. Snahou dorostenců je 

navázat na vynikající výsledky družstva žen, které byly několikrát na stupních vítězů a 

dosud jsou držitelkami národního rekordu ve štafetě 4 x 100 m. 

SDH Horní Lánov 

Horní Lánov se nachází v okrese Trutnov poblíž Vrchlabí a má víc než 400 obyvatel. 

Tento sbor tvoří přibližně 150 členů, z toho 50 členů je dravé mládí. V roce 1995 vznikl 

kolektiv mladých hasičů, který se chlubí pěknými výsledky. Se soutěžní činností začíná 

již v přípravce, která v tomto sboru působí. Následují všechna družstva všech věkových 

kategorií. Dorostenky se na MČR probojovaly již pošesté. Děvčata trénují na atletickém 

stadionu ve Vrchlabí.  

Moravskoslezský kraj 

Na letošní MČR se nominovaly týmy  SDH Michálkovice v kategorii dorostenců a SDH 

Těškovice v kategorii dorostenek. SDH Michálkovice se umístil na 2. místě a SDH 

Těškovice na 8. místě. 

SDH Michálkovice 

Michálkovice jsou jednou z částí Ostravy, kde žije okolo 3000 obyvatel. Sbor 

dobrovolných hasičů v Michálkovicích vznikl v roce 1902 za účelem pomoci 

obyvatelstvu Michálkovic v oblasti požární ochrany. Posléze začal s rozvojem práce s 
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mládeží a v dnešní době patří jeho základna k nejlepším v Ostravě. V současné době se 

sbor soustředí na rozvoj aktivity požární jednotky v obci, na rozvoj mládeže v požárním 

sportu a na znovunavrácení volnočasové zóny do areálu hasičské zbrojnice. V minulosti 

se tomuto sboru podařilo dvakrát dosáhnout na titul mistrů republiky v kategorii družstev 

dorostenců. Sbor k tréninku využívá podmínky HZS Moravskoslezského kraje na stanici 

Poruba zhruba 3 x týdně. Přes zimu sportovci využívají atletický tunel. 

SDH Těškovice 

Těškovice leží ve Slezsku v jihovýchodní části Nízkého Jeseníku zhruba 10 km od 

Bílovce a žije zde asi 850 obyvatel. Mezi zájmovými spolky má SDH v této obci 

nejpočetnější zastoupení. Těškovický sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1891 

a v současné době má 98 členů dospělých a 39 dětí. Sbor se může pyšnit družstvy všech 

věkových kategorií vč. týmu mužů nad 35 let. Největších úspěchů v požárním sportu sbor 

dosáhl roce 2012, kdy se všem družstvům (žáci, dorostenci, dorostenky, muži a ženy) 

podařilo postoupit na MČR. Tým má pro trénování velice dobré podmínky, neboť 

atletický stadion se nachází přímo v obci. 

Liberecký kraj 

Na MČR v požárním sportu se za Liberecký kraj nominovala družstva dorostenců 

z Jablonce nad Jizerou, které se umístilo na 11. místě a tým dorostenek z Bozkova, který 

se umístil na 3. místě.  

SDH Jablonec nad Jizerou 

Jablonec nad Jizerou je malé městečko s přibližně 1750 obyvateli ležící v okrese Semily. 

Sbor má okolo 120 členů, z toho 38 členů jsou děti a dorostenci. Tým chodí většinou 

trénovat jednou týdně, před většími závody vícekrát. Na trénincích preferují přípravu na 

požární útok, stovky trénují jednotlivci zvlášť, podle svého uvážení. Sbor má u hasičské 

zbrojnice na travnatém povrchu umístěny překážky pro běh na 100 m s překážkami i na 

štafetu. Rovněž mohou využívat i škvárovou dráhu v Poniklé. Pravidelně trénují od 

dubna, kdy na jablonecku „sleze“ sníh.  
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SDH Bozkov 

Obec Bozkov se nachází zhruba 4 km od města Semily. Žije zde přibližně 600 obyvatel. 

Sbor byl založen v roce 1881 a má přes 120 členů všech věkových kategorií. Dorostenky 

trénují od listopadu do února 2 x týdně, od března do června pak 3 x týdně. V domácích 

podmínkách má k dispozici  travnatý areál se všemi druhy překážek. Od ledna až do 

března jezdí běhat do atletické haly v Jablonci nad Nisou, kde spolupracují i s atletickým 

trenérem. V průběhu sezony  úzce spolupracují s trenérem atletiky z Turnova. 

Absolvují  i  jarní třídenní soustředění na tartanovém hřišti. 

 

Olomoucký kraj 

Tento kraj reprezentoval na MČR SDH Bludov, který se v kategorii dorostenců umístil 

na prvním místě. 

SDH Bludov 

Bludov, město zhruba s 3000 obyvateli, leží asi 5 km od Šumperka. Sbor byl založen 

v roce 1879. Bludovský sbor má v současné době přes 150 členů. Běh na 100 m překážek 

trénuje každý individuálně a přes zimu chodí společně jednou týdně do tělocvičny. Se 

začátkem sezony 1 x – 2 x týdně a před závody častěji trénují hromadně kolektivní 

disciplíny. Na tréninkové podmínky si bludovští nemohou stěžovat, neboť mají 250 m 

tartanový stadion plně vybaven pro požární sport. 

 

4.3  Popis a způsob provedení motorického testování 

Pro diplomovou práci jsem využila terénního měření. Pro zjištění pohybové výkonnosti 

jsem použila motorické testy. Domnívám se, že pro požární sport, zejména pro základní 

disciplíny, které provozují všechny dorostenecké kategorie (běh na 100 m překážek, 

štafeta 4 x 100 m, požární útok) je nejvíce důležitá rychlost, síla a koordinace. Proto jsem 

zvolila testování skoku dalekého z místa, výdrže ve shybu, člunkového běhu 4 x 10 m a 

běhu na 50 m. 
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4.3.1  Skok daleký z místa odrazem snožmo 

 

Obrázek č. 1: Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Charakteristika testu 

Test je určen pro měření dynamického a výbušného silového předpokladu dolních 

končetin. 

 

Provedení 

Ze stoje mírně rozkročného před odrazovou čárou (chodidla jsou rovnoběžně a to 

přibližně v šíři ramen) provede testovaná osoba podřep a předklon, zapaží a odrazem 

snožmo se současným švihem paží vpřed skočí co nejdále. 

 

Hodnocení 

Hodnocení skoku se provádí v centimetrech a měří se délka skoku. 
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4.3.2  Výdrž ve shybu 

 

Obrázek č. 2: Výdrž ve shybu nadhmatem 

Charakteristika 

Test je určen pro měření funkční síly horních končetin a pletence ramenního (silově – 

vytrvalostní test)   

Popis testu 

Testovaný zaujme základní polohu – shyb na hrazdě držený nadhmatem, kdy brada je 

nad žerdí a snaží se v ní vydržet co nejdéle. 

Hodnocení testu 

Měří se v sekundách (přesnost měření 0,1 s)   
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4.3.3  Člunový běh 4 x 10 m 

 

Obrázek č. 3:Člunkový běh 4 x 10 m  

 

Charakteristika 

Test je vhodný pro měření rychlostních a obratnostních pohybových předpokladů 

Provedení 

Testovaná osob zaujme startovní postavení těsně před startovní čárou. Po povel „připravit 

se – pozor – vpřed“ vybíhá k první metě, která je vzdálená 10 m. Tu obíhá tak, aby 

proběhnutá dráha mezi druhým a třetím úsekem tvořila osmičku. Na konci třetího úseku 

již metu neobíhá. Dotkne se rukou mety a nejkratší cestou se navrací zpět do cíle, kde se 

opět dotkne rukou mety. 

 

Hodnocení 

U člunkového běhu se hodnotí celkový čas čtyř přeběhů v sekundách. Přesnost záznamu 

se udává na jedno desetinné místo. 
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4.3.4  Běh na 50 m 

 

Obrázek č. 4: Běh na 50 m 

 

Charakteristika 

Tento test je vhodný pro zjištění rychlostního pohybového předpokladu. 

 

Popis testu 

Testovaná osoba vybíhá z polovysokého startu a snaží se uběhnout 50 m vzdálenost co 

nejrychleji. 

 

Hodnocení testu 

Měří se v sekundách (přesnost měření 0,1 s)  

 

Poznámka: Doplňující informace k motorickým testům jsou uvedeny v příloze č. 6 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4.4  Zpracování výsledků 

Naměřené výkony motorických testů byly zpracovány podle matematicko-statistických 

metod. K vyhodnocení výsledků jsem využila počítačový program Microsoft Excel 2007. 

Analýzou dat jsem porovnala naměřené výsledky, kterých dosáhli dorostenci a 

dorostenky v testování. Nejprve jsem statisticky otestovala, zda-li se naměřené výsledky 

z testů signifikantně liší mezi jednotlivými družstvy. K tomu jsem použila 

jednofaktorovou analýzu rozptylu (ANOVA9). Dále jsem použila vzorec10pro výpočet 

věcné (praktické) významnosti, kde jsem si ověřila významnost sledovaných souborů. 

Pokud byla zjištěna statistická i věcná významnost testu, tak pomocí dvouvýběrového T 

– testu11jsem zjistila, u kterých konkrétních týmů se výsledky signifikantně odlišovaly z 

hlediska významnosti statistické i věcné 12 . Hladina statistické významnosti byla 

stanovena na 5 %. U věcné významnosti se podle Cohena (1988) určuje velikost efektu 

následovně: ω²≥ 0,14 → velký efekt, ω² ∈<0,06–0,14) → střední efekt, ω²∈<0,01–0,06) 

→ malý efekt. Následně byla data zanesena do tabulek, ze kterých je patrné, u kterých 

týmů vznikla statistická a věcná významnost.  

 

 

 

 
 

 

                                                           
9 Její podstata spočívá v tom, že celkový rozptyl sledované proměnné X se rozloží na rozptyl uvnitř 

jednotlivých výběrů a na rozptyl mezi výběry (Budíková, Králová, Maroš, 2010). 

10ω²=
[𝐹 .(𝑘−1)]−𝑘+1

[𝐹 .(𝑘−1)]+𝑛−𝑘+1
 

11 Je metodou, která umožňuje ověřit hypotézu, zda dvě normální rozložení mající stejný (byť neznámý) 

rozptyl, z nichž pocházejí dva nezávislé náhodné výběry, mají stejné střední hodnoty (resp. Rozdíl těchto 

středních hodnot je roven určitému danému číslu). V praxi se běžně používá k pozorování, zda se výsledky 

měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině (Zvonař, Duvač, 2011). 

12ω²=
𝑡2−1

𝑡2+𝑛−1
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5  Výsledky 

5.1  Dorostenci 
V dále uvedených grafech uvádím naměřené hodnoty. Družstva jsou řazena podle pořadí na 

mistrovství České republiky (1. místo Bludov, 2. místo Michálkovice, 3. místo Oznice, 5. místo 

Kvasiny, 6. místo Kostomlátky, 7. místo Kamenec u Poličky, 10. místo Žebnice, 11. místo 

Jablonec nad Jizerou). 

 

5.1.1 Skok daleký z místa 

V následující tabulce uvádím základní statistické údaje o dorostencích v motorickém 

testu skok daleký z místa. 

 

Tabulka č. 5: Základní statistické údaje – skok daleký z místa (cm) - dorostenci 

Skok daleký 

z místa Bludov Michálkovice Oznice Kvasiny Kostomlátky 

Kamenec 

u Poličky Žebnice 

Jablonec 

nad 

Jizerou 

Minimum  233 cm 215 cm 220 cm 183 cm 202 cm 189 cm 234 cm 

 

 

194 cm 

 

Maximum 274 cm 280 cm 294 cm 249 cm 280 cm 264 cm 283 cm 

 

 

245 cm 

Medián13 257 cm 230 cm 276 cm 230 cm 265 cm 249 cm 241 cm 

 

 

222 cm 

Modus14 ------ 230 cm ----- ------ ------ 208 cm 245 cm 

 

 

---- 

Výběrový 

Průměr 254 cm 244 cm 269 cm 220 cm 252 cm 232 cm 246 cm 

 

 

222 cm 

Směrodatná 

odchylka15 14,99 cm 24,56 cm 23,64 cm 20,78 cm 26,67 cm 26,92 cm 15,53 cm 

 

 

16,95 cm 

Rozptyl16 
224,69 

 cm2 

603,06 

cm2 
558,86 

cm2 

431,92 

cm2 

711,55 

cm2 
724,82 

cm2 

241,27 

cm2 

 

287,43 

cm2 

 

                                                           
13 Vyjadřuje prostřední hodnotu souboru 
14 Určuje hodnotu, která se v souboru vyskytuje nejčastěji 
15 Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického průměru. Vypovídá o tom, 

jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel (Zvonař, Duvač, 2011). 
16 Jedná se o charakteristiku variability rozdělení pravděpodobností náhodné veličiny, která vyjadřuje 

variabilitu rozdělení souboru kolem střední osy (Zvonař, Duvač, 2011). 
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V následujícím grafu uvádím jednotlivé výsledky skoku dalekého z místa - dorostenci 

 

Graf č. 1: Jednotlivé výsledky skoku dalekého z místa (cm) - dorostenci 

 

Výpočet statistické významnosti  

Tabulka č. 6: Výpočet ANOVY u skoku dalekého z místa (cm) - dorostenci 

Faktor17       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Bludov 7 1779 254,14 262,14   

Michálkovice 7 1710 244,29 703,57   

Oznice 7 1883 269,00 652,00   

Kvasiny 7 1538 219,71 503,90   

Kostomlátky 7 1763 251,86 830,14   

Kamenec u Poličky 7 1621 231,57 845,61   

Žebnice 7 1723 246,14 281,48   

Jablonec nad Jizerou 7 1554 222,00 335,33   

       

ANOVA       

Zdroj variability18 SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 14003,41 7 2000,49 3,626 0,003 2,207 

Všechny výběry 26485,14 48 551,77    

       

Celkem 40488,55 55         

                                                           
17 Slovo faktor zde značí faktor družstva = výkony se liší družstvo od družstva 
18Nebo-li měnlivost – rozumíme kolísání hodnot této veličiny (Souček, 2006). 



61 
 

Výsledek věcné významnosti19 

ω² 0,247 

 

Na základě ANOVY byla zjištěna hladina věcné významnosti. Výsledek je větší než 0,14 

a proto je sledovaný rozdíl věcně významný. Podle Cohena (1988) má velký efekt. 

Byla zjištěna statistická významnost mezi výkony družstev, neboť p-hodnota příslušného 

testu byla pod rozhodnou hladinou 5 %. 

Na základě zjištění statistické i věcné významnosti byl proveden dvouvýběrový T–test 

pro nalezení dvojic družstev, jejichž výsledky ze skoku dalekého z místa se liší. 

V následující tabulce jsou zaznamenány pouze výsledky týmů, které jsou statisticky 

významné. Dále uvádím věcnou významnost mezi sledovanými družstvy, kde rozdíly 

mají velký, střední či malý efekt.  Podrobné výsledky T – testů se nacházejí v příloze. 

Tabulka č. 7: Statisticky významné rozdíly mezi sledovanými družstvy - skok daleký 

z místa - dorostenci 

Skok daleký 

z místa 

 

Bludov Michálkovice Oznice Kvasiny Kostomlátky Kamenec 

u Poličky 

Žebnice Jablonec 

nad 

Jizerou 

Bludov 

 

   P<0.05 

 
   P<0.05 

Michálkovice 

 

   P<0.05 

 

   P<0.05 

 

Oznice 

 

   P<0.05 

 

 P<0.05 

 

P<0.05 

 

P<0.05 

 

Kvasiny 

 

        

Kostomlátky 

 

   P<0.05 

 

   P<0.05 

 

Kamenec u 

Poličky 

        

Žebnice 

 

   P<0.05 

 

   P<0.05 

 

Jablonec nad 

Jizerou 

        

                                                           
19 Koeficient ω²  – je jedním z prvně používaných koeficientů effect size, který umožňuje kvantifikaci sily statistické 

asociace u sledovaných zdrojů odchylek. Vyjadřuje procentuální podíl z celkové variance, 

který vysvětluje vliv faktoru na sledovaný efekt, doplněk do 100 % lze přisoudit ostatním faktorům (Blahuš, 2000; 

Thomas & Nelson, 2001; Velicer, Cumming, Fava, Rossi, Prochaska, & Johnson, 2008)(Sigmund, Sigmundová 

2010) 
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U skoku dalekého z místa byla zjištěna statistická významnost pod rozhodnou hladinou 

5 % u týmů, které jsou zaznamenány ve výše uvedené tabulce. Rozdíly mezi ostatními 

týmy byly statisticky nevýznamné. 

 

Tabulka č. 8: Věcně významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – skok daleký 

z místa - dorostenci 

Skok daleký z místa Velký efekt 

ω²≥ 0,14 

Střední efekt 

ω² ∈<0,06–0,14) 

Malý efekt 

ω²∈<0,01–0,06) 

Bludov Kvasiny Kamenec u Poličky Oznice 

Michálkovice Kvasiny, Jablonec nad 

Jizerou 

Oznice  

Oznice Kvasiny, Žebnice, 

Kamenec u Poličky, 

Jablonec nad Jizerou 

Michálkovice Bludov 

Kvasiny Bludov, Michálkovice, 

Oznice, Kostomlátky, 

Žebnice  

  

Kostomlátky Kvasiny, Jablonec nad 

Jizerou 

 Oznice, Kamenec u 

Poličky 

Kamenec u Poličky Oznice,  Bludov Kostomlátky, Žebnice 

Žebnice Kvasiny, Jablonec nad 

Jizerou, Oznice 

 Kamenec u Poličky 

Jablonec nad Jizerou Bludov, Michálkovice, 

Oznice, Kostomlátky, 

Žebnice 

  

Ve výše uvedené tabulce je přehled z hlediska věcné významnosti týmů. 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že SDH Oznice dosáhla v testu skok daleký z místa 

výrazně lepších výsledků oproti družstvům z Kvasin a Jablonce nad Jizerou. Domnívám 

se, že tento fakt je důsledkem toho, že většina členů z týmu Oznice je ve výběru 

reprezentace České republiky a jejich sportovní příprava je proto propracovanější a 

důkladnější 
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5.1.2  Výdrž ve shybu 

V následující tabulce uvádím základní statistické údaje o dorostencích v motorickém 

testu výdrž ve shybu. 

Tabulka č. 9: Základní statistické údaje – výdrž ve shybu (s) - dorostenci 

Výdrž ve 

shybu Bludov Michálkovice Oznice Kvasiny Kostomlátky 

Kamenec 

u Poličky Žebnice 

Jablonec 

nad 

Jizerou 

Minimum  19,6 s 40,4 s 60,8 s 15,2 s 10,9 s 20,6 s 25,1 s 9,5 s 

Maximum  39,5 s 68,5 s 96,6 s 46,1 s 82,1 s 58,8 s 65,6 s 33,8 s 

Medián 22,2 s 61,1 s 88,1 s 30,6 s 40,5 s 45,2 s  52,3 s 10,7 s 

Modus ---- ------ ------ 30,6 s --------- ----- ------  ------ 

Výběrový 

průměr 27,5 s 56,8 s 85,2 s 29,9 s 42,9 s  39,8 s 51,8 s 15,3 s 

Směrodatná 

Odchylka 8,19 s 9,71 s 11,26 s 9,98 s 19,75 s 13,14 s 13,28 s 8,18 s 

Rozptyl 67,10 s2 94,20 s2 126,84 s2 99,57 s2 389,96 s2 172,60 s2 176,40 s2 66,99 s2 

 

V následujícím grafu uvádím průměrné výsledky výdrže ve shybu dorostenců. 

 

Graf č. 2: Jednotlivé výsledky výdrže ve shybu (s) - dorostenci 
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Výpočet statistické významnosti 

Tabulka č. 10: Výpočet ANOVY u výdrže ve shybu (s) - dorostenci 

Faktor       

 Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Bludov 7 192,7 27,5 78,29   

Michálkovice 7 397,3 56,8 109,90   

Oznice 7 596,3 85,2 147,98   

Kvasiny 7 209,6 29,9 116,16   

Kostomlátky 7 300,2 42,9 454,95   

Kamenec u Poličky 7 278,4 39,8 201,37   

Žebnice 7 362,8 51,9 205,81   

Jablonec nad Jizerou 7 107,4 15,4 78,16   

 

ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 22600,27 7 3228,61 18,547 1,07E-11 2,207 

Všechny výběry 8355,631 48 174,076    

       

Celkem 30955,9 55         

 

Výsledek věcné významnosti 

ω² 0,687 

 

Na základě ANOVY byla zjištěna hladina věcné významnosti. Výsledek je větší než 0,14 

a proto je sledovaný rozdíl věcně významný. Podle Cohena (1988) má velký efekt.  

Byla zjištěna statistická významnost mezi výkony družstev, neboť p-hodnota příslušného 

testu byla pod rozhodnou hladinou 5 %. 

Na základě zjištění statistické i věcné významnosti byl proveden dvouvýběrový T–test 

pro nalezení dvojic družstev, jejichž výsledky se z testu výdrž ve shybu liší. V následující 

tabulce jsou zaznamenány pouze výsledky týmů, které jsou statisticky významné. Dále 

uvádím věcnou významnost mezi sledovanými družstvy, kde rozdíly mají velký, střední 

či malý efekt.  Podrobné výsledky T – testů se nacházejí v příloze č. 5.  
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Tabulka č. 11: Statisticky významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – výdrž ve 

shybu - dorostenci 

Výdrž ve 

shybu 

Bludov Michálko-

vice 

Oznice Kvasiny Kosto-

mlátky 

Kamenec 

u Poličky 

Žebnice Jablonec 

nad 

Jizerou 

Bludov 

 

   P<0.05 

 

   P<0.05 

 

Michálkovice 

 

P<0.05 

 

  P<0.05 

 

 P<0.05 

 

 P<0.05 

 

Oznice 

 

P<0.05 

 

P<0.05 

 

 P<0.05 

 

P<0.05 

 

P<0.05 

 

P<0.05 

 

P<0.05 

 

Kvasiny 

 

       P<0.05 

 

Kostomlátky 

 

       P<0.05 

Kamenec u 

Poličky 

       P<0.05 

 

Žebnice 

 

P<0.05 

 

  P<0.05 

 

   P<0.05 

 

Jablonec nad 

Jizerou 
        

 

U výdrže ve shybu byla zjištěna statistická významnost pod rozhodnou hladinou 5 % u 

týmů, které jsou zaznamenány ve výše uvedené tabulce. Rozdíly mezi ostatními týmy 

byly statisticky nevýznamné. 
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Tabulka č. 12: Věcně významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – výdrž ve shybu -

dorostenci 

Výdrž ve shybu Velký efekt 

ω²≥ 0,14 

Střední efekt 

ω² ∈<0,06–0,14) 

Malý efekt 

ω²∈<0,01–0,06) 

Bludov Michálkovice, Oznice, 

Kvasiny, Žebnice, 

Jablonec nad Jizerou 

Kamenec u Poličky  

Michálkovice Bludov, Oznice, 

Kvasiny, 

 Kamenec u Poličky, 

Jablonec nad Jizerou 

  

Oznice Michálkovice, 

Kvasiny, Žebnice, 

Bludov, Jablonec nad 

Jizerou, Kostomlátky,  

Kamenec u Poličky 

  

Kvasiny Michálkovice, Oznice, 

Žebnice, Jablonec nad 

Jizerou, Kostomlátky, 

Bludov 

  

Kostomlátky Oznice, Kvasiny, 

Jablonec nad Jizerou 

 Kamenec u Poličky 

Kamenec u Poličky Michálkovice, Oznice Bludov Kostomlátky, Žebnice 

Žebnice Bludov, Oznice, 

Kvasiny, Jablonec nad 

Jizerou,  

 Kamenec u Poličky 

Jablonec nad Jizerou Michálkovice, 

Kvasiny, Žebnice, 

Bludov, Oznice, 

Kostomlátky,  

Kamenec u Poličky 

  

 

Ve výše uvedené tabulce je přehled věcné významnosti týmů. 

I v tomto testu dosáhla Oznice nejlepších výsledků. Dorostenci z Jablonce nad Jizerou 

dosáhli nízkých až podprůměrných výsledků, které mohou být zapříčiněny nízkým 

věkovým průměrem týmu či nekvalitní přípravou. 
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5.1.3  Člunkový běh 4 x 10 m 

V následující tabulce uvádím základní statistické údaje o dorostencích v motorickém 

testu člunkový běh 4 x 10 m. 

Tabulka č. 13: Základní statistické údaje – člunkový běh 4 x 10 m (s) - dorostenci 

Člunkový 

běh 4 x 10 m Bludov Michálkovice Oznice Kvasiny Kostomlátky 

Kamenec 

u Poličky Žebnice 

Jablonec 

nad 

Jizerou 

Minimum 9,3 s 9,1 s 9,2 s 10 s 9,1 s 10,2 9,3 s 11,2 s 

Maximum 10,6 s 9,7 s 10,4 s 11,5 s 11,1 s 10,8 10,9 s 11,6 s 

Medián 10,0 s 9,5 s 9,4 s 11,0 s 10,1 s 10,7 s 9,8 s 11,3 s 

Modus ------ 9,5 s 9,3 s 11,0 s 10,1 s 10,7 s 9,8 s 11,3 s 

Výběrový 

průměr 9,9 s 9,4 s 9,6 s 10,9 s 10,2 s 10,5 s 10,0 s 11,4 s 

Směrodatná 

odchylka 0,45 s 0,18 s 0,42 s 0,45 s 0,60 s 0,22 s 0,45 s 0,13 s 

Rozptyl 0,20 s2 0,03 s2 0,18 s2 0,21 s2 0,36 s2 0,05 s2 0,20 s2 0,02 s2 

 

V následujícím grafu uvádím výsledky člunkového běhu 4 x 10 m dorostenců. Již z grafu 

jsou patrné odlišnosti mezi jednotlivými družstvy. 

 

Graf č. 3: Jednotlivé výsledky člunkového běhu 4 x 10 m (s) - dorostenci 
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Výpočet statistické významnosti 

Tabulka č. 14: Výpočet ANOVY u člunkového běhu 4 x 10 m (s) - dorostenci 

Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Bludov 7 69,5 9,9 0,24   

Michálkovice 7 66,1 9,4 0,04   

Oznice 7 67,5 9,6 0,21   

Kvasiny 7 76,3 10,9 0,24   

Kostomlátky 7 71,3 10,2 0,41   

Kamenec u Poličky 7 73,8 10,5 0,06   

Žebnice 7 69,7 10,0 0,24   

Jablonec nad Jizerou 7 79,6 11,4 0,02   

 

ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 

P F krit 

Mezi výběry 20,854 7 2,979 16,389 8,30E-11 2,207 

Všechny výběry 8,726 48 0,182    

       

Celkem 29,579 55         

 

Výsledek věcné významnosti 

ω² 0,658 

 

Na základě ANOVY byla zjištěna hladina věcné významnosti. Výsledek je větší než 0,14 

a proto je sledovaný rozdíl věcně významný. Podle Cohena (1988) má velký efekt. 

Byla zjištěna statistická významnost mezi výkony družstev, neboť p-hodnota příslušného 

testu byla pod rozhodnou hladinou 5 %. 

Na základě zjištění statistické i věcné významnosti byl proveden dvouvýběrový T–test 

pro nalezení dvojic družstev, jejichž výsledky z testu u člunkového běhu se liší. 

V následující tabulce jsou zaznamenány pouze výsledky týmů, které jsou statisticky 

významné. Dále uvádím věcnou významnost mezi sledovanými družstvy, kde rozdíly 

mají velký, střední či malý efekt.  Podrobné výsledky T – testů se nacházejí v příloze  

č. 5. 
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Tabulka č. 15: Statisticky významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – člunkový běh 

4 x 10 m - dorostenci 

Člunkový běh 

4 x 10 m 

Bludov Michálkovice Oznice Kvasiny Kostomlátky Kamenec 

u Poličky 

Žebnice Jablonec 

nad 

Jizerou 

Bludov 

 

 P<0.05 

 

 P<0.05 

 

 P<0.05 

 

 P<0.05 

 

Michálkovice 

 

   P<0.05 

 

P<0.05 

 

P<0.05 

 

P<0.05 

 

P<0.05 

 

Oznice 

 

 P<0.05 

 

 P<0.05 

 

P<0.05 P<0.05  P<0.05 

Kvasiny 

 

       P<0.05 

Kostomlátky 

 

   P<0.05    P<0.05 

Kamenec u 

Poličky 

       P<0.05 

Žebnice 

 

   P<0.05  P<0.05  P<0.05 

Jablonec nad 

Jizerou 

        

 

U člunkového běhu 4 x 10 m byla zjištěna statistická významnost pod rozhodnou 

hladinou 5 % u týmů, které jsou zaznamenány ve výše uvedené tabulce. Rozdíly mezi 

ostatními týmy byly statisticky nevýznamné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Tabulka č. 16: Věcně významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – člunkový běh 

4x10 m - dorostenci 

Člunkový běh  

4 x 10 m 

Velký efekt 

ω²≥ 0,14 

Střední efekt 

ω² ∈<0,06–0,14) 

Malý efekt 

ω²∈<0,01–0,06) 

Bludov Michálkovice, Kamenec u 

Poličky, Jablonec nad 

Jizerou 

 Oznice 

Michálkovice Oznice, Kvasiny, Žebnice, 

Bludov, Jablonec nad 

Jizerou, Kostomlátky,  

Kamenec u Poličky 

  

Oznice Michálkovice, Kvasiny, 

Jablonec nad Jizerou, 

Kostomlátky,  

Kamenec u Poličky 

 Bludov, Žebnice 

Kvasiny Michálkovice, Oznice, 

Žebnice, Bludov, Jablonec 

nad Jizerou, Kostomlátky 

Kamenec u Poličky  

Kostomlátky Oznice, Kvasiny, 

Michálkovice, 

 Jablonec nad Jizerou 

Kamenec u Poličky  

Kamenec u Poličky Michálkovice, Oznice, 

Bludov, Jablonec nad 

Jizerou, Kamenec u 

Poličky 

Kostomlátky, 

Kvasiny 

 

Žebnice Michálkovice, Kvasiny, 

Kamenec u Poličky, 

Jablonec nad Jizerou,  

 Oznice 

Jablonec nad Jizerou Michálkovice, Kvasiny, 

Žebnice, Bludov, Oznice, 

Kostomlátky,  

Kamenec u Poličky 

  

Ve výše uvedené tabulce je přehled věcné významnosti týmů. 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že SDH Kvasiny nedosáhly tomto testu výrazných 

výsledků, ačkoliv na MČR skončil na 5. místě, a rychlostně-obratnostní předpoklad je pro 

požární sport důležitý. Domnívám se, že tento tým ovládá „techniku“ disciplín na tak 

vysoké úrovni, že jejím provedením může nedostatečnou  rychlost a obratnost částečně 

kompenzovat. 
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5.1.4  Běh na 50 m 

V následující tabulce uvádím základní statistické údaje o dorostencích v motorickém 

testu běh na 50 m. 

Tabulka č. 17: Základní statistické údaje – běh na 50 m (s) - dorostenci 

Běh na 50 m Bludov Michálkovice Oznice Kvasiny Kostomlátky 

Kamenec 

u Poličky Žebnice 

Jablonec 

nad 

Jizerou 

Minimum 6,4 s 6,7 s 6,0 s 6,3 s 6,0 s 6,9 s 6,8 s 7,7 s 

Maximum 7,2 s 7,7 s 7,0 s 7,8 s 7,1 s 8,3 s 7,5 s 8,2 s 

Medián 6,7 s 7,3 s 6,2 s 7,1 s 6,8 s 7,4 s 7,2 s 7,9 s 

Modus 6,6 s 6,7 s 6,2 s 7,1 s 7,1 s ----- 7,2 s 8,2 s 

Výběrový 

průměr 6,8 s 7,1 s 6,4 s 7,0 s 6,7 s 7,5 s 7,2 s 8,0 s 

Směrodatná 

odchylka 0,27 s 0,36 s 0,35 s 0,41 s 0,36 s 0,47 s 0,21 s 0,19 s 

Rozptyl 0,07 s2 0,13 s2 0,12 s2 0,17 s2 0,13 s2 0,22 s2 0,04 s2 0,04 s2 

 

 

V následujícím grafu uvádím výsledky běhu na 50 m dorostenců. 

 

Graf č. 4: Jednotlivé výsledky v běhu na 50 m (s) - dorostenci 
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Výpočet statistické významnosti 

Tabulka č. 18: Výpočet ANOVY u běhu na 50 m (s) - dorostenci 

Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Bludov 7 47,40 6,77 0,08   

Michálkovice 7 50,00 7,14 0,15   

Oznice 7 44,70 6,39 0,14   

Kvasiny 7 49,20 7,03 0,20   

Kostomlátky 7 47,00 6,71 0,15   

Kamenec u Poličky 7 52,50 7,50 0,25   

Žebnice 7 50,50 7,21 0,05   

Jablonec nad Jizerou 7 55,70 7,96 0,04   

 

ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 11,765 7 1,680 12,589 4,92E-09 2,207 

Všechny výběry 6,409 48 0,136    

       

Celkem 18,173 55         

 

Výsledek věcné významnosti 

ω² 0,592 

 

Na základě ANOVY byla zjištěna hladina věcné významnosti. Výsledek je větší než 0,14 

a proto je sledovaný rozdíl věcně významný. Podle Cohena (1988) má velký efekt. 

Byla zjištěna statistická významnost mezi výkony družstev, neboť p-hodnota příslušného 

testu byla pod rozhodnou hladinou 5 %. 

Na základě zjištění statistické i věcné významnosti byl proveden dvouvýběrový T–test 

pro nalezení dvojic družstev, jejichž výsledky z testu u běhu na 50 m se liší. V následující 

tabulce jsou zaznamenány pouze výsledky týmů, které jsou statisticky významné. Dále 

uvádím věcnou významnost mezi sledovanými družstvy, kde rozdíly mají velký, střední 

či malý efekt.  Podrobné výsledky T – testů se nacházejí v příloze č. 5. 
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Tabulka č. 19: Statisticky významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – běh na 50 m -

dorostenci 

Běh na 50 m Bludov Michálkovice Oznice Kvasiny Kostomlátky Kamenec 

u Poličky 

Žebnice Jablonec 

nad 

Jizerou 

Bludov 

 

 P<0.05    P<0.05 P<0.05 P<0.05 

 

Michálkovice 

 

       P<0.05 

Oznice 

 

P<0.05 P<0.05  P<0.05 

 

 P<0.05 P<0.05 

 

P<0.05 

Kvasiny 

 

     P<0.05  P<0.05 

Kostomlátky 

 

 P<0.05    P<0.05 P<0.05 

 

P<0.05 

Kamenec u 

Poličky 

       P<0.05 

 

Žebnice 

 

       P<0.05 

 

Jablonec nad 

Jizerou 

        

 

U běhu na 50 m byla zjištěna statistická významnost pod rozhodnou hladinou 5 % u týmů, 

které jsou zaznamenány ve výše uvedené tabulce. Rozdíly mezi ostatními týmy byly 

statisticky nevýznamné. 
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Tabulka č. 20: Věcně významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – běh na 50 m -

dorostenci 

Běh na 50 m Velký efekt 

ω²≥ 0,14 

Střední efekt 

ω² ∈<0,06–0,14) 

Malý efekt 

ω²∈<0,01–0,06) 

Bludov Michálkovice, Oznice, 

Žebnice, Kamenec u 

Poličky, Jablonec nad 

Jizerou 

 Kvasiny 

Michálkovice Oznice, Bludov, 

Jablonec nad Jizerou, 

Kostomlátky 

Kamenec u Poličky  

Oznice Michálkovice, Kvasiny, 

Jablonec nad Jizerou,  

Kamenec u Poličky, 

Žebnice, Bludov 

Kostomlátky  

Kvasiny Oznice, Kamenec u 

Poličky, Jablonec nad 

Jizerou, 

Kostomlátky Bludov 

Kostomlátky Žebnice, Kamenec u 

Poličky, Michálkovice, 

 Jablonec nad Jizerou 

Oznice, Kvasiny  

Kamenec u Poličky Oznice, Bludov, 

Jablonec nad Jizerou, 

Kvasiny, Kostomlátky, 

Kamenec u Poličky 

Michálkovice Žebnice 

Žebnice Bludov, Oznice, 

Kostomlátky, Jablonec 

nad Jizerou 

 Kamenec u Poličky 

Jablonec nad Jizerou Michálkovice, Kvasiny, 

Žebnice, Bludov, 

Oznice, Kostomlátky,  

Kamenec u Poličky 

  

 

Ve výše uvedené tabulce je přehled věcné významnosti týmů. 

I v tomto testu má SDH Oznice opět výrazně lepší výsledky oproti všem týmům. SDH 

Jablonec nad Jizerou má v porovnání se všemi týmy výsledek nejhorší. Domnívám se, že 

výsledek testu je odrazem tréninkové přípravy týmů. 
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5.2  Dorostenky 
Družstva dorostenek jsou řazena tak jako u dorostenců podle pořadí na MČR (1. místo 

Střezimíř, 2. místo Kamenec u Poličky, 3. místo Bozkov, 4. místo Horní Lánov, 5. místo 

Jarcová, 8. místo Těškovice) 

5.2.1  Skok  daleký z místa 

V následující tabulce uvádím základní statistické údaje o dorostenkách v motorickém 

testu skok daleký z místa. 

Tabulka 21: Základní statistické údaje – skok daleký z místa (cm)  - dorostenky 

Skok daleký z místa Střezimíř 

Kamenec 

u  Poličky Bozkov Horní Lánov Jarcová Těškovice 

Minimum 192 cm 185 cm 205 cm 190 cm 195 cm 140 cm 

Maximum 206 cm 210 cm 215 cm 220 cm 215 cm 215 cm 

Medián 200 cm 191 cm 210 cm 207 cm 202 cm 200 cm 

Modus ------- 185 cm 205 cm ------- 215 cm -------- 

Výběrový průměr 199 cm 194 cm 209 cm 206 cm 205 cm 193 cm 

Směrodatná 

odchylka 4,88 cm 8,22 cm 3,50 cm 8,92 cm 7,07 cm 23,43 cm 

Rozptyl 23,84 cm2 67,55 cm2 12,24 cm2 79,55 cm2 49,92 cm2 548,98 cm2 

V následujícím grafu uvádím výsledky skoku dalekého z místa. 

Graf č. 5: Jednotlivé výsledky skoku dalekého z místa (cm) – dorostenky 
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Výpočet statistické významnosti 

Tabulka 22:Výpočet ANOVY u skoku dalekého z místa (cm) - dorostenky 

Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Střezimíř 7 1394 199,14 27,81   

Kamenec u Poličky 7 1357 193,86 78,81   

Bozkov 7 1466 209,43 14,29   

Horní Lánov 7 1441 205,86 92,81   

Jarcová 7 1433 204,71 58,29   

Těškovice 7 1350 192,86 640,48   

       

ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 

P F krit 

Mezi výběry 1604,405 5 320,881 2,110 0,087 2,477 

Všechny výběry 5474,571 36 152,071    

       

Celkem 7078,976 41         

 

Výsledek věcné významnosti 

ω² 0,117 

 

U testu skok daleký z místa nebyla zjištěna statistická významnost mezi družstvy. 

Na základě ANOVY byla zjištěna hladina věcné významnosti. Výsledek se nachází 

v intervalu <0,06–0,14) a podle Cohena (1988) má střední efekt. 
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5.2.2  Výdrž ve shybu 

V následující tabulce uvádím základní statistické údaje o dorostenkách v motorickém 

testu výdrž ve shybu. 

Tabulka 23: Základní statistické údaje – výdrž ve shybu (s) - dorostenky 

Výdrž ve 

shybu Střezimíř 

Kamenec 

u Poličky Bozkov 

Horní 

Lánov Jarcová Těškovice 

Minimum  14,1 s 4,5 s 2,6 s 5,9 s 14,2 s 5,8 s 

Maximum  26,1 s 24,1 s 22 s 37,3 s 24,8 s 15,2 s 

Medián  22,3 s 9,1 s 9,2 s 17,4 s 18,5 s 8,9 s 

Modus  -----  ----------- ------ ------ ------- --------- 

Výběrový 

průměr 20,9 s 11,6 s 9,0 s 18,4 s  18,6 s 10,3 s 

Směrodatná 

odchylka  4,17 s 6,24 s 6,14 s 9,31 s 3,55 s 3,16 s 

Rozptyl  17,38 s2 38,99 s2 37,71 s2 86,81 s2 12,63 s2 10,01 s2 

 

V následujícím grafu uvádím výsledky výdrže ve shybu.  

 

Graf č. 6: Jednotlivé výsledky výdrže ve shybu (s) - dorostenky 
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Výpočet statistické významnosti 

Tabulka 24: Výpočet ANOVY u výdrže ve shybu (s) - dorostenky 

Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Střezimíř 7 146,60 20,94 20,28   

Kamenec u Poličky 7 81,50 11,64 45,50   

Bozkov 7 63,00 9,00 44,00   

Horní Lánov 7 128,50 18,36 101,28   

Jarcová 7 130,30 18,61 14,73   

Těškovice 7 72,10 10,30 11,67   

       

ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 

P F krit 

Mezi výběry 901,556 5 180,311 4,556 0,003 2,477 

Všechny výběry 1424,72 36 39,576    

       

Celkem 2326,276 41         

 

Výsledek věcné významnosti 

ω² 0,297 

Na základě ANOVY byla zjištěna hladina věcné významnosti. Výsledek je větší než 0,14 

a proto je sledovaný rozdíl věcně významný. Podle Cohena (1988) má velký efekt. 

Byla zjištěna statistická významnost mezi výkony družstev, neboť p-hodnota příslušného 

testu byla pod rozhodnou hladinou 5 %. 

Na základě zjištění statistické i věcné významnosti byl proveden dvouvýběrový T–test 

pro nalezení dvojic družstev, jejichž výsledky z testu výdrže ve shybu se liší. 

V následující tabulce jsou zaznamenány pouze výsledky týmů, které jsou statisticky 

významné. Dále uvádím věcnou významnost mezi sledovanými družstvy, kde rozdíly 

mají velký, střední či malý efekt.  Podrobné výsledky T – testů se nacházejí v příloze  

č. 5. 
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Tabulka č. 25: Statisticky významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – výdrž ve 

shybu - dorostenky 

Výdrž ve 

shybu 

Střezimíř Kamenec 

u Poličky 

Bozkov Horní 

Lánov 

Jarcová Těškovice 

Střezimíř 

 

 P<0.05 

 

P<0.05 

 

  P<0.05 

 

Kamenec 

u Poličky 

      

Bozkov 

 

      

Horní 

Lánov 

  P<0.05 

 

  P<0.05 

 

Jarcová 

 

 P<0.05 

 

P<0.05 

 

  P<0.05 

 

Těškovice 

 

      

U výdrže ve shybu byla zjištěna statistická významnost pod rozhodnou hladinou 5 % u 

týmů, které jsou zaznamenány ve výše uvedené tabulce. Rozdíly mezi ostatními týmy 

byly statisticky nevýznamné. 

Tabulka č. 26: Věcně významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – výdrž ve shybu - 

dorostenky 

Výdrž ve shybu Velký efekt 

ω²≥ 0,14 

Střední efekt 

ω² ∈<0,06–0,14) 

Malý efekt 

ω²∈<0,01–0,06) 

Střezimíř Kamenec u Poličky, 

Bozkov, Těškovice 

 Jarcová 

Kamenec u Poličky Střezimíř, Jarcová Horní Lánov  

Bozkov Střezimíř, Horní Lánov, 

Jarcová 

  

Horní Lánov Bozkov, Těškovice Kamenec u Poličky  

Jarcová Kamenec u Poličky, 

Bozkov, Těškovice 

 Střezimíř 

Těškovice Střezimíř, Horní Lánov, 

Jarcová 

  

Ve výše uvedené tabulce je přehled věcné významnosti týmů. 
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Nejsilovějším družstvem je družstvo ze Střezimíře. Naopak Bozkov v tomto testu 

neuspěl, bohužel většina dívek nesplnila ani populační normu. Domnívám se, že tento 

tým by se měl do svého tréninku zařadit častěji rozvoj silových předpokladů.  

5.2.3  Člunkový běh 4 x 10 m 

V následující tabulce uvádím základní statistické údaje o dorostenkách v motorickém 

testu člunkový běh 4 x 10 m. 

Tabulka č. 3: Základní statistické údaje – člunkový běh 4 x 10 m (s) - dorostenky 

Člunkový 

běh 4x10 m Střezimíř 

Kamenec 

u  Poličky Bozkov 

Horní 

Lánov Jarcová Těškovice 

Minimum  10,8 s 10,2 s 10,6 s 10,1 s 10,0 s 10,8 s 

Maximum  11,8 s 10,9 s 12,4 s 12,0 s 11,0 s 13,2 s 

Medián 11,1 s 10,7 s 11,7 s 10,7 s 10,5 s 11,0 s 

Modus 11,1 s 10,8 s 12,4 s 10,1 s 10,0 s 11,0 s 

Výběrový 

průměr 11,1 s 10,6 s 11,7 s 11,1 s 10,5 s 11,3 s 

Směrodatná 

odchylka 0,30s 0,24 s 0,62s 0,82s 0,41s 0,78s 

Rozptyl 0,09s2 0,06s2 0,38s2 0,67s2 0,17s2 0,61s2 

 

V následujícím grafu uvádím výsledky člunkového běhu 4 x 10 m. 

 

Graf č. 7: Jednotlivé výsledky člunkového běhu 4 x 10 m (s) - dorostenky 
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Výpočet statistické významnosti 

Tabulka č. 28: Výpočet ANOVY u člunkového běhu 4 x 10 m (s) - dorostenky 

Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Střezimíř 7 77,90 11,13 0,11   

Kamenec u Poličky 7 74,30 10,61 0,06   

Bozkov 7 81,80 11,69 0,45   

Horní Lánov 7 77,40 11,06 0,78   

Jarcová 7 73,80 10,54 0,19   

Těškovice 7 79,40 11,34 0,72   

 

ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 

P F krit 

Mezi výběry 6,596 5 1,319 3,435 0,012 2,477 

Všechny výběry 13,823 36 0,384    

       

Celkem 20,419 41         

 

Výsledek věcné významnosti 

ω² 0,225 

 

Na základě ANOVY byla zjištěna hladina věcné významnosti. Výsledek je větší než 0,14 

a proto je sledovaný rozdíl věcně významný. Podle Cohena (1988) má velký efekt. 

Byla zjištěna statistická významnost mezi výkony družstev, neboť p-hodnota příslušného 

testu byla pod rozhodnou hladinou 5 %. 

Na základě zjištění statistické i věcné významnosti byl proveden dvouvýběrový T–test 

pro nalezení dvojic družstev, jejichž výsledky z testu ve člunkovém běhu se liší. 

V následující tabulce jsou zaznamenány pouze výsledky týmů, které jsou statisticky 

významné. Dále uvádím věcnou významnost mezi sledovanými družstvy, kde rozdíly 

mají velký, střední či malý efekt.  Podrobné výsledky T – testů se nacházejí v příloze  

č. 5. 
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Tabulka č. 29: Statisticky významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – člunkový běh 

4 x 10 m - dorostenky 

Člunkový 

běh 4 x 10 m 
Střezimíř Kamenec 

u Poličky 

Bozkov Horní 

Lánov 

Jarcová Těškovice 

Střezimíř 

 

  P<0.05 

 

   

Kamenec 

u Poličky 

P<0.05 

 

 P<0.05 

 

  P<0.05 

Bozkov 

 

      

Horní 

Lánov 

      

Jarcová 

 

P<0.05  P<0.05   P<0.05 

Těškovice 

 

      

U člunkového běhu 4 x 10 m byla zjištěna statistická významnost pod rozhodnou 

hladinou 5 % u týmů, které jsou zaznamenány ve výše uvedené tabulce. Rozdíly mezi 

ostatními týmy byly statisticky nevýznamné. 

Tabulka č. 40: Věcně významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – člunkový běh  

4 x 10 m - dorostenky 

Člunkový běh 4 x 10 m Velký efekt 

ω²≥ 0,14 

Střední efekt 

ω² ∈<0,06–0,14) 

Malý efekt 

ω²∈<0,01–0,06) 

Střezimíř Kamenec u Poličky, 

Bozkov, Jarcová 

  

Kamenec u Poličky Střezimíř, Bozkov, 

Těškovice 

 Horní Lánov 

Bozkov Střezimíř, Kamenec u 

Poličky, Jarcová 

Horní Lánov  

Horní Lánov  Bozkov, Jarcová Kamenec u Poličky 

Jarcová Střezimíř, Bozkov, 

Těškovice 

Horní Lánov  

Těškovice Střezimíř, Horní Lánov, 

Jarcová 
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Ve výše uvedené tabulce je přehled věcné významnosti týmů. 

V tomto testu opět vyniká tým z Jarcové, tým z Bozkova opět dopal nejhůře. Tým 

z Jarcova sice měl v tomto testu nejlepší výsledky, ale na MČR své rychlostně obratností 

předpoklady nedokázal „prodat“. 

5.2.4  Běh na 50 m 

V následující tabulce uvádím základní statistické údaje o dorostenkách v motorickém 

testu běh na 50 m. 

Tabulka č. 31: Základní statistické údaje – běh na 50 m (s) - dorostenky 

Běh na 50 m Střezimíř 

Kamenec 

u Poličky Bozkov 

Horní 

Lánov Jarcová Těškovice 

 

Minimum 7,7 s 7,5 s 7,3 s 7,3 s 7,5 s 7,9 s 

 

Maximum 9,0 s 8,4 s 8,7 s 8,0 s 8,2 s 8,7 s 

Medián 8,3 s 7,8 s 8,3 s 7,4 s 8,0 s 8,3 s 

Modus ------- 7,8 8,7 s 7,3 s 8,0 s 8,3 s 

Výběrový 

průměr 8,3 s 7,8 s 8,1 s 7,6 s 7,9 s 8,3 s 

Směrodatná 

odchylka 0,38 s 0,26 s 0,50 s 0,28 s 0,20 s 0,24 s 

Rozptyl 0,15 s2 0,07 s2 0,25 s2 0,08 s2 0,04 s2 0,06  s2 

V následujícím grafu uvádím výsledky v běhu na 50 m. 
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Graf č. 8: Jednotlivé výsledky běhu na 50 m (s) - dorostenky 

Výpočet statistické významnosti 

Tabulka č. 52: Výpočet ANOVY v běhu na 50 m (s) - dorostenky 

Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Střezimíř 7 58,00 8,29 0,17   

Kamenec u Poličky 7 54,70 7,81 0,08   

Bozkov 7 56,90 8,13 0,29   

Horní Lánov 7 53,10 7,59 0,09   

Jarcová 7 55,50 7,93 0,05   

Těškovice 7 57,80 8,26 0,07   

 

ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 2,629 5 0,526 4,233 0,003 2,477 

Všechny výběry 4,471 36 0,124    

       

Celkem 7,1 41         

 

Výsledek věcné významnosti 

ω² 0,278 
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Na základě ANOVY byla zjištěna hladina věcné významnosti. Výsledek je větší než 0,14 

a proto je sledovaný rozdíl věcně významný. Podle Cohena (1988) má velký efekt. 

Byla zjištěna statistická významnost mezi výkony družstev, neboť p-hodnota příslušného 

testu byla pod rozhodnou hladinou 5 %. 

Na základě zjištění statistické i věcné významnosti byl proveden dvouvýběrový T–test 

pro nalezení dvojic družstev, jejichž výsledky z testu v běhu na 50 m se liší. V následující 

tabulce jsou zaznamenány pouze výsledky týmů, které jsou statisticky významné. Dále 

uvádím věcnou významnost mezi sledovanými družstvy, kde rozdíly mají velký, střední 

či malý efekt.  Podrobné výsledky T – testů se nacházejí v příloze č. 5. 

Tabulka č. 33: Statisticky významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – běh na 50 m - 

dorostenky 

Běh 

 na 50 m 

Střezimíř Kamenec 

u Poličky 

Bozkov Horní 

Lánov 

Jarcová Těškovice 

Střezimíř 

 

      

Kamenec 

u Poličky 

P<0.05     P<0.05 

 

Bozkov 

 

      

Horní 

Lánov 

P<0.05 

 

 P<0.05  P<0.05 P<0.05 

 

Jarcová 

 

P<0.05 

 

    P<0.05 

Těškovice 

 

      

 

V běhu na 50 m byla zjištěna statistická významnost pod rozhodnou hladinou 5 % u týmů, 

které jsou zaznamenány ve výše uvedené tabulce. Rozdíly mezi ostatními týmy byly 

statisticky nevýznamné. 
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Tabulka č. 6: Věcně významné rozdíly mezi sledovanými družstvy – běh na 50 m - 

dorostenky 

Běh na 50 m Velký efekt 

ω²≥ 0,14 

Střední efekt 

ω² ∈<0,06–0,14) 

Malý efekt 

ω²∈<0,01–0,06) 

Střezimíř Kamenec u Poličky, 

Horní Lánov, Jarcová 

  

Kamenec u Poličky Střezimíř, Těškovice Horní Lánov Bozkov 

Bozkov Horní Lánov  Kamenec u Poličky 

Horní Lánov Střezimíř, Bozkov, 

Jarcová, Těškovice 

Kamenec u Poličky  

Jarcová Střezimíř, Horní Lánov, 

Těškovice 

  

Těškovice Kamenec u Poličky, 

Horní Lánov, Jarcová 

  

Ve výše uvedené tabulce je přehled věcné významnosti týmů. 

Tento test nejhůře vyšel pro vítězky republikové soutěže ze Střezimíře, i když vyhrály na 

MČR dvě disciplíny - běh na 100 m překážek i štafetu 4 x 100 m, kde hraje rychlostní 

předpoklad velkou roli. 
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6  Diskuze 
Na základě údajů uvedených v tabulkách a grafech lze konstatovat, že nacházíme věcně 

i statisticky významné rozdíly v motorické výkonnosti jak mezi dorostenci, tak mezi 

dorostenkami. Z grafů vyplývá, že někteří jedinci dosáhli oproti ostatním testovaným 

sportovcům nadprůměrných výsledků. Ale pokud bychom porovnali všechny testované 

jedince s populační normou, převážná většina z nich se nachází v nadprůměrné části. 

 Například v běhu na 50 m je u školní mládeže u dívek průměrný výkon podle Moravce 

(1990) pro 18 leté 8,5 sekund. Tuto hodnotu překonalo 92,86 % dorostenek i mladšího 

věku. U mužů je průměrná norma 7,2 sekund. Tuto hodnotu překonalo 76,79 % 

dorostenců i mladšího věku. Sedm dorostenek a pět dorostenců tuto normu překonalo o 

víc jak jednu sekundu.  

U skoku dalekého z místa se v tabulkách UNIFITTESTU 6 – 60 uvádí za průměrnou 

hodnotu u chlapců výkon v rozmezí 213 – 233 cm. Tuto hodnotu překonalo opět  

66,07 %. U dívek je norma stanovena na 175 – 194 cm a překonalo ji 80,05 % dorostenek. 

Člunkový běh 4 x 10 m je pro běžnou populaci v tabulkách UNIFITTSTU 6 – 60 pouze 

do věkové hranice 14 let. Podle mého dopočtu20 se domnívám, že norma pro 18 let by 

mohla odpovídat hodnotám 10,8 – 10,1 sekund u chlapců a 12,0 - 11,3 sekund u dívek. 

Tento výsledek by překonalo 51,79 % dorostenců a 73,8 % dorostenek.  

U výdrže ve shybu vycházím z normy z EUROFITTEST. Populační normy jsou zde do 

17 let. Podlé mého dopočtu21 se domnívám, že norma pro 18 let by mohla odpovídat 

hodnotám 40 – 45 sekund u chlapců a 11 – 15 sekund u dívek. Lepších výsledků, než 

stanoví norma, dosáhlo 48,21 % dorostenců a 47,62 % dorostenek a 5,36 % dorostenců a 

16,67 % dorostenek bylo v normě. 

Z výsledků testů lze odvodit, že mezi týmy dorostenců prokázali nejlepší motorickou 

výkonnost zástupci z SDH Oznice, kteří tvoří základ reprezentačního výběru České 

republiky. Nejhůře dopadli dorostenci z SDH Jablonec nad Jizerou, ovšem jejich věkový 

průměr je mezi hodnocenými týmy nejnižší a žádný člen v reprezentačním výběru není. 

                                                           
20 Populační normy s dopočtem uvádím v příloze 
21 Populační normy s dopočtem uvádím v příloze 
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Hodnocení významnosti rozdílů ukázalo na to, že mezi týmy jsou v některých případech 

značné rozdíly. Zajímavý fakt je, že tým z SDH Kvasiny, který se umístil na MČR na 5. 

místě22, nevynikal ani v jednom testu, ba naopak patřil spíše k horším týmům. Domnívám 

se, že tento tým je dobře vybaven po stránce technické (touto oblastí jsem se ve své 

diplomové práci podrobněji nezabývala). SDH Oznice sice ukázal své kvality 

v motorických testech, ale na MČR nezvítězil. Z výsledků, které nalezneme v příloze, je 

patrné, že vyhrál ve štafetě 4 x 100 m, dále v běhu na 100 m překážek, ale nepodařilo se 

jim zaběhnout kvalitní požární útok, kde převládá především přesná souhra členů týmů a 

který má v požárním sportu nejvyšší váhu a často se zde rozhoduje o vítězství (pravidla 

požárního sportu). Proto se domnívám, že v tréninku musí být zastoupeny všechny složky 

sportovního tréninku, tj. kondiční, taktická, technická, psychologická, regenerace i 

zkušenosti, tak jako uvádí Kulhavý (2007).  

Z výsledků v kategorii dorostenek vyplývá, že žádný tým není v motorických testech tak 

suverénní jako tým SDH Oznice mezi dorostenci. Nejlépe motorické testy dopadly pro 

tým SDH Horní Lánov a SDH Jarcová, nejhůře pro SDH Těškovice. Nejlepších výsledků 

dosáhly týmy s nejvyšším průměrným věkem. I zde se ukázalo, že rozptyl výsledků je 

značný. 

Na základě vyhodnocení sledovaných ukazatelů nebyly ověřeny předem stanovené 

hypotézy: 

H1 Výbušnost, testována skokem dalekým z místa, má vztah ke sportovní výkonnosti 

hodnocené umístěním na MČR v požárním sportu.  

V testu skok daleký z místa přední příčky v kategorii dorostenci obsadil SDH Oznice  

(3. místo na MČR), SDH Bludov (1. místo na MČR) a SDH Kostomlátky (6. místo na 

MČR ) a na zadních pozicích se umístily týmy z SDH Kvasiny (5. místo), SDH Jablonec 

nad Jizerou (11. místo), SDH Kamenec u Poličky (7. místo).  

                                                           
22Celkový výsledek na MČR s skládá ze součtu dosažených výsledků. Můžeme si je rozdělit na dvě oblasti 

a to vědomostní část, kdy všechny týmy píši testy a sportovní část, kdy se skládají součty z disciplín 100m 

překážek (5 nejlepších z týmu), štafeta 4 x 100m (každý tým běží 2, počítá se lepší čas) a požární útok 

(jeden pokus).  
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U dorostenek byl měřením zjištěn následující stav: nejlépe v testování obstály týmy  SDH 

Bozkov (3. místo na MČR) a SDH Horní Lánov (4. místo na MČR) a nejhůře dopadly 

týmy  SDH Těškovice (8. místo a MČR) a SDH Kamence u Poličky (2. místo na MČR). 

 Na základně této analýzy můžeme tvrdit, že hypotéza byla zamítnuta (nepotvrzena) 

H2 Funkční síla horních končetin, testována výdrží ve shybu, má vztah ke sportovní 

výkonnosti hodnocené umístěním na MČR v požárním sportu.  

V testu výdrž ve shybu se v kategorii dorostenci nejlépe umístila družstva  SDH Oznice 

(3. místo na MČR), SDH Michálkovice (2. místo na MČR) a SDH Žebnice (10. místo na 

MČR). Nejslabšími týmy se staly SDH Jablonec nad Jizerou (11. místo na MČR), SDH 

Bludov (1. místo na MČR) a SDH Kvasiny (5. místo na MČR).  

Mezi dorostenkami se nejlépe v tomto testu umístila družstva  SDH Střezimíř (1. místo 

na MČR) a SDH Jarcová (5. místo na MČR). Neprosadila se naopak družstva  SDH 

Bozkov (3. místo na MČR) a SDH Těškovice (8. místo na MČR).  

Na základě této analýzy můžeme říci, že je tato hypotéza nepotvrzena. 

H3 Rychlostní a obratnostní pohybové předpoklady, testovány člunkovým během  

na 4 x 10 m, má vztah ke sportovní výkonnosti hodnocené umístěním na MČR 

v požárním sportu.  

V kategorii dorostenců při testování nejlépe obstály týmy  SDH Michálkovice (2. místo 

na MČR), SDH Oznice (3. místo na MČR) a SDH Bludov (1. místo). Nejhůře dopadla 

družstva  SDH Jablonec nad Jizerou (11. místo na MČR), SDH Kvasiny (5. místo na 

MČR) a Kamenec u Poličky (7. místo na MČR). 

 Dorostenky dosáhly v testu následujících výkonů: nejlepšími se staly týmy  SDH Jarcová 

(5. místo na MČR) a SDH Kamence u Poličky (2. místo na MČR), nejhoršími týmy  SDH 

Bozkov (3. místo na MČR) a SDH Těškovice (8. místo na MČR).  

Na základě této analýzy můžeme říci, že tato hypotéza je ta nepotvrzena. 

H4 Rychlostní pohybové předpoklady, testovány během na 50 m, má vztah ke sportovní 

výkonnosti hodnocené umístěním na MČR v požárním sportu. 

Při testování běhu na 50 m byly zjištěny následující výsledky: mezi dorostenci nejlepších 

výsledků dosáhly týmy  SDH Oznice (3. místo na MČR), Kostomlátky (6. místo na MČR) 

a SDH Bludov (1. místo na MČR), zadní pozice obsadily týmy  SDH Jablonec nad Jizerou 
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(11. místo na MČR), Kamenec u Poličky (7. místo na MČR) a Žebnice (10. místo na 

MČR).  

Mezi dorostenkami se v přední části umístily týmy  SDH Horní Lánov (4. místo) a SDH 

Kamenec u Poličky (2. místo na MČR), nejhorších výsledků v testu dosáhly týmy  SDH 

Střezimíř (1. místo na MČR) a SDH Těškovice (8. místo na MČR).  

Na základně této analýzy může říci, že tato hypotéza je nepotvrzena (zamítnuta). 

Po porovnání všech výše uvedených hypotéz lze dovodit, že v požárním sportu 

nerozhodují pouze motorické předpoklady, i když si dovolím tvrdit, že jsou jedním 

z nejdůležitějších faktorů. Z výsledků provedených testů je zřejmé, že výkonnost u 

požárních sportovců v dorosteneckém věku, kteří podstupují pravidelný trénink v rozsahu 

přibližně čtyř hodin týdně, je vyšší než stanoví normy pro běžnou populaci. Domnívám 

se proto, že tento sport může velmi významně řešit deficit pohybu dětí a mládeže. 

Pastucha et al (2011) uvádí, že české děti nemají dostatek pohybové aktivity (podle studie 

Životní styl a obezita 2005). Hasičské sbory pracují i v malých obcích a městech, které 

v současnosti již obvykle mají alespoň malý sportovní areál se základním vybavením. To 

může velmi usnadnit práci rodičům, neboť nemusejí svoje děti vozit za sportovními 

aktivitami do vzdálenějších měst a mohou tak zajistit sportovní vyžití potomků přímo 

v místě bydliště. V České republice je evidováno 7781 sborů (Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, 2015). Nezanedbatelnou výhodou tohoto sportu je mimo úspory času 

i nízká ekonomická náročnost – pro provozování tohoto sportu postačí základní výbava 

pro pobyt venku (oblečení, obuv), ostatní potřebné vybavení bývá ve vlastnictví 

hasičského sboru. V současné době nebývá problémem zajištění materiálně-technického 

vybavení pro požární sport, avšak je jím nedostatek kvalifikovaných trenérů. Ačkoliv 

zájemců o požární sport ze strany dětí a mládeže přibývá, není zatím vypracován žádný 

systém, na jehož základě by byli vychováváni kvalifikovaní trenéři pro tento sport. 

Trénování se většinou ujímají bývalí závodníci, kteří předávají svým následovníkům 

poznatky ze své aktivní závodní činnosti, avšak nemívají dostatek teoretických znalostí o 

sportovním tréninku jako celku, nejsou průběžně odborně školeni, jak nejlépe pracovat 

s určitou věkovou kategorií tak, aby správně všestranně a dlouhodobě rozvíjeli sportovní 

předpoklady v různých věkových skupinách. 

Perič, Dovalil (2010) uvádějí, že sportovní trénink znamená přípravu jedince či týmu na 

soutěže – závody či utkání. Pokud jedinci či týmy chtějí požární sport provozovat nejen 
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rekreačně na místní úrovni, ale na národní či mezinárodní úrovni, a dosahovat kvalitních 

výsledků, je nezbytné podrobit se kvalitní sportovní přípravě, která bude obsahovat 

všechny složky – kondiční, technickou, taktickou, psychologickou. Opomenutí, 

podcenění či nedodržení některé části přípravy se negativně projeví na sportovním 

výsledku, neboť požární sport je zejména sport kolektivní. Při jeho provozování musí být 

zajištěna vzájemná spolupráce všech členů týmu, tzn. mimo fyzické připravenosti 

(kondiční připravenosti každého z nich a technického zvládnutí jednotlivých disciplín) 

musí členové týmu spolupracovat i v oblasti „duševní“.  V jejím rámci se musí podílet 

zejména na stanovení správné taktiky a jejím dodržování, pracovat na psychické odolnosti 

při řešení situací, na budování příznivého klimatu uvnitř týmu, dodržování pravidel fair 

play. Perič, Dovalil (2010) uvádějí, že cílem tréninku je dosažení individuálně nejvyšší 

sportovní výkonnosti ve zvoleném sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje 

sportovce.  
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7  Závěr 

Hlavním úkolem diplomové práce bylo zjistit motorickou úroveň požárních sportovců 

dorostového věku a ověřit, zda týmy s lepší obecnou motorickou úrovní svých členů měly 

i lepší speciální výkonnost na soutěži konané v jednom místě a jednom čase, tj. na MČR 

v požárním sportu. 

Pro testování pohybové výkonnosti byly použity čtyři motorické testy – výbušnost byla 

testována skokem dalekým z místa, funkční síla horních končetin výdrží ve shybu, 

rychlostní a obratnostní pohybové předpoklady člunkovým během, rychlostní pohybové 

předpoklady během na 50 m. 

Hypotézy H1 - H4, tzn. že různé pohybové předpoklady mají vztah ke sportovní 

výkonnosti hodnocené umístěním na MČR v požárním sportu, se nepotvrdily. 

Přesto výsledky testů mají určitou vypovídací hodnotu, neboť z nich lze zjistit, že 

výkonnost požárních sportovců v dorosteneckém věku je vyšší než stanoví normy pro 

běžnou populaci této věkové kategorie. Je tedy možné konstatovat, že požární sport může 

být jednou ze sportovních aktivit, která je vhodná k náplni volného času mládeže, pomocí 

níž je možné snížit její nedostatečný pohyb, zlepšit kondici a tím i celkový zdravotní stav. 
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Jméno a příjmení řešitel: Bc. Barbora Šubrtová 

 

Název diplomové práce: Hodnocení motorické výkonnosti požárních sportovců 

 

Popis studie: 

Cílem této diplomové práce je porovnat motorickou úroveň požárních sportovců 

v kategorii dorostu na základě čtyř motorických testů, kterými jsou skok daleký z místa, 

výdrž ve shybu, člunkový běh 4 x 10 m a běh na 50 m. 

Měření bude prováděno testovacími a pozorovacími metodami. Při testování budou 

použity pouze neinvazivní metody. Jedná se o jednorázové testování, které potrvá zhruba 

dvě hodiny. 

Z účasti na projektu pro Vás nevyplývají žádná rizika, nehrozí žádná fyzická ani 

psychická újma na zdraví, neboť proběhne vždy až po důkladném zahřátí organismu a 

protažení, aby se předešlo případnému úrazu. Každý motorický test bude před svým 

zahájením vysvětlen, názorně předveden a bude prováděn pouze za příznivého počasí, tj. 

bez vlivu nepříznivých povětrnostních a srážkových podmínek. Terénní měření, které 

bude použito, neobsahuje žádné zvláštní etické aspekty. Testování proběhne zcela 

dobrovolně bez nároku na finanční odměnu. Získaná data nebudou zneužita a osobní 

údaje nebudou v práci zveřejněny (budou anonymizovány). 

Díky Vaší účasti na měření bude možno porovnat motorickou úroveň požárních 

sportovců v dorostenecké kategorii ve vybraných týmech různých krajů České republiky. 

Po zpracování práce a jejím úspěšném obhájení bude tato práce uchována na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž se bude možné seznámit u 

vedoucích zúčastněných družstev dobrovolných hasičů, jimž budou zaslány.  

 

Datum: 
 

Jméno a příjmení účastníka Podpis účastníka Jméno a příjmení 

zákonného zástupce 

Podpis zákonného 

zástupce 

 Xxx Xxx xxx  xxx 
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Příloha č. 5 – Výsledky statisticky významných T – testů 

včetně věcné významnosti 
 

Dorostenci 

Skok daleký z místa 

 

 

             

Skok daleký z místa  Bludov 

Jablonec nad 

Jizerou  Skok daleký z místa  Oznice 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 254 222  Stř. hodnota 269 222 

Rozptyl 262 335  Rozptyl 652 335 

Pozorování 7 7  Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 298,74   Společný rozptyl 493,67  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0   Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12   Rozdíl 12  

t Stat 3,479   t Stat 3,957  

P(T<=t) (1) 0,002   P(T<=t) (1) 0,001  

t krit (1) 1,782   t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,005   P(T<=t) (2) 0,002  

t krit (2) 2,179    t krit (2) 2,179   

       

ω² 0,425   ω² 0,494  

        

 

                                                           
23 Střední hodnota míra centrální tendence, kdy jsou některá čísla sečtena a pak vydělena stejným počtem 

čísel (Walker I.,2013)  

 

Skok daleký  

z místa Oznice Kvasiny  

Skok daleký  

z místa  Bludov Kvasiny 

Stř. hodnota23 269 220  Stř. hodnota 254 220 

Rozptyl 652 504  Rozptyl 262 504 

Pozorování 7 7  Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 577,95   Společný rozptyl 383,02  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0   Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12   Rozdíl 12  

t Stat 3,845   t Stat 3,291  

P(T<=t) (1) 0,001  

 

 

 

P(T<=t)(1) 0,003  

t krit (1) 1,782   t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,002   P(T<=t)(2) 0,006  

t krit (2) 2,179    t krit (2) 2,179   

ω² 0,547 ω² 0,396 



XI 
 

Skok daleký z místa  Kostomlátky Kvasiny   Skok daleký z místa Kostomlátky 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 252 220  Stř. hodnota 252 222 

Rozptyl 830 504  Rozptyl 830 335 

Pozorování 7 7  Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 667,02   Společný rozptyl 582,74  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0   

Hyp. rozdíl stř. 

hodnot 0  

Rozdíl 12   Rozdíl 12  

t Stat 2,328   t Stat 2,314  

P(T<=t) (1) 0,019   P(T<=t) (1) 0,020  

t krit (1) 1,782   t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,0382   P(T<=t) (2) 0,039  

t krit (2) 2,179    t krit (2) 2,179   

       

ω² 0,240   ω² 0,237  

 

 Skok daleký z místa Žebnice Jablonec nad Jizerou  Skok daleký z místa  Žebnice Kvasiny 

Stř. hodnota 246 222  Stř. hodnota 246 220 

Rozptyl 281 335  Rozptyl 281 504 

Pozorování 7 7  Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 308   Společný rozptyl 392,69  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0   

Hyp. rozdíl stř. 

hodnot 0  

Rozdíl 12   Rozdíl 12  

t Stat 2,572   t Stat 2,495  

P(T<=t) (1) 0,012   P(T<=t) (1) 0,014  

t krit (1) 1,782   t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,024   P(T<=t) (2) 0,028  

t krit (2) 2,179    t krit (2) 2,179   

       

 

ω² 0,286   

 

ω² 0,272  

 

Skok daleký z místa  Michálkovice Kvasiny   Skok daleký z místa Michálkovice 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 244 220  Stř. hodnota 244 222 

Rozptyl 704 504  Rozptyl 704 335 

Pozorování 7 7  Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 603,74   Společný rozptyl 519,45  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0   

Hyp. rozdíl stř. 

hodnot 0  

Rozdíl 12   Rozdíl 12  

t Stat 1,870   t Stat 1,829  

P(T<=t) (1) 0,042   P(T<=t) (1) 0,046  

t krit (1) 1,782   t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,084   P(T<=t) (2) 0,092  

t krit (2) 2,179    t krit (2) 2,179   

  

 

   

 ω² 0,151   ω² 0,143  
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Skok daleký z místa  Oznice 

Kamenec u 

Poličky 

Stř. hodnota 269 232 

Rozptyl 652 846 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 748,81  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  

t Stat 2,559  

P(T<=t) (1) 0,013  

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,0250  

t krit (2) 2,179   

 

 

 

ω² 0,284  

  

Výdrž ve shybu 

 Výdrž ve shybu Oznice Bludov 
 

  Výdrž ve shybu Oznice Michálkovice 

Stř. hodnota 85,2 27,5 
 

Stř. hodnota 85,2 56,8 

Rozptyl 148,0 78,3 
 

Rozptyl 148,0 109,9 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 113,13  
 

Společný rozptyl 128,94  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 10,141  
 

t Stat 4,684  

P(T<=t) (1) 1,54E-07  
 

P(T<=t) (1) 0,0003  

t krit (1) 9,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 3,08E-07  
 

P(T<=t) (2) 0,0005  

t krit (2) 2,179  
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,871   ω² 0,582  
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 Výdrž ve shybu Oznice Kvasiny 
 

 Výdrž ve shybu Oznice Kostomlátky 

Stř. hodnota 85,2 29,9 
 

Stř. hodnota 85,2 42,9 

Rozptyl 148,0 116,2 
 

Rozptyl 148,0 455,0 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 132,07  
 

Společný rozptyl 301,5  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 8,993  
 

t Stat 4,558  

P(T<=t) (1) 5,57E-07  
 

P(T<=t) (1) 0,0003  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 1,11E-06  
 

P(T<=t) (2) 0,0007  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,841   ω² 0,569  

 

 Výdrž ve shybu Oznice 

Kamenec u 

Poličky 

 

 Výdrž ve shybu Oznice Žebnice 

Stř. hodnota 85,2 39,8 
 

Stř. hodnota 85,2 51,8 

Rozptyl 148,0 201,4 
 

Rozptyl 148,0 205,9 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 174,67  
 

Společný rozptyl 176,89  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 6,429  
 

t Stat 4,692  

P(T<=t) (1) 1,63E-05  
 

P(T<=t) (1) 0,0003  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 3,26E-05  
 

P(T<=t) (2) 0,0005  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,729   ω² 0,584  

 

 Výdrž ve shybu Oznice 

Jablonec nad 

Jizerou 

 

 Výdrž ve shybu Michálkovice Bludov 

Stř. hodnota 85,2 15,3 
 

Stř. hodnota 56,8 27,5 

Rozptyl 148,0 78,2 
 

Rozptyl 109,9 78,3 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 113,07  
 

Společný rozptyl 94,09  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 12,288  
 

t Stat 5,637  

P(T<=t) (1) 1,86E-08  
 

P(T<=t) (1) 5,47E-05  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 3,71E-08  
 

P(T<=t) (2) 0,0001  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,909   ω² 0,672  
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Výdrž ve shybu Michálkovice Kvasiny 

 

Výdrž ve shybu Michálkovice 

Kamenec u 

Poličky 

Stř. hodnota 56,8 29,9 
 

Stř. hodnota 56,8 39,8 

Rozptyl 109,9 116,2 
 

Rozptyl 109,9 201,4 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 113,03  
 

Společný rozptyl 155,63  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 4,719  
 

t Stat 2,547  

P(T<=t) (1) 0,0002  
 

P(T<=t) (1) 0,013  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,0005  
 

P(T<=t) (2) 0,026  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,586   ω² 0,268 

 

 

 Výdrž ve shybu Michálkovice 

Jablonec nad 

Jizerou 

 

 Výdrž ve shybu Bludov Žebnice 

Stř. hodnota 56,8 15,3 
 

Stř. hodnota 27,5 51,8 

Rozptyl 109,9 78,2 
 

Rozptyl 78,3 205,8 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 94,03  
 

Společný rozptyl 142,05  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 7,990  
 

t Stat -3,814  

P(T<=t) (1) 1,9E-06  
 

P(T<=t) (1) 0,001  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 3,81E-06  
 

P(T<=t) (2) 0,002  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

   
 

   

ω² 0,807   ω² 0,475  

       

 Výdrž ve shybu Bludov 

Jablonec nad 

Jizerou 

 

 Výdrž ve shybu Kvasiny Žebnice 

Stř. hodnota 27,5 15,3 
 

Stř. hodnota 29,9 51,8 

Rozptyl 78,3 78,2 
 

Rozptyl 116,2 205,8 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 78,22  
 

Společný rozptyl 160,98  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 2,578  
 

t Stat -3,227  

P(T<=t) (1) 0,012  
 

P(T<=t) (1) 0,004  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,024  
 

P(T<=t) (2) 0,007  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,273   ω² 0,386 
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 Výdrž ve shybu Kvasiny 

Jablonec nad 

Jizerou 

 

 Výdrž ve shybu Kostomlátky 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 29,94 15,34 
 

Stř. hodnota 42,89 15,34 

Rozptyl 116,16 78,16 
 

Rozptyl 454,95 78,16 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 97,15  
 

Společný rozptyl 266,56  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 2,771049  
 

t Stat 3,156089  

P(T<=t) (1) 0,008464  
 

P(T<=t) (1) 0,00414  

t krit (1) 1,782288  
 

t krit (1) 1,782288  

P(T<=t) (2) 0,016929  
 

P(T<=t) (2) 0,008281  

t krit (2) 2,178813   
 

t krit (2) 2,178813   

       

ω² 0,308   ω² 0,374 

 

Výdrž ve shybu Kamenec u Poličky 
Jablonec nad 

Jizerou 
 

 Výdrž ve shybu Žebnice 
Jablonec nad 
Jizerou 

Stř. hodnota 39,8 15,3 
 

Stř. hodnota 51,8 15,3 

Rozptyl 201,4 78,2 
 

Rozptyl 205,8 78,2 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 139,8  
 

Společný rozptyl 141,98  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 3,866  
 

t Stat 5,729  

P(T<=t) (1) 0,001  
 

P(T<=t) (1) 4,74E-05  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,002  
 

P(T<=t) (2) 9,48E-05  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,482   ω² 0,680 

 

 Výdrž ve shybu Bludov Kvasiny  Výdrž ve shybu  Kvasiny Kostomlátky 

Stř. hodnota 254,1 219,7  Stř. hodnota 220,0 251,9 

Rozptyl 262,1 503,9  Rozptyl 503,9 830,1 

Pozorování 7 7  Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 383,02   Společný rozptyl 667,02  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0   Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12   Rozdíl 12  

t Stat 3,291   t Stat -2,328  

P(T<=t) (1) 0,003   P(T<=t) (1) 0,019  

t krit (1) 1,782   t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,006   P(T<=t) (2) 0,038  

t krit (2) 2,179    t krit (2) 2,179   

       

ω² 0,413   ω² 0,240  

 



XVI 
 

Člunkový běh 4 x 10 m 

 Člunkový běh  

4 x 10 m Bludov Michálkovice 

 
 Člunkový běh  

4 x 10 m Bludov 

Kamenec u 

Poličky 

Stř. hodnota 9,9 9,4 
 

Stř. hodnota 9,9 10,5 

Rozptyl 0,2 0,04 
 

Rozptyl 0,2 0,1 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,14  
 

Společný rozptyl 0,15   

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0   

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12   

t Stat 2,435  
 

t Stat -2,991   

P(T<=t) (1) 0,016  
 

P(T<=t) (1) 0,006   

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782   

P(T<=t) (2) 0,031  
 

P(T<=t) (2) 0,011   

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

       

ω² 0,247   ω² 0,346  

 

 Člunkový běh  

4 x 10 m Michálkovice 

Kamenec u 

Poličky 

  Člunkový běh  

4 x 10 m Michálkovice Žebnice 

Stř. hodnota 9,4 10,5 
 

Stř. hodnota 9,4 10,0 

Rozptyl 0,04 0,1 
 

Rozptyl 0,04 0,2 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,05  
 

Společný rozptyl 0,14  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -9,407  
 

t Stat -2,591  

P(T<=t) (1) 3,45E-07  
 

P(T<=t) (1) 0,012  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 6,9E-07  
 

P(T<=t) (2) 0,024  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,853   ω² 0,274 

      

 Člunkový běh  

4 x 10 m Michálkovice 

Jablonec nad 

Jizerou 

  Člunkový běh  

4 x 10 m Oznice Kvasiny 

Stř. hodnota 9,4 11,4 
 

Stř. hodnota 9,6 10,9 

Rozptyl 0,04 0,02 
 

Rozptyl 0,2 0,2 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,03  
 

Společný rozptyl 0,22  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -21,085  
 

t Stat -4,960  

P(T<=t) (1) 3,76E-11  
 

P(T<=t) (1) 0,0002  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 7,53E-11  
 

P(T<=t) (2) 0,0003  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,967   ω² 0,612 



XVII 
 

 Člunkový běh  

4 x 10 m Oznice 

Kamenec u 

Poličky 

  Člunkový běh  

4 x 10 m Oznice 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 9,6 10,5 
 

Stř. hodnota 9,6 11,4 

Rozptyl 0,2 0,1 
 

Rozptyl 0,2 0,02 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,13  
 

Společný rozptyl 0,11  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -4,619  
 

t Stat -9,566  

P(T<=t) (1) 0,0002  
 

P(T<=t) (1) 2,89E-07  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,0006  
 

P(T<=t) (2) 5,77E-07  

t krit (2) 2,178   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,576   ω² 0,859 

 

 

 Člunkový běh  
4 x 10 m Kvasiny Kostomlátky 

  Člunkový běh  
4 x 10 m Kvasiny Žebnice 

Stř. hodnota 10,9 10,2 
 

Stř. hodnota 10,9 10,0 

Rozptyl 0,2 0,4 
 

Rozptyl 0,2 0,2 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,33  
 

Společný rozptyl 0,24  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 2,335  
 

t Stat 3,615  

P(T<=t) (1) 0,019  
 

P(T<=t) (1) 0,002  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,038  
 

P(T<=t) (2) 0,004  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

       

ω² 0,229   ω² 0,446  

 

 Člunkový běh  

4 x 10 m Kvasiny 

Jablonec nad 

Jizerou 

  Člunkový běh  

4 x 10 m Kostomlátky 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 10,9 11,4 
 

Stř. hodnota 10,2 11,4 

Rozptyl 0,2 0,02 
 

Rozptyl 0,4 0,02 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,13  
 

Společný rozptyl 0,22  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -2,451  
 

t Stat -4,762  

P(T<=t) (1) 0,015  
 

P(T<=t) (1) 0,0002  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,031  
 

P(T<=t) (2) 0,0005  

t krit (2) 2,179  
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,250   ω² 0,591 



XVIII 
 

 Člunkový běh  

4 x 10 m 

Kamenec u 

Poličky Žebnice 

  Člunkový běh  

4 x 10 m 

Kamenec u 

Poličky 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 10,5 10,0 
 

Stř. hodnota 10,5 11,4 

Rozptyl 0,1 0,2 
 

Rozptyl 0,1 0,02 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,15  
 

Společný rozptyl 0,04  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 2,866  
 

t Stat -7,992  

P(T<=t) (1) 0,007  
 

P(T<=t) (1) 1,9E-06  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,014  
 

P(T<=t) (2) 3,8E-06  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

   
 

   

ω² 0,325   ω² 0,807 

 

 Člunkový běh  

4 x 10 m Žebnice 

Jablonec nad 

Jizerou 

 Člunkový běh 

 4 x 10 m   Michálkovice Kvasiny 

Stř. hodnota 10,0 11,4 
 

Stř. hodnota 9,4 10,9 

Rozptyl 0,24 0,02 
 

Rozptyl 0,04 0,2 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,13  
 

Společný rozptyl 0,14  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 Hyp. rozdíl stř. 

hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -7,407  
 

t Stat -7,292  

P(T<=t) (1) 4,1E-06  
 

P(T<=t) (1) 4,79E-06  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 8,2E-06  
 

P(T<=t) (2) 9,58E-06  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

   
 

   

ω² 0,782   ω² 0,777   

 

 Člunkový běh 4 x 10 m  Bludov Kvasiny  

Člunkový běh  

4 x 10 m  Bludov 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 9,9 10,9  Stř. hodnota 9,9 11,4 

Rozptyl 0,2 0,2  Rozptyl 0,2 0,02 

Pozorování 7 7  Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,24   Společný rozptyl 0,13  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0   

Hyp. rozdíl stř. 

hodnot 0  

Rozdíl 12   Rozdíl 12  

t Stat -3,713   t Stat -7,514  

P(T<=t) (1) 0,001   P(T<=t) (1) 3,55E-06  

t krit (1) 1,782   t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,002   P(T<=t) (2) 7,1E-06  

t krit (2) 2,178813    t krit (2) 2,179   

      

 
ω² 0,853   ω² 0,787  



XIX 
 

 

 Člunkový běh 4 x 10 m Michálkovice Kostomlátky 

Stř. hodnota 9,4 10,2 

Rozptyl 0,04 0,4 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,23  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  

t Stat -2,916  

P(T<=t) (1) 0,006  

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,013  

t krit (2) 2,179   

   

ω² 0,333  

 

Běh na 50m 

 Běh na 50 m Bludov Michálkovice 
 

Běh na 50 m  Bludov Oznice 

Stř. hodnota 6,78 7,1 
 

Stř. hodnota 6,8 6,4 

Rozptyl 0,1 0,2 
 

Rozptyl 0,1 0,1 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,11  
 

Společný rozptyl 0,11  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -2,05  
 

t Stat 2,157  

P(T<=t) (1) 0,031  
 

P(T<=t) (1) 0,026  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,062  
 

P(T<=t) (2) 0,052  

t krit (2) 2,178   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,177   ω² 0,196  

   
 

   

Běh na 50 m  Bludov Žebnice 

 

 Běh na 50 m Bludov 

Kamenec u 

Poličky 

Stř. hodnota 6,8 7,2 
 

Stř. hodnota 6,8 7,5 

Rozptyl 0,08 0,05 
 

Rozptyl 0,1 0,3 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,07  
 

Společný rozptyl 0,17  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -3,20309  
 

t Stat -3,327  

P(T<=t) (1) 0,004  
 

P(T<=t) (1) 0,003  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,008  
 

P(T<=t) (2) 0,006  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,382   ω² 0,402 



XX 
 

 

 Běh na 50 m Bludov 

Jablonec nad 

Jizerou 

 

 Běh na 50 m Michálkovice Oznice 

Stř. hodnota 6,8 8,0 
 

Stř. hodnota 7,1 6,4 

Rozptyl 0,1 0,04 
 

Rozptyl 0,15 0,14 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,06  
 

Společný rozptyl 0,14  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -8,864  
 

t Stat 3,735  

P(T<=t) (1) 6,48E-07  
 

P(T<=t) (1) 0,001  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 1,3E-06  
 

P(T<=t) (2) 0,003  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

   
 

   

ω² 0,838  
 

ω² 0,463  

   
 

   

Běh na 50 m  Michálkovice Kostomlátky 

 

 Běh na 50 m Michálkovice 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 7,1 6,7 
 

Stř. hodnota 7,1 8,0 

Rozptyl 0,15 0,15 
 

Rozptyl 0,15 0,04 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,15  
 

Společný rozptyl 0,09  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 2,078  
 

t Stat -4,955  

P(T<=t) (1) 0,029  
 

P(T<=t) (1) 0,0002  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,060  
 

P(T<=t) (2) 0,0003  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,181  
 

ω² 0,610 

 

 Běh na 50 m Oznice Kvasiny 

 

 Běh na 50 m Oznice 

Kamenec u 

Poličky 

Stř. hodnota 6,4 7,0 
 

Stř. hodnota 6,4 7,5 

Rozptyl 0,14 0,2 
 

Rozptyl 0,14 0,25 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,17  
 

Společný rozptyl 0,20  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -2,915  
 

t Stat -4,692  

P(T<=t) (1) 0,006  
 

P(T<=t) (1) 0,0003  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,013  
 

P(T<=t) (2) 0,0005  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,333  
 

ω² 0,584 

 



XXI 
 

Běh na 50 m  Oznice Žebnice 

 

 Běh na 50 m Oznice 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 6,4 7,2 
 

Stř. hodnota 6,4 8,0 

Rozptyl 0,14 0,05 
 

Rozptyl 0,14 0,04 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,1  
 

Společný rozptyl 0,09  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -4,991  
 

t Stat -9,684  

P(T<=t) (1) 0,0002  
 

P(T<=t) (1) 2,53E-07  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,0003  
 

P(T<=t) (2) 5,06E-07  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,165  
 

ω² 0,860 

 

 Běh na 50 m Kvasiny Kamenec u Poličky 

 

 Běh na 50 m Kvasiny 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 7,0 7,5 
 

Stř. hodnota 7,0 8,0 

Rozptyl 0,2 0,3 
 

Rozptyl 0,2 0,04 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,22  
 

Společný rozptyl 0,12  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -1,854  
 

t Stat -4,995  

P(T<=t) (1) 0,044  
 

P(T<=t) (1) 0,0002  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,089  
 

P(T<=t) (2) 0,0003  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,1788   

 

ω² 0,148  
 

ω² 0,615 

 

 Běh na 50 m Kostomlátky Žebnice 
 

 Běh na 50 m Kostomlátky 
Jablonec nad 
Jizerou 

Stř. hodnota 6,7 7,5 
 

Stř. hodnota 6,7 8,0 

Rozptyl 0,2 0,3 
 

Rozptyl 0,15 0,04 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,2  
 

Společný rozptyl 0,1  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -3,267  
 

t Stat -7,460  

P(T<=t) (1) 0,0033  
 

P(T<=t) (1) 3,82E-06  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,008  
 

P(T<=t) (2) 7,63E-06  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,337  
 

ω² 0,785 

 

 



XXII 
 

 

Běh na 50 m 

  

Kamenec u 

Poličky 

Jablonec nad 

Jizerou 

 

 Běh na 50 m Žebnice 

Jablonec nad 

Jizerou 

Stř. hodnota 7,5 8,0 
 

Stř. hodnota 7,2 8,0 

Rozptyl 0,25 0,04 
 

Rozptyl 0,05 0,04 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,15  
 

Společný rozptyl 0,08  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -2,222  
 

t Stat -6,400  

P(T<=t) (1) 0,023  
 

P(T<=t) (1) 1,7E-05  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,046  

 

P(T<=t) (2) 3,4E-05  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,208   ω² 0,740 

 

Běh na 50 m  Kostomlátky Kamenec u Poličky 

Stř. hodnota 6,7 7,5 

Rozptyl 0,15 0,25 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,20  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  

t Stat -3,267  

P(T<=t) (1) 0,003  

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,007  

t krit (2) 2,179   

   

ω² 0,392  

 

Dorostenky  - Výdrž ve shybu 

 Výdrž ve shybu Střezimíř Kamenec u Poličky 
 

 Výdrž ve shybu Střezimíř Bozkov 

Stř. hodnota 20,9 11,6 
 

Stř. hodnota 20,9 9,0 

Rozptyl 20,28 45,49 
 

Rozptyl 20,28 44,00 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 32,89  
 

Společný rozptyl 32,14  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 3,034  
 

t Stat 3,941  

P(T<=t) (1) 0,005  
 

P(T<=t) (1) 0,0009  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,010  
 

P(T<=t) (2) 0,002  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,1789   

       

ω² 0,370   ω² 0,509  



XXIII 
 

 Výdrž ve shybu Střezimíř Těškovice 
 

 Výdrž ve shybu Kamenec u Poličky Jarcová 

Stř. hodnota 20,9 10,3 
 

Stř. hodnota 11,6 18,6 

Rozptyl 20,28 11,67 
 

Rozptyl 45,49 14,73 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 15,98  
 

Společný rozptyl 30,11  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 4,981  
 

t Stat -2,377  

P(T<=t) (1) 0,0002  
 

P(T<=t) (1) 0,017  

t krit (1) 1,7823  
 

t krit (1) 1,788  

P(T<=t) (2) 0,0003  
 

P(T<=t) (2) 0,034  

t krit (2) 2,1788   
 

t krit (2) 2,179   

       

ω² 0,630   ω² 0,250  

 

 Výdrž ve shybu Bozkov Horní Lánov 
 

 Výdrž ve shybu Bozkov Jarcová 

Stř. hodnota 9,0 18,4 
 

Stř. hodnota 9,0 18,6 

Rozptyl 44,00 101,28 
 

Rozptyl 44,00 14,73 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 72,63  
 

Společný rozptyl 29,36  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -2,054  
 

t Stat -3,319  

P(T<=t) (1) 0,0312  
 

P(T<=t) (1) 0,003  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,062  
 

P(T<=t) (2) 0,006  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

       

ω² 0,198   ω² 0,435  

   
 

   

Výdrž ve shybu  Horní Lánov Těškovice 
 

 Výdrž ve shybu Jarcová  Těškovice 

Stř. hodnota 18,4 10,3 
 

Stř. hodnota 18,6 10,3 

Rozptyl 101,28 11,67 
 

Rozptyl 14,73 11,67 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 56,48  
 

Společný rozptyl 13,20  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 2,006  
 

t Stat 4,280  

P(T<=t) (1) 0,034   P(T<=t) (1) 0,0005  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,7822  

P(T<=t) (2) 0,068  
 

P(T<=t) (2) 0,0010  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,1788   

       

ω² 0,178   ω² 0,553  
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Člunkový běh 4 x 10 m  
 

 Člunkový běh 

 4 x 10 m  Střezimíř 

Kamenec u 

Poličky 

   Člunkový běh 

 4 x 10 m Střezimíř Bozkov 

Stř. hodnota 11,1 10,6 
 

Stř. hodnota 11,1 11,7 

Rozptyl 0,11 0,06 
 

Rozptyl 0,11 0,45 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,09  
 

Společný rozptyl 0,28  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 3,296  
 

t Stat -1,98  

P(T<=t) (1) 0,003  
 

P(T<=t) (1) 0,036  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,006  
 

P(T<=t) (2) 0,071  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

       

ω² 0,413   ω² 0,173  

       

  Člunkový běh 

 4 x 10 m Střezimíř Jarcová 

   Člunkový běh 

 4 x 10 m Kamenec u Poličky Bozkov 

Stř. hodnota 11,1 10,5 
 

Stř. hodnota 10,6 11,7 

Rozptyl 0,11 0,19 
 

Rozptyl 0,06 0,45 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,15  
 

Společný rozptyl 0,26  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 2,836  
 

t Stat -3,959  

P(T<=t) (1) 0,008  
 

P(T<=t) (1) 0,0009  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,015  
 

P(T<=t) (2) 0,002  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

      

ω² 0,335   ω² 0,512 

      

  Člunkový běh 

 4 x 10 m Kamenec u Poličky Těškovice 

   Člunkový běh 

 4 x 10 m Bozkov Jarcová 

Stř. hodnota 10,6 11,3 
 

Stř. hodnota 11,7 10,5 

Rozptyl 0,06 0,72 
 

Rozptyl 0,45 0,19 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,39  
 

Společný rozptyl 0,32  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat -2,181  
 

t Stat 3,777  

P(T<=t) (1) 0,025  
 

P(T<=t) (1) 0,001  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,050  
 

P(T<=t) (2) 0,003  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,212   ω² 0,487 
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  Člunkový běh 

 4 x 10 m Jarcová Těškovice 

Stř. hodnota 10,5 11,3 

Rozptyl 0,19 0,72 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,45  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  

t Stat -2,212  

P(T<=t) (1) 0,023  

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,0464  

t krit (2) 2,179   

    

ω² 0,219   

 

Běh na 50 m  

Běh na 50 m  Střezimíř Horní Lánov 

 

 Běh na 50 m  Střezimíř 

Kamenec u 

Poličky 

Stř. hodnota 8,3 7,6 
 

Stř. hodnota 8,3 7,8 

Rozptyl 0,17 0,09 
 

Rozptyl 0,17 0,08 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,13  
 

Společný rozptyl 0,13  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 3,612  
 

t Stat 2,480  

P(T<=t) (1) 0,002  
 

P(T<=t) (1) 0,014  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,004  
 

P(T<=t) (2) 0,029  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,463   ω² 0,269 

 

 Běh na 50 m  Těškovice Horní Lánov 
 

 Běh na 50 m  Bozkov Horní Lánov 

Stř. hodnota 8,3 7,6 
 

Stř. hodnota 8,1 7,6 

Rozptyl 0,07 0,09 
 

Rozptyl 0,29 0,09 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,08  
 

Společný rozptyl 0,190  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 4,474  
 

t Stat 2,328  

P(T<=t) (1) 0,0004  
 

P(T<=t) (1) 0,019  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,0008  
 

P(T<=t) (2) 0,038  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,576   ω² 0,240 
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 Běh na 50 m  Jarcová Horní Lánov 
 

 Běh na 50 m  Kamenec u Poličky Těškovice 

Stř. hodnota 7,9 7,6 
 

Stř. hodnota 7,8 8,3 

Rozptyl 0,05 0,09 
 

Rozptyl 0,08 0,07 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,07  
 

Společný rozptyl 0,07  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 2,450  
 

t Stat -3,050  

P(T<=t) (1) 0,015  
 

P(T<=t) (1) 0,005  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,031  
 

P(T<=t) (2) 0,010  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

   
 

   

ω² 0,385  
 

ω² 0,372  

   
 

   

 Běh na 50 m Střezimíř Jarcová  
 

 Běh na 50 m  Těškovice Jarcová 

Stř. hodnota 8,3 7,9 
 

Stř. hodnota 8,3 7,9 

Rozptyl 0,17 0,05 
 

Rozptyl 0,07 0,05 

Pozorování 7 7 
 

Pozorování 7 7 

Společný rozptyl 0,11  
 

Společný rozptyl 0,06  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
 

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 12  
 

Rozdíl 12  

t Stat 2,028  
 

t Stat 2,599  

P(T<=t) (1) 0,033  
 

P(T<=t) (1) 0,012  

t krit (1) 1,782  
 

t krit (1) 1,782  

P(T<=t) (2) 0,065  
 

P(T<=t) (2) 0,023  

t krit (2) 2,179   
 

t krit (2) 2,179   

 

ω² 0,182   ω² 0,291 
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Příloha č. 6 - Doplňující informace k motorickým testům 
 

Skok daleký z místa 

Zařízení 

Rovná plocha, měřicí pásmo 

Pokyny a pravidla 

Daný úkol je vysvětlen a předveden. Odraz se provádí z rovné, pevné a neklouzavé 

plochy, není dovolena opora (např. o pevný okraj doskočiště) ani používání treter. 

Doskok je do pískoviště, na žíněnku nebo plastový pás, které jsou třeba zjistit před 

posouváním. Je nutné dbát na to, aby odrazová i dopadová plocha byly zhruba v stejné 

výši. 

Měří se vzdálenost od odrazové čáry k zadnímu okraji poslední stopy dopadu (týká se i 

dotyku podložky jinou částí těla než je chodilo). 

 

 

Výdrž ve shybu 

Zařízení 

Doskočná hrazda (průměr tyče 2,5cm), stopky, židle, magnesium, žíněnka pod hrazdou, 

utěrka 

 

Pokyny a pravidla 

Testovaná osoba zaujme postoj pod hrazdou, vzpaží, uchopí hrazdu nadhmatem a 

eventuálně s dopomocí se přitáhne do shybu. Brada je nad úrovní tyče. V této pozici se 

testovaná osoba snaží vydržet co nejdéle. V průběhu testu nesmí brada klesnout pod tyč. 

Test je ukončen, když testovaný nemá bradu nad tyčí. V průběhu testování není dovoleno 

kývání a doprovodné pohyby nohou. 
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Člunkový běh 4 x 10 m  

 

Zařízení 

Ke člunkovému běhu je třeba rovný terén, dvě vysoké mety, které mají nejvýše 20cm. 

Mety jsou od sebe vzdáleny 10m. První meta je umístěna na startovní čáře dlouhé 

nejméně 1m. Nezbytné je i pásmo, stopky a pomůcka k vyznačení startovní čáry 

 

Pokyny a pravidla 

Každá testovaná osoba si volně proběhne trať na zkoušku. Povinně se provádějí dva 

pokusy a zaznamenává se lepší čas. Odpočinek mezi starty je minimálně 5 minut 

Startuje se z polovysokého startu, tretry nejsou povoleny. 

Při testování venku je podmínkou příznivé počasí – příznivá teplota, nesmí být velký vítr 

a terén musí být rovný a suchý. 

Pro jednoho běžce je třeba jednoho časoměřiče, zkušený časoměřič může měřit dva běžce 

na průběžných stopkách. 

 

Běh na 50 m  

Zařízení 

Stopky, rovný terén 

 

Pokyny a pravidla 

Na povel startéra se testovaná osoba postaví za startovní čárou. Na povel „pozor“ zaujme 

postavení polovysokého atletického startu, špičkou nohy za startovní čárou. Na povel 

startéra „vpřed“  vyběhne a běží co nejrychleji 50m úsek. 

 


