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Abstrakt 

 

Název:  Kontrola somatických parametrů a pohybových schopnosti v základní etapě 

 tréninku 

 

Cíle:  Cílem bakalářské práce je sledování somatických parametrů a pohybových 

 předpokladů moderních pětibojařů ve věku od 8 do 11 let. 

 

Metody:  V uvedené práci byla použitá metoda deskripce pro popisný způsob 

 vybraných laboratorních testů.  Zjištěné výsledky byly za účelem prezentace 

 uspořádány a tabelárně zpracovány. Metoda komparace byla využita pro 

 porovnávání naměřených výsledků při testování somatických parametrů a 

 pohybových předpokladů.   

 

Výsledky:  Naměřené hodnoty byly porovnané a zpracované. Výsledkem bylo zjištění, 

 že v rámci zvoleného výzkumného souboru neexistuje věková a vývojová  

 diferenciace ve vybraných testech. Testy, kterými byly zjištěné motorické 

 schopnosti, nejsou závislé na věku a vývoji dětí. Výkon je spojen 

 s pohybovými předpoklady, které jsou zčásti vrozené. Testy slouží jako 

 kontrola přirozeného vývoje dítěte pro další zpracování.  

 

Klíčová slova  

testování, děti a mládež, motorické schopnosti, základní etapa tréninku 

  



 

 

Abstract 

 

Name: Control of somatic indicators and movement abilities in basic stage training 

 

Aim:  The aim of this bachelors thesis is to monitor the somatic parameters and 

 movement assumptions of the modern pentathlonist aged between 8 to 11 

 years. 

 

Methods:  A descriptive method for selected laboratory tests was used in this thesis. 

 The results were arranged and processed. The comparison method was 

 used for measured results of the somatic parameters and movement 

 assumptions. 

 

Outcome:  Measured values were compared and processed. The results showed that in

 case of  selected tests, there are no age and development differences. Tests, 

 by which the movement abilities were concluded are not  dependent on the 

 age and the development of the child. The performance is connected with 

 movements assumptions which are partially inherited. The tests serve as a 

 chech up on the childs natural development for further processing.  
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testing, kids and youth, movement abilities, primary stage of training 

   



 

 

Obsah 
 

1. Úvod ....................................................................................................................... 10 

2. Teoretická část ...................................................................................................... 11 

2.1 Sportování dětí .................................................................................................... 11 

2.1.1 Pohybová všestrannost dětí ..................................................................... 11 

2.1.2 Věkové a vývojové zákonitosti u dětí ..................................................... 12 

2.1.2.1 Mladší školní věk - dvě období ................................................. 12 

2.1.2.2 Starší školní věk – dvě období .................................................. 13 

2.1.2.3 Biologický a kalendářní věk ..................................................... 13 

2.1.2.4 Senzitivní období ...................................................................... 14 

2.1.3 Vývin motoriky v rozmezí 9-12 let ......................................................... 14 

2.2 Etapy sportovního tréninku ................................................................................. 15 

2.2.1 Etapa základního tréninku ....................................................................... 15 

2.3 Motorické schopnosti .......................................................................................... 16 

2.3.1 Flexibilita ................................................................................................ 17 

2.4 Moderní pětiboj – charakteristika, disciplíny, věkové kategorie ........................ 18 

2.4.1 Obecná charakteristika ............................................................................ 18 

2.4.2 Disciplíny ................................................................................................ 19 

2.4.2.1 Charakteristika disciplíny plavání v moderním pětiboji .......... 19 

2.4.2.2 Důležitost správné techniky kraul ............................................ 20 

2.4.2.3 Charakteristika disciplíny běh v moderním pětiboji ................ 20 

2.4.3 Věkové kategorie .................................................................................... 21 

2.5 Testovací část ...................................................................................................... 22 

2.5.1 Laboratoř sportovní motoriky UK FTVS ................................................ 22 

2.5.2 Testová baterie Unifittest (6-60) ............................................................. 23 

2.5.3 Vybrané motorické testy a somatické měření ......................................... 25 

3. Cíle .......................................................................................................................... 26 

4. Metodika práce ..................................................................................................... 27 

4.1 Charakteristika zkoumaného souboru ................................................................. 27 

4.2 Sběr dat ............................................................................................................... 27 



 

 

4.3 Popis a způsob provedení testování .................................................................... 27 

5. Výsledky ................................................................................................................. 34 

5.1 Testování v laboratoři sportovní motoriky UK FTVS ........................................ 34 

5.2 Testování na bazénu Juliska (Dukla Praha) ........................................................ 38 

5.3 Testování na atletickém stadionu Juliska (Dukla Praha) .................................... 40 

6. Diskuze ................................................................................................................... 42 

7. Záver ...................................................................................................................... 44 

Seznam použité literatury ............................................................................................ 46 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 51 

Seznam tabulek ............................................................................................................. 51 

Přílohy ............................................................................................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1. Úvod 

V současné době se mnoho dětí střetává s hypokinezí. Význam tohoto slova 

můžeme znát i jako snížení, omezení nebo pomalý pohyb. Jedním z důsledků 

hypokineze je nízká pohybová gramotnost, co může mít mnoha negativních dopadů na 

zdraví dítěte. Na druhé straně se střetáváme s dětmi, které jsou přetěžovány tréninkem. 

Často se zapomíná, že dítě není dospělý člověk a nezvládá takovou zátěž. Myslíme si, 

že čím více sportu absolvují, tím se jim buduje všestrannost a to je pro ně to nejlepší. 

Opak je pravdou. Namísto všestrannosti je dítě unavené a sport ho přestává bavit. 

V nejhorším případě netolerujeme jejich přirozený vývoj a poškodíme tím fyzickou i 

zdravotní stránku. Jak tedy správně sportovat? Je sportování vůbec vhodné? Určitě ano, 

ale na základě všestranného rozvoje přiměřeného věku pravidelně kontrolovat vývoj 

dítěte.   

 Osobní zkušenost bývalé plavkyně a v současné době učitelky a trenérky dětí 

byla motivací orientovat se v problematice kontroly tělesného vývoje a tréninkového 

zatížení dětí. Příležitostná zkušenost s laboratoří sportovní motoriky v rámci studia na 

UK FTVS mě vedla k volbě tématu bakalářské práce. 

Bakalářská práce je zaměřená na možnosti kontroly somatických parametrů a 

motorických předpokladů dětí v základní etapě tréninku. Ve spolupráci s laboratoří 

sportovní motoriky UK FTVS a oddílem moderního pětiboje Dukla Praha byla 

realizována testování dětí, které jsou členy oddílu moderního pětiboje. Práce 

shromažďuje a shrnuje poznatky o přirozeném vývoji dítěte a možné kontrole 

tréninkového zatížení vybraných laboratorních testů, které byly čerpány z odborné 

literatury. 

 Výsledky testování dětí by měly přispět pro další zpracování, opakování testů a 

možné pozdější kontrole. Také budou využity v rámci výzkumné práce laboratoře 

sportovní motoriky UK FTVS. 
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2. Teoretická část 

2.1 Sportování dětí 

„Asi jedno z nejhorších pochybení, které by trenér mohl svým svěřenců způsobit, 

je to, že ztratí radost z pohybu a zanevřou na něj. Tato nevraživost se jen velmi špatně 

překonává a často je i nevratná.“ (25) U dětí od nejmenšího věku se snažíme vyvolat 

radost z pohybu. Dítě si musí vytvořit pozitivní vztah k sportu a to hlavně jako 

k celoživotní aktivitě. Důležitý je rozvoj pohybových dovedností a schopností. Dítě není 

dospělý člověk, u kterého je dávkování zatížení a vysoká intenzita běžná. Pro děti trenér 

vybírá, kolik dovedností se naučí a v první řadě dbá na kvalitu provedení. Z toho 

vyplývá, že děti musí mít vytvořené podmínky pro pozdější výkon a předejít zdravotním 

potížím a předčasnému odchodu ze sportu. Nesledujeme jenom stoupání výkonnosti, ale 

i zdravotní stránku, vývoj a přetěžování dětí.   

„Pohybová aktivita patří mezi ty faktory, které se výrazně uplatňují v průběhu 

fylogeneze i ontogeneze člověka. Kvalita pohybové aktivity se aplikuje do jeho fyzické 

výkonnosti, v průběhu růstu a vývoje, myšlení a schopnosti podávat výkony. Pohyb pro 

dítě slouží jako kritérium kontroly během dynamických změn v růstu i obecném vývoji.“ 

(24) 

 

2.1.1 Pohybová všestrannost dětí 

Pojmem pohybová všestrannost dětí chápeme jako všestranný pohyb, čili rozvoj 

základní motoriky, koordinace, obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti a umět základní 

pohybové dovednosti jako základ pro každý sport. To znamená naučit se správně běhat, 

skákat, chytat, udělat stojku, kotoul a čím více sportů se dítě naučí, tím získá větší 

všestrannou a všeobecnou přípravu. Musíme myslet na to, že dítě není dospělý jedinec a 

měli bychom regulovat počet pohybových činností, tak abychom ho nepřetěžovali. 

Vytváříme jim pohyb jako základ pro celoživotní aktivitu. Vzbuzujeme u nich pocit 

radosti, hravosti, spontánnosti a prožitku z vykonané činnosti.  Mezí další faktory patří i 

zdravý rozvoj dítěte po stránce fyzické i zdravotní. Organizmus se neustále vyvíjí až do 

dospělosti a výkonnost se přirozeně vyvíjí. Správné zacházení s dítětem ve sportu 
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předchází různým onemocněním jako je obezita, nadváha nebo nemoc pohybového 

aparátu. Když zachováme všechny vyjmenované aspekty, vytváříme tím předpoklad pro 

pozdější výkon (9).     

Desatero pravidel dětí při začátků se sportem: 

 nikoho neporovnáváme – cvičit může každý 

 při cvičení a u her nikdo nevypadává – každý se vždy vrací do hry 

 určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, silnější - hubené, talentované 

- netalentované 

 spolupracujeme s trenéry různých sportovních odvětví 

 vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se 

 rozvíjíme všestrannost, nechceme předčasnou specializaci dětí 

 správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti 

správnému stravování 

 učíme správnému držení těla a pohybovým návykům 

 komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a 

nářadí 

 poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve 

sportovním oddílu (36) 

 

2.1.2 Věkové a vývojové zákonitosti u dětí 

Pro dětství a adolescenci je charakteristický intenzivní růst, vývoj, psychický 

vývoj a pohybový rozvoj. Souhrn těchto vývojových a věkových diferenciací se dále 

popisují a dělí na mladší a starší školní věk, s čím úzce souvisí i senzitivní období, 

biologický a kalendářní věk (25). 

 

2.1.2.1 Mladší školní věk - dvě období 

 6 - 7 let – období pohybového neklidu, nestálost, živost, hravost 

 8 - 10 let – „zlatý věk motoriky“ – nejsnadnější učení 
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Pedagogické charakteristiky:  - všeobecně šťastné období 

    - období dobré ovladatelnosti 

 

Psychologické charakteristiky: - věk reálného nazírání  

                 - nízká doba soustředění (5 - 7 minut) (25) 

 

2.1.2.2 Starší školní věk – dvě období 

 10 - 12 let – do nástupu puberty možné ještě snadné učení  

 12 - 15 let – výrazné omezení učení, zhoršená je kvalita 

 Pedagogické charakteristiky: - nerovnoměrný vývoj (biologický i    

        psychický) – přechod od dětství k dospělosti  

                   (pohlavními a růstovými hormony)  

     - úsilí o samostatnost, vlastní názor, který má  

        tendence přepjaté kritičnosti vůči okolí 

Psychologické charakteristiky: - objevují se logické a abstraktní myšlení,  

                        rozvíjí se paměť  

       - racionální uvažování a schopnost   

          porozumět racionálním důvodům (25) 

 

2.1.2.3 Biologický a kalendářní věk 

Biologický věk charakterizuje celkový stav růstu a vývoje jedince a formuje jeho 

morfologické a funkční znaky. Mezi věkem biologickým a kalendářním může být v 

určitých věkových obdobích značný rozdíl. V některých případech jde o vývojovou 

akceleraci, jindy o retardaci růstu a vývoje. Biologický věk se nemusí shodovat s věkem 

kalendářním, který je stanoven dle data narození. Jestli je jedinec biologicky vyspělejší, 

vzhledem ke svému kalendářnímu věku, hovoříme o biologické akceleraci. Opožďuje-li 
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se jedinec za svým kalendářním věkem, hovoříme o biologické retardaci. Může také 

nastat i shoda, kdy kalendářní věk částečně odpovídá věku biologickému, tudíž je 

označován za normální stav vývoje (27). 

Způsob stanovení biologického věku: 

 zubní věk 

 kostní věk 

 pohlavní věk 

 růstový věk 

 

2.1.2.4 Senzitivní období 

Senzitivní období je vhodné pro trénink a rozvíjení pohybových schopností a 

dovedností. Je zde velké množství předpokladů pro rozvoj určitých činností na jejich 

trénink právě v tomto období. Spolu s vhodným dávkováním a druhem pohybu, 

můžeme dosáhnout zdraví přínosné pohybové aktivity. V opačném případě, bude efekt 

rozvoje nízký a nekvalitní (25) a (21). 

 

2.1.3 Vývin motoriky v rozmezí 9-12 let 

Pro celkový vývoj člověka se v odborné literatuře užívá termín ontogeneze. Je 

tedy individuální vývoj souhrnu pohybových aktivit organizmu v průběhu života. 

Ontogeneze motoriky je složitý proces, který ovlivňují vnitřní činitele (dědičnost) a 

vnější činitele (prostředí, výchova a vlastní aktivity) (13).  

Motorický vývoj probíhá v souvislosti se somatickými a funkčními změnami 

organizmu a zráním nervové soustavy člověka. Závisí na struktuře a funkční zralosti 

nervosvalového aparátu, je vyjádřen stupněm nadání samostatně reagovat na nové 

situace a je jednou z hlavních komponent, jejichž prostřednictvím osobnost aktivně 

vstupuje do vzájemných vztahů s okolím (17), (15) a (2). 

Motorické učení vyvolává tyto charakteristické efekty: 

 maximální efekt vykonaného pohybu 
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 dokonalé zvládnutí úkolu 

 stabilitu prováděné činnosti 

 sladění pohybové struktury s činností ostatních systémů 

 ekonomičnost energetické bilance prováděné aktivity (15) 

 

V období mladšího školního věku (konkrétně mezi 7. a 10. rokem) se posturální 

stabilita stává podobnou jako u dospělých a děti přecházejí k přesnější strategii 

posturální kontroly. Období mladšího školního věku je příznivé pro motorický vývoj. 

Nejvýrazněji je výkonnost ovlivněna biogenetickými faktory, mezi které můžeme 

zařadit faktory růstu (tělesná výška, hmotnost a složení těla). Vývoj dětského organismu 

v průběhu období mladšího školního věku je důležitý pohybový režim se správným 

množstvím a kvalitou pohybové aktivity (28). 

 

2.2 Etapy sportovního tréninku 

Trénink chápeme jako dlouhodobý proces, u kterého přihlížíme na vývoj jedince. 

Členíme ho do několika etap. Jednotlivé etapy se věnují odlišnosti dětí, dospívajících a 

dospělých. Jedna na druhou navazují a trvají různě dlouhou dobu. Vynechání jedné 

z etapy negativně vplývají na pozdější výkon (18).  

 

Etapy sportovního tréninku dělíme:  

 etapa základního tréninku 

 etapa specializovaného tréninku 

 etapa vrcholového tréninku 

 

2.2.1 Etapa základního tréninku 

Dle uvedených autorů výše, popisujeme etapu základního tréninku jako úkol 

harmonického rozvoje osobnosti, upevňující zdraví, přirozeného tělesného a 

psychického vývoje. V této etapě se nesoustředíme na specializaci v daném sportu, ale 



16 

 

využíváme i jiná cvičení. Cílem je vytvořit co nejširší fond, který má vliv na pozdější 

sportovní kariéru. V pozdějším věku se nové pohybové návyky špatně učí. Výkon 

chápeme jako perspektivní, vzdálený cíl. Daná problematika souvisí s všestranností (viz 

kapitola č. 2.1.1). V tréninku by se mělo vyvarovat stereotypu. Děti se pak netěší a 

ztrácejí zájem, proto by měl být trénink co nepestřejší. Ideálny přístup k dětem je od 

jednoduššího k složitějším podmínkám v osvojování základních vědomosti. Tato etapa 

by měla trvat v dlouhodobém tréninku minimálně 2 – 3 roky (18). 

 

2.3 Motorické schopnosti 

Motorické, či jinak nazývané pohybové schopnosti jsou definovány jako 

předpoklad k vykonávání pohybové činnosti. Pohybové schopnosti jsou z velké části 

vrozené. Můžeme se domnívat, že sportovci se rodí s definovanými předpoklady pro 

výkon v různých sportovních specializacích. Každý sportovec musí na rozvoji 

vzpomínaných schopností pracovat a zlepšovat se (9). 

Motorické schopnosti jsou obecné kapacity jednotlivce, projevují se ve 

výsledcích pohybové činnosti, jinak jsou skryté, latentní. Předpokládáme, že v jistém 

ohledu limitují výkonové možnosti jedince a ve svém komplexu představují i určitý 

„strop", který překročit nelze (23). 
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Obrázek č. 1: Motorické schopnosti (23) 

 

2.3.1 Flexibilita 

Mezi motorické schopnosti patří i flexibilita, jinak řečeno pohyblivost. 

Pohyblivost je schopností člověka vytvářet pohyby v kloubech v určitém rozsahu. 

Pohybové schopnosti se rozdělují do tří oblastí: koordinační, hybridní a kondiční. 

V některých sportech je pohyblivost jedna z nejdůležitějších faktorů pro kvalitní výkon 

a vyžadují maximální kloubní rozsah (plavání – pohyblivost v ramenním kloubu). Na 

druhé straně podle ní můžeme hodnotit další pohybové schopnosti ve sportech. 

Z důvodu snížené pohyblivosti vidíme například zkrácení svalů, co může vést 

k vážnému zranění.  

Největší rozsah je u dětí v předškolním věku. Při nepravidelné a nedostatečné 

stimulaci se s přibývajícím věkem výrazně snižuje. Samozřejmě, pohyblivost se dá 

zvyšovat v každém věku, avšak s odlišným efektem. 
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Obrázek č 2: Vztah pohyblivosti a věku (3) 

 

2.4 Moderní pětiboj – charakteristika, disciplíny, věkové kategorie 

2.4.1 Obecná charakteristika 

"Nejdokonalejšími sportovci mezi všemi jsou pětibojaři, protože v jejich těle se 

snoubí síla a rychlost v krásné harmonii." (Aristoteles na adresu antických pětibojařů.) 

Moderní pětiboj založil baron Pierre de Coubertin s úmyslem zachovat 

myšlenku antického pětiboje - výchovu všestranného sportovce a harmonický rozvoj 

osobnosti. Na rozdíl od antiky vybral pro tento sport disciplíny: acyklické disciplíny 

(střelba, šerm, jízda na koni) a cyklické disciplíny (plavání a běh). Prvé se moderní 

pětiboj představil v programu novověkých olympijských her v Stockholmu v roce 1912. 

Od tohoto roku nechyběl ani na jediné olympiádě. Disciplíny pro svoji náročnost patřily 

v minulosti výlučně k základním požadavkům na vojáky a právo startovat měli jenom 

vyšší důstojnici. Sestával z běhu, skoku do dálky, hodu diskem, hodu oštěpem a 

zápasení. Patřil mezi nejvíce ceněné a nejsledovanější soutěže antických olympijských 

her. Postupem času se stal moderní pětiboj atraktivní i pro ženské pohlaví. Svoji 

premiéru měly v olympijském programu už v Sydney. Postupem času jako každý sport 

se přizpůsoboval požadavkům doby a měnil své pravidla. Od roku 2009 nastává změna, 
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kdy se běh a střelba spájejí do kombinované disciplíny a malorážné pistole vystřídali 

pistole vzduchové a v současné době se střílí se zbraní laserovými. Kombinace těchto 

disciplín znamená, že závodník vyběhne na střelnici v časovém limitu a zasáhne pět 

terčů, po střelbě běží osm set metrů. Tenhle okruh opakuje čtyři krát a následně dobíhá 

do cíle. 

 

2.4.2 Disciplíny 

„Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se 

zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.(obvykle zkracováno na „Není důležité zvítězit, ale 

zúčastnit se.“)“ (Pierre de Coubertin) 

Moderní pětiboj se skládá z pěti samostatných disciplín. Všechny závody u 

moderního pětiboje se odehrávají v jednom dni. Při soutěžích v moderním pětiboji se 

výsledek v každé disciplíně přemění podle pravidel na bodový výsledek. Pro určení 

celkového pořadí se pak sčítají body získané v jednotlivých disciplínách. Vítězí 

závodník s nejvyšším bodovým ziskem.  

Tato závodní disciplína se řadí mezi kategorie: víceboje a technické sporty. Do 

vícebojů je zařazený kvůli tomu, že se skládá z více než jedné disciplíny. Jehož výkon 

se spojuje s ovládáním náčiní, stroje či zvířete, zařazujeme ho i do technických sportů. 

Mezi ně patří: jízda na koni, šerm a střelba. Tyto disciplíny můžeme nazývat i jako 

acyklické disciplíny. Plavání a běh řadíme do cyklické disciplíny, ve kterých soutěží 

kategorie U7 - U13, což je od 7 - 12 roku. Později se přidávají ostatní disciplíny. 

 

2.4.2.1 Charakteristika disciplíny plavání v moderním pětiboji 

„Plavání je olympijským sportem od prvních novodobých olympijských her a 

k němu se přidaly postupem doby další (olympijské) plavecké sporty – skoky do vody, 

vodní pólo, synchronizované plavání, dálkové plavání, a také víceboje s plaveckou částí 

– moderní pětiboj a triatlon“ (7). 

V případě plavání jedná o poměrně jednoduchou strukturu pohybů převážně 

cyklického charakteru s malým počtem pohybových dovedností, přičemž energetická 

spotřeba je v této disciplíně značně náročná (5). 
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V moderním pětiboji je plavání jako druhá disciplína. Plave se volným 

způsobem na vzdálenost podle věkové kategorie (viz kapitola č. 2.4.3). Každá 1/3 

vteřina nad nebo pod stanovený limit zodpovídá jednomu bodu. Od 15 let se plave 200 

metrů volným způsobem pro individuální soutěž na padesátimetrovém i 

pětadvacetimetrovém bazénu. Účastníci závodu jsou rozděleni do rozplaveb dle jejich 

nejlepších časů, kterých dosáhli na oficiálních soutěžích.  Tato část závodu je 

uskutečňována pravidly Mezinárodní plavecké federace FINA. U štafetového závodu se 

plave vzdálenost 2 x 100 metrů volným způsobem (37). 

 

2.4.2.2 Důležitost správné techniky kraul 

Efektivní technika plaveckého způsobu kraul, taktika vlastního závodu a úroveň 

silové vytrvalosti je charakteristické pro víceboje. Moderní pětibojaři musí zvládnout 

všechny disciplíny na úrovni specialistů, pokud chtějí dosahovat špičkových výkonů. Z 

hlediska faktorů, které mají vliv na sportovní výkon v moderním pětiboji, se akceptuje 

především technika racionální, účelná a ekonomická, která zaručuje plavci co 

nejrychlejší lokomoci při optimálním výdeji energie v průběhu trvání konkrétní tratě – v 

nejstarší kategorii se jedná o 200 m, v mladších se jedná o kratší vzdálenost (26).  

 V tréninkové přípravě pětibojaře se uplatňují stejné tréninkové prostředky a 

metody jako u plavců „středotraťařů“, s větším důrazem na intervalové metody. 

Důležité je udržení plaveckého kroku a frekvence pohybových cyklů, které jsou 

rozhodujícími faktory pro dosažení kvalitního výkonu. Jestli je sportovec bez plavecké 

zkušenosti, musí se v první řadě zaměřit na zvládnutí techniky (20).   

Jako u každého sportu tak i u plavání není výjimka, že už od malička trenér vede 

svoje tréninky s ohledem na kvalitu a ne na kvantitu. Když má dítě výbornou techniku 

všech plaveckých způsobů, lépe se s ním pracuje v pozdější kariéře a při vstupu do 

plaveckého tréninku (6).  

2.4.2.3 Charakteristika disciplíny běh v moderním pětiboji 

Tato disciplína se spojuje  so střelbou a říkáme jí kombinovaná disciplína 

v moderním pětiboji. Na stránkách Slovenského svazu moderního pětiboje se uvádí, že 

při kombinované disciplíně závodník startuje s časovou ztrátou odpovídající bodové 
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ztrátě na vedoucího závodníka. Závodníci absolvují 4x střelbu a 4x 800 m běh. Střílí se 

laserovou pistolí na elektronický terč. Po startu pětibojař přibíhá na střelnici a musí 5x 

zasáhnout cíl (černá plocha na terči). Střelnice opouští po pěti úspěšných zásazích nebo 

v maximálním čase 40 sekund. Absolvuje 800 m běžecký okruh a znovu dobíhá na 

střelnici. Po čtyřech střelbách a čtyřech bězích dobíhá do cíle. Ten, který první 

proběhne cílem, se stává vítězem. Běžecký čas 13 minut 20 sekund odpovídá 500 

bodům. Každá sekunda nad nebo pod daný čas zodpovídá jednomu bodu. Pokud tedy 

pětibojař absolvuje kombinovanou disciplínu v čase 13 min. 18 sekund, získává 502 

bodů. Celkový součet bodů určuje výsledné pořadí, přičemž pětibojař s nejvyšším 

bodovým ziskem je první. Každá věková kategorie má svojí vlastní bodovací tabulku 

(37). 

 

2.4.3 Věkové kategorie 

"Jsem šťasten, že moji kolegové byli dnes osvíceni ryzím sportovním duchem a 

přijali sportovní odvětví, kterému přikládám velký význam. Ten, kdo je schopen obstát v 

takovéto soutěži až do konce, je excelentním sportovcem po všech stránkách, bez ohledu 

na to, zda zvítězil, či nezvítězil." (Pierre de Coubertin) 

Věkové kategorie moderního pětiboje na stránkách Českého svazu 

moderního pětiboje: 

 Kategorie "U7, U9": < 8 let, není součástí ČPM (plavání 25 m volným 

způsobem, běh na 250 m) 

 Kategorie „U11“: < 10 let, MČR, ČPM (plavání na 50 m volným 

způsobem, běh na 500 m), 

 Kategorie „U13“: 11 - 12 let, MČR, ČPM (plavání na 100 m volným 

způsobem, běh na 1000 m), 

   Kategorie „U15“: 13 - 14 let, MČR, ČPM („klidová“ střelba se 

vzduchové pistole - 4x 5 ran s časovým limitem  1‘30“, plavání na 100 m 

volným způsobem, běh na 1500 m), 
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 Kategorie „U17“: 15 - 16 let, ME, MČR, ČPM (plavání na 200 m volným 

způsobem, kombinovaná část - 3x střelba z laserové  pistole s časovým 

limitem 50“ v kombinaci s během na 2400 m - 3x 800 m), 

 Kategorie „U19“: 17 - 18 let, YOG, MS, ME, MČR, ČPM (šerm, plavání 

na 200 m volným způsobem, kombinovaná část - 4x střelba z laserové 

pistole s časovým limitem 50“ v kombinaci s během na 3200 m - 4x 800 m). 

 Od kategorie „U17“: (> 15 let) jsou střelba z laserové pistole a běh spojeny 

do společné kombinované části (38). 

 

2.5 Testovací část 

Testování je nejpoužívanější metoda v antropometrii. Je to proces, v kterém 

získáváme objektivní informace o motorickém stavu jedince a jeho vývoji. Test je 

procedura zhotovená za účelem změřit jedince (8).   

Testování se může dotýkat: 

 antropometrických a funkčních znaků člověka 

 motorických schopností, zručností a návyků 

 motorických a sportovních výkonností 

 psychických vlastností (8) 

Hlavním záměrem testování je kontrolovat děti v průběhu vývoje a trénování po 

každé stránce. Úkolem je předejít přetížení a jednostrannému zatížení. Existuje řada 

testů, která kontroluje somatický a motorický vývoj. Pro uvedenou práci byly vybrány 

testy po konzultaci s vedoucí práce a s laboratoří sportovní motoriky UK FTVS. 

Inspirací také byla testová baterie Unifittest (6-60), z které byly vybrány motorické testy 

přizpůsobené podmínkám a specializaci. 

 

2.5.1 Laboratoř sportovní motoriky UK FTVS 

„Laboratoř sportovní motoriky představuje přední výzkumné pracoviště v 

oblasti pohybových a sportovních aktivit a fyziologie zátěže. Řeší se zde úkoly spojené s 
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hodnocením stavu trénovanosti jako důsledku aplikovaných pohybových aktivit, 

posuzuje se tělesné složení, hodnotí se aerobní i anaerobní předpoklady, pohybový 

režim a zpracovávají se intervenční pohybové programy. Laboratoř sportovní motoriky 

se dále zabývá problematikou řízení sportovního tréninku, výběrovými kritérii 

sportovních talentů, hodnocením stavu svalového aparátu a úrovně silových 

předpokladů, 2D i 3D analýzou pohybových činností a hodnocením flexibility vybraných 

kloubních spojení.“ (31) 

Laboratoř sportovní motoriky se zaměřuje na tyto metody testování: 

 Tělesné složení 

 Spiroergometrie 

 Svalová síla 

 Kinematická analýza 

 Kineziologie 

 Posturální stabilita 

 Antigravitační ergometr 

 

2.5.2 Testová baterie Unifittest (6-60) 

Unifittest je čtyř položková heterogenní testová baterie, doplněná o diagnostiku 

základních somatických ukazatelů. Obsahem je společný testový základ jednotný pro 

všechny věkové kategorie a pohlaví, různé alternativy pro hodnocení aerobní 

vytrvalostní schopnosti, zohledňující věk, kondiční připravenost testovaných osob, 

případně podmínky testování. Společný základ je doplněn o výběrový test, jenž 

charakterizuje typické motorické projevy daného věkového období (22). 

 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-994.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-995.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-996.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-997.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-998.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-999.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1897.html
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Přehled motorických testů a somatických měření testové baterie Unifittest 

6-60: 

1) Společný základ pro všechny věkové kategorie: 

 

 Skok daleký z místa  

 Leh sed- opakovaně 

 Běh po dobu 12 min. 

 Vytrvalostní člunkový běh 

 Chůze na vzdálenost 2 km (u testu T3 se provádí pouze jedna alternativa) 

 

 

2) Volitelný test podle věku: 

 

 Člunkový běh 4x10 m 

 Shyby (chlapci) Výdrž ve shybu (děvčata) 

 Hluboký předklon v sedu 

  

3) Somatická měření 

 

 Tělesná výška 

 Tělesná hmotnost 

 Podkožní tuk (22) 
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2.5.3 Vybrané motorické testy a somatické měření 

Přehled vybraných motorických testů a somatických měření prováděné 

v laboratoři sportovní motoriky (UK FTVS): 

1) Motorická měření: 

 Výskoky 

 Rozsah ramenního kloubu s tyčí 

 Hluboký předklon v sedu  

 Skok daleký z místa 

 Běh po dobu 12 min. 

 Plavání po dobu 12 min 

2) Somatická měření: 

 Věk 

 Tělesná výška 

 Tělesná hmotnost 

 Procento tuku 

 ECM/BCM 

 Svalová síla 

 Posturální stabilita 
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3. Cíle 

Cílem bakalářské práce je ve spolupráci s laboratoří sportovní motoriky UK 

FTVS a s oddílem moderního pětiboje Dukla Praha realizovat testování dětí v základní 

etapě tréninku. Provést deskripci vybraných laboratorních testů a vytvořit tabelární 

záznam výsledků a dat. V rámci výzkumného souboru zjistit případnou věkovou 

a pohlavní diferenciaci ve vybraných testech. Práce je zaměřena na možnosti kontroly 

tělesného vývoje a tréninkového zatížení dětí a mládeže. 

Úkoly 

 Rešerše písemných zdrojů odpovídajících tématu práce 

 Výběr testovaného souboru 

 Organizace testování  

 Shromáždění výsledků a dat testů z LSM 

 Zpracování a tabelární uspořádaní všech výsledků a dat 

 Výsledky testů porovnat a vyhodnotit 

 Vyvodit závěry práce a případná doporučení pro praxi 

Výzkumná otázka 

 Existuje věková a pohlavní diferenciace v rámci zvoleného výzkumného 

souboru ve vybraných testech? 
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4. Metodika práce 

4.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

Pro uvedenou práci byla vybrána skupina 11 dětí (8 dívek a 3 kluci) ve věku 8 - 

11 let, kteří jsou začleněni do pravidelného tréninku oddílu moderního pětiboje. 

Všechny děti trénují společně a s ohledem k jejich soutěžní kategorii (viz kapitola č. 

2.4) trénují 3krát týdně 2 hodiny (1hodina běh a 1 hodina plavání) a okrajově si osvojují 

techniky šermu, střelby a jízdy na koni. 

4.2 Sběr dat 

Sběr dat ve formě testování a měření dětí proběhlo během měsíce října a 

listopadu 2016 (viz příloha č. 1). Nejprve proběhlo testování ve spolupráci s laboratoří 

sportovní motoriky, které organizovaly a výsledky testu zpracovávali vedoucí 

pracovníci a jejich doktorandi katedry sportovní motoriky UK FTVS. Testování 

proběhlo 14. 11. 2016 od 15:00 – 18:00 hodin v laboratoři sportovní motoriky UK 

FTVS. Měření testů, plavání 12 minut a kloubní pohyblivosti, proběhlo ve spolupráci 

s plaveckým trenérem v rámci plaveckého tréninku v prostorách bazénu Juliska dne 26. 

10. 2016 o 16:00 hodin a teplota vody byla 26 stupňů. Měření testu 12 minut běh se 

uskutečnilo ve spolupráci s atletickým trenérem na atletickém stadionu Juliska (Dukla 

Praha) dne 2. 11. 2016 o 15:00 hodin s teplotou vzduchu 9 stupňů. Výsledky byly 

zaznamenány pro další zpracování. 

4.3 Popis a způsob provedení testování 

Vybrané metody testování v laboratoři sportovní motoriky UK FTVS: 

Základní antropometrie: 

 tělesná výška  

 tělesná hmotnost 

Stanovení těchto parametrů proběhla pomocí přesných laboratorních zařízení 

firmy Seca, které jsou součástí pro všechny metodiky (základní antropometrie). Váha 

Seca je bezdrátová měřící stanice, která je vhodná jak pro děti, tak i pro obézní 
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pacienty. Výškový rozdíl je od 30 cm do 220 cm. Na začátku byly zadány parametry: 

pohlaví, věk a úroveň fyzické aktivity. Seca umožňuje zjistit i celkovou spotřebu 

energie.  

Časová náročnost: 5 min./1 osoba 

  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Bezdrátová měřící stanice hmotnosti a výšky (34) 

 

Analýza tělesného složení – bioimpedanční metody: 

A. BIA 2000  

B. Tanita 

A. BIA 2000 je přenosná analýza, kterou bylo naměřeno procento tělesného 

tuku, tělesné vody, podíl extracelulární a intracelulární vody, množství svalové a kostní 

tkáně. Další naměřený parametr pro svalovou práci byl ECM/BCM - poměr 

extracelulární hmoty k buněčné hmotě.  

B. Tanita je přístroj, kterým bylo diagnostikováno segmentální rozložení svalové 

hmoty v horních i dolních končetinách a trupu, jako jeden z pomocných ukazatelů 

morfologické symetrie (InBody). InBody poskytuje mimo jiné i údaje o útrobním tuku, 

který je jeden z rizikových faktorů pro vznik mnoha závažných onemocnění (cukrovka, 

vysoký krevní tlak,…). 
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Časová náročnost: bioimpedance: 10min/1 osoba 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Přístroj BIA 2000 na měření tělesného složení (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Přístroj Tanita na měření tělesného složení (InBody) (32) 
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Posturální stabilita 

Posturální stabilita byla naměřena tlakovou deskou Footscan, pomocí které se 

zjistily statické a dynamické rovnováhy. V desce jsou umístěný senzory na snímání 

zatížení, kterými byl analyzován pohyb centra tlaku a časové zatížení oporových 

segmentů.  

Postup: testovaná osoba absolvovala 4x 30 sekundové testy v stoji. První dva 

byly ve stoji - chodidla na šířku ramen rovnoběžně vedle sebe. Jeden test byl proveden 

se zrakovou kontrolou a druhy bez zrakové kontroly. Další dva byly na jedné noze (1x 

pravá a 1x levá). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Tlaková deska Footscan na měření posturální stabilitu (33) 

 

Svalová síla – ruční dynamometrie 

Digitálním ručním dynamometrem značky Takei byly zjištěné aktuální síly svalů 

předloktí, maximální výkon a pravolevou symetrii síly.  

Postup: testovaná osoba vyvíjela maximální tlak proti pevnému odporu (stisk 

ruky). Síla se měřila ručním dynamometrem bez opírání o jinou část těla (paže volně). 

Na test byly dva pokusy (2x pravá a 2x levá) kdy byl zaznamenán lepší výsledek. 
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Obrázek č. 7: Ruční dynamometr Takei A5401 na měření svalové síly (35) 

 

Skok do dálky z místa 

Test byl prováděn na pevné ploše a s pomocí měřícího pásma, který zjišťoval 

dynamické, výbušné (explosivní) silové schopnosti dolních končetin. 

Postup: testovaná osoba měla 3 pokusy na každou nohu (3x pravá a 3x levá). 

Z postoje na jedné noze těsně před odrazovou čárou, provedla testovaná osoba podřep a 

předklon. Zapažením a odrazem snožmo se současným švihem paží vpřed skočila co 

nejdál.  

 

Výskok 

Vertikálním výskokem byla naměřena explosivní síly dolních končetin na pevné 

plošině s délkovou mírou upevněnou o stěnu. 

Postup: testovaná osoba se postavila bokem ke stěně – stoj na celých chodidlech, 

paže vytažena z ramen. V první řadě se zaznamenávala výška dosahu. Testovaná osoba 

provedla vertikální výskok z podřepu a se zášvihem paží. V maximální výšce se dotkla 

rukou měřítka. Výsledná hodnota byl rozdíl výšek dotyku ve stoji a ve skoku. Test byl 

proveden 3x. 
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Obrázek č. 8: Zařízení na měření vertikálního výskoku (34) 

 

Vybrané testování na bazénu Juliska (Dukla Praha): 

Hluboký předklon v sedu 

Testem byla naměřena kloubní pohyblivost, ohebnost a svalová pružnost páteře, 

bederního a kyčelního kloubu. Test byl proveden na základě metodologie uvedené 

v Unifittest (6-60) s ohledem na bazénové podmínky. Přední okraj bazénu je ve výši 32 

cm. Dotknutí přední hrany bazénu představovala hodnotu 0. Další hodnoty, které 

přesahovaly hranu, byly uvedeny v plusových hodnotách. Mínusové hodnoty byly 

zaznamenané, když testovaná osoba měla předklon s napnutými prsty před hranou 

bazénu. 

Postup: testovaná osoba zaujala na předním okraji bazénu sed snožmo a opírala 

se chodidly o stěnu. Nohy musely být napjaté. Postupně se předkláněla s předpaženými 

pažemi tak, že napnutými prsty se snažila dotknout hrany bazénu.  
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Rozsah ramenního kloubu s tyčí 

Měření kloubní pohyblivosti v ramenou bylo provedeno po tréninku běhu (děti 

byly rozcvičené a zahřáté) v prostorách bazénu a předcházelo plaveckému tréninku 

kolem 15:00 - 16:00 hodiny. Tyč s rozpětím 120 cm, byla vizuálně zvýrazněna 

s přesností 5 centimetrů. Testovaná osoba s nejmenšími hodnotami má největší rozsah 

v ramenním kloubu.  

 

Plavání po dobu 12 minut – Cooperův test 

Testem byla zjišťována úroveň aerobní zdatnosti dětí ve vodě. Testované osoby 

plavaly 12 minut bez zastavení a bez ohledu na techniku plavání. Start byl proveden 

z vody na signál píšťalky. Po 6 minutách píšťalkou byla signalizována půlka času a 

třetím signálem byl oznámen konec testu. Uplavaná vzdálenost byla měřena trenérem a 

asistenty.  

 

Vybrané testování na atletickém stadionu Juliska (Dukla Praha): 

Běh po dobu 12 minut – Cooperův test 

Toto měření testovalo vytrvalostní schopnosti testovaných osob na atletickém 

oválu o délce 400 m. Testované osoby na signál z píšťalky vyběhly z vysokého startu. 

Běh trval 12 minut bez zastavení a testované osoby se snažily překonat co nejdelší 

vzdálenost. Po uplynutí 12 minut, druhým signálem z píšťalky, se oznámil konec. 

Uběhnutá vzdálenost byla měřena trenérem a asistenty. 

 

Metody zpracování výsledků  

V uvedené práci byla použitá metoda deskripce pro popisný způsob vybraných 

laboratorních testů.  Zjištěné výsledky byly za účelem prezentace uspořádány a 

tabelárně zpracovány v Microsoft Office Excel 2010. Metoda komparace byla využita 

při zjišťování věkových a pohlavních diferenciací ve vybraných testech.  
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5. Výsledky 

5.1 Testování v laboratoři sportovní motoriky UK FTVS 

 

Tabulka č. 1: Výsledky testu základních parametrů a tělesného složení 

Testovaná osoba - 

TO 

Věk Výška Hmotnost 
ECM 

% tuku 
BCM 

roky cm kg / % 

TO  1 10 138,2 37,5 0,97 10,8 

TO  2 10 142,7 35,6 0,99 8,6 

TO  3 8 133,8 30,9 0,92 8,4 

TO  4 9 140,6 38,7 0,91 13,2 

TO  5 10 153,5 39,5 0,8 7,9 

TO  6 10 155,6 39,6 0,94 4,1 

TO  7 10 141,3 33,3 1,06 7,7 

TO  8 10 147,6 35,6 1,02 7,3 

TO  9 10 143,7 32,3 1,01 9,7 

TO  10 11 148,7 36,2 1,17 7,2 

TO  11 9 133,9 30,7 0,77 8,3 

 

V tabulce byly naměřeny základní vstupní parametry (tělesná výška a hmotnost), 

poměr extracelulární hmoty k buněčné hmotě a procento tuku. Můžeme vidět, že tělesná 

výška spolu s hmotností a procentem tuku na sobě nezávisí. Testovaná osoba s výškou 

155,6 cm je i nejtěžší, ale procento tuku má nejmenší. Testovaná osoba, která má 

největší procento tuku 13,2 % je menšího výškového vzrůstu. Ve věku 8 – 11 let se 

každým rokem mění stavba a tělesné složení dítěte, takže se dá těžko říct, jestli jsou 

výsledky testu kladné nebo negativní. 

 

 

 

 



35 

 

Tabulka č. 2: Výsledky testu posturální stability 

Testovaná osoba 

 TO 

Věk Stabilita 

US-OO US-ZO FL-L FL-P 

roky mm mm mm mm 

TO - 1 10 139 202 5860 1285 

TO - 2 10 89 103 1136 720 

TO - 3 8 153 160 1466 1562 

TO - 4 9 116 115 964 976 

TO - 5 10 213 179 1295 1083 

TO - 6 10 205 279 1210 1073 

TO - 7 10 164 162 1197 1720 

TO - 8 10 203 213 1636 1963 

TO - 9 10 303 281 1213 1043 

TO - 10 11 88 93 1329 712 

TO - 11 9 82 118 2031 1249 

 

Měřením se zjistila statická a dynamická rovnováha u dětí 8 – 11 let. Jak je 

vidět, u dětí se naměřené hodnoty pohybují ve velkém rozsahu. Můžeme usoudit, že 

výsledky jsou zapříčiněné pohybovými předpoklady, které jsou z části vrozené. Říkáme 

o rovnovážných schopnostech, které jsou u každého individuální. 

 

Tabulka č. 3: Výsledku testu rozložení svalové hmoty 

Testovaná osoba 

 TO 

Věk InBody 

PDK LDK Trup PHK LHK 

roky 

TO - 1 10 5,3 5,2 15,9 1,2 1,2 

TO - 2 10 5,9 5,8 17,1 1,4 1,3 

TO - 3 8 5,1 5 14,4 1,2 1,2 

TO - 4 9 5,9 5,8 18,4 1,5 1,3 

TO - 5 10 6,2 6 18,9 1,6 1,4 

TO - 6 10 5,6 5,4 19 1,5 1,6 

TO - 7 10 5,3 5,1 15,6 1,2 1,2 

TO - 8 10 5,8 5,6 17,3 1,3 1,3 

TO - 9 10 5,7 5,5 18,8 1,5 1,4 

TO - 10 11 5,9 5,8 17,8 1,4 1,3 

TO - 11 9 5,7 5,6 18,9 1,5 1,6 



36 

 

V tabulce jsou diagnostikované segmentální rozložení svalové hmoty. Rozdíl 

mezi pravou a levou stranou u dolních a horních končetin je velmi malý, co pokládám 

za pozitivum. Můžeme vidět, že zde vzniká nerovnováha v rozložení svalové hmoty. 

Také vidíme, že nejmladší testované osoby mají nejméně svalové hmoty. Při tréninku 

víme, že čím mladší dítě je, tím bude mít menší zátěž. Děti ve věku 10 let už začínají 

s rozvojem svalové síly, co vidíme i na hodnotách. V moderním pětiboji se v tomto 

věkovém rozmezí zaměřují na plavání a běh. Proto je pochopitelné i rozložení svalů. 

 

Tabulka č. 4: Výsledky testu vertikálního výskoku 

Testovaná osoba 

 TO 

Věk Výskoky 

CMJ-F CMJ SQJ 

roky 

TO - 1 10 19,7 19,9 14,1 

TO - 2 10 33,9 25,6 28,8 

TO - 3 8 25,6 19,6 18,7 

TO - 4 9 28,1 22,9 24,3 

TO - 5 10 28,6 23,9 20,6 

TO - 6 10 31,3 26,5 22,4 

TO - 7 10 16,3 18,5 18,9 

TO - 8 10 27 23,2 21 

TO - 9 10 36,3 25,6 19,4 

TO - 10 11 31,9 27,1 21,5 

TO - 11 9 32,8 27,2 25,2 

 

Měřením v tabulce se dostáváme k výsledku, že věk v tomhle případě nehraje 

roli. Svalové schopnosti jsou zčásti vrozené. Z toho vyplývá, že i dítě v 8 letech 

s hodnotou 25,6 je na tom lépe, než některé dítě v 10 letech s naměřenou hodnotou 18,9. 

 

 

 

 



37 

 

Tabulka č. 5: Výsledku testu ruční dynamometrie 

Testovaná osoba 

 TO 

Věk Handgrip 

Pravá Levá Lateralita 

roky 

TO - 1 10 18,5 16,8 P 

TO - 2 10 16,1 16,8 P 

TO - 3 8 16,3 18,6 P 

TO - 4 9 17,6 17,9 P 

TO - 5 10 18,2 17,5 P 

TO - 6 10 21,7 18,1 P 

TO - 7 10 16,3 16,5 P 

TO - 8 10 19,3 18,5 L 

TO - 9 10 14 14,6 P 

TO - 10 11 17,5 17,4 P 

TO - 11 9 16,7 16 P 

 

V tabulce byly naměřené hodnoty svalové síly předloktí horních končetin. 

Testovala se pravá a levá ruka. Z tabulky můžeme vyčíst, že z 11 testovaných dětí má 

10 dětí silnější pravou ruku. Důležitější je ale rozdíl mezi pravou a levou rukou u každé 

testované osoby individuálně. Tady můžeme vidět i u 8 letého dítěte, že rozdíl je dost 

velký, co hodnotím jako negativum. Testované osoby v rozmezí 8-11 let se nacházejí 

v základní etapě tréninku, tedy i ve všestranném pohybu, co znamená, že nerovnováha 

mezi pravou a levou rukou by se neměla objevovat. 

 

Tabulka č. 6: Výsledky testu skoku do dálky 

Testovaná osoba 

 TO 

Věk Skok do dálky (cm) 

Pravá Levá 

roky 

TO - 1 10 90 70 95 70 82 80 

TO - 2 10 135 137 130 134 131 139 

TO - 3 8 108 115 121 125 120 130 

TO - 4 9 105 118 110 118 119 117 

TO - 5 10 135 145 133 125 122 130 

TO - 6 10 134 145 148 146 142 137 

TO - 7 10 95 110 115 110 95 90 
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TO - 8 10 115 120 105 118 122 135 

TO - 9 10 130 133 135 135 142 155 

TO - 10 11 129 140 145 144 142 140 

TO - 11 9 127 128 140 120 121 124 

 

Výsledkem testu skoku do dálky byla naměřena samostatně pravá a levá noha. U 

některých vidíme, že byl z 3 pokusů nejlepší poslední a u jiných naopak. Na tento fakt 

bych nebrala velký ohled, protože vnímání a pozornost dítěte je velmi proměnlivá. Jak 

už byla zmiňovaná důležitost vrozených pohybových schopností dítěte, tak v tomhle 

případě je to stejné. Každé dítě má přednosti na jiné schopnosti a každá z nich se rozvíjí 

v jiném věku. 

5.2 Testování na bazénu Juliska (Dukla Praha) 

 

Tabulka č. 7: Výsledky testu pohyblivosti ramenního kloubu 

Testovaná osoba 

 TO 

Věk Rozsah 

ramenniho 

kloubu s tyčí 

roky cm 

TO - 1 10 85 

TO - 2 10 65 

TO - 3 8 65 

TO - 4 9 65 

TO - 5 10 70 

TO - 6 10 65 

TO - 7 10 80 

TO - 8 10 90 

TO - 9 10 40 

TO - 10 11 70 

TO - 11 9 60 

 

V případě měření pohyblivosti ramenního kloubu, říkáme, že čím menší hodnota 

byla naměřena, tím je výsledek lepší. Vidíme velký rozdíl mezi testovanými osobami od 

40 cm nejlepšího výkonu až po 90 cm nejhoršího výkonu. Na naměřené hodnoty může 

mít vliv i jiné aktivity dítěte anebo jeho předpoklady pohybových schopností (viz 

kapitola č: 2.3.1). 
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Tabulka č. 8: Výsledky testu plavání po dobu 12 minut 

Testovaná osoba - TO 
Věk 

Plavání 

12minut 

roky m 

TO  1 10 460 

TO  2 10 480 

TO  3 8 610 

TO  4 9 520 

TO  5 10 550 

TO  6 10 690 

TO  7 10 470 

TO  8 10 610 

TO  9 10 610 

TO  10 11 615 

TO  11 9 530 

Průměr naplávané vzdálenosti 559 

 

   Nadprůměr 

   Podprůměr 

 

Při měření testu plavání po dobu 12 minut byly zjištěné vytrvalostní schopnosti. 

Vzpomínané schopnosti souvisí i s dědičným podílem rychlých a pomalých vláken. 

Průměrná hodnota naplavané vzdálenosti je 559 m. Z tabulky můžeme vyčíst, že z 11 

testovaných dětí má 10 dětí silnější pravou ruku. Překvapující je hodnota nejmladší 

testované osoby, která je nadprůměrná. Věkové a vývojové diferenciace nemají vliv na 

výkon, ale pohybové a somatické předpoklady. 
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Tabulka č. 9: Výsledky testu pohyblivosti bederního a kyčelního kloubu 

Testovaná osoba -TO 
Věk 

Hluboký predklon 

v sedu 

roky cm 

TO  1 10 0 

TO  2 10 -17 

TO  3 8 -7 

TO  4 9 -8 

TO  5 10 9 

TO  6 10 -18 

TO  7 10 -5 

TO  8 10 10 

TO  9 10 -7 

TO  10 11 -7 

TO  11 9 0 

 

V tabulce byly naměřené výsledky pohyblivosti dětí v bederním a kyčelním 

kloubu. Mínusové hodnoty byly naměřené u 7 testovaných osob, což znamená, že se 

nedotkly ani přední hrany bazénu, kde byla hodnota 0. Kladné výsledky byly u 4 

testovaných osob. Rozdílnost věku nezávisí na výkonu. 

5.3 Testování na atletickém stadionu Juliska (Dukla Praha) 

 

Tabulka č. 10: Výsledku testu běhu po dobu 12 minut 

Testovaná osoba - TO 
Věk 

Běh 

12minut 

roky m 

TO  1 10 1780 

TO  2 10 2100 

TO  3 8 2530 

TO  4 9 2640 

TO  5 10 2560 

TO  6 10 2530 

TO  7 10 2100 

TO  8 10 2530 

TO  9 10 2460 
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TO  10 11 2440 

TO  11 9 2470 

Průměr naběhané vzdálenosti 2376 

 

   Nadprůměr 

   Podprůměr 

 

Měřením běhu po dobu 12 minut byly zjištěné vytrvalostní schopnosti dětí. 

Naměřená průměrná vzdálenost běhu je 2376 m. Podprůměrné hodnoty byly u 3 

testovaných osob a nadprůměrné hodnoty u 8. Věkové a vývojové diferenciace nemají 

vliv na dosažený výkon, což můžeme vidět u nejmladší tetované osoby (2530 m) a 

nejstarší (2440 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

6. Diskuze 

Osobní zkušenost jako bývalé plavkyně a v současnosti jako trenérky dětí, byla 

motivací k volbě tématu uvedené práce. Studium na UK FTVS a osobní zkušenost 

s katedrou sportovní motoriky vedly ke zpracování  bakalářské práce, která se zabývá 

kontrolou somatických parametrů a pohybových předpokladů dětí v základní etapě 

tréninku.   

Na začátku práce bylo podrobnější seznámení s možnostmi a nabídkou testování 

v laboratoři sportovní motoriky UK FTVS. Důležitým momentem práce byla volba 

výzkumného souboru, která se podařila ve spolupráci s vedoucí uvedené bakalářské 

práce, která se podílí na tréninkové přípravě dětí 8-11 let v rámci oddílu moderního 

pětiboje (Dukla Praha). 

V případě laboratoře sportovní motoriky UK FTVS se děti zúčastnily několika 

měření. Právě organizace tohoto testování byla jedna z nejnáročnější části práce. Sladit 

časové možnosti (dny, hodiny) laboratoře (početný výzkumný tím) a účast maximálního 

možného počtu dětí, se podařilo po měsíci organizace a příprav.  Během přibližně 3 

hodin muselo 20 dětí střídavě absolvovat veškeré vybrané testy (viz kapitola č: 4.3). 

Výsledky zpracované laboratorní sportovní motoriky jsme získali asi za měsíc. 

Organizace dalších testů - 12 minut běh, plavání a kloubní pohyblivost, bylo 

jednodušší, neboť testy byly naplánované a realizované v rámci tréninkových hodin. 

V případě plaveckého testu bylo třeba brát v úvahu, že děti ještě nemají zvládnuté 

techniky všech plaveckých způsobu a nejsou výkonnostně na také úrovni, aby dokázaly 

rychlost plavání rozložit stejnoměrně a ekonomicky do 12 minut. Z výše uvedených 

důvodu jsme přistoupily k akustické signalizaci píšťalkou v začátku, v polovině (po 6 

minutách) a na konci 12 minut. V případě volby plaveckého způsobu většina dětí 

plavala po celou dobu kraulem. Nebylo zohledněno v případě, že některé z dětí 

v průběhu plavání změnilo techniku plavání. Téměř všechna děti absolvovali běh a 

plavání po dobu 12 minut v daném termínu. Pouze jednotlivci si z důvodu neúčasti na 

tréninku (např.: nemoc) uvedené testy doplnili v rámci jiných tréninkových hodin.  

V prostorách bazénu se také uskutečnilo měření kloubní pohyblivosti ramen (viz 

kapitola č: 4.3). V případě hlubokého předklonu v sedu jsme přistoupily na kompromis. 
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Pro techniku provedení byla použita metoda Unifittest (6-60) (viz kapitola č. 2.5.2) 

přizpůsobená podmínkám bazénu (viz kapitola č: 4.3). 
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7. Záver 

Bakalářská práce se zabývá měřením somatických parametrů a motorických 

předpokladů 11 dětí ve věku 8 – 11 let. Zaměřuje se i na kontrolu tělesného zatížení 

v základní etapě tréninku, což souvisí s všestranným rozvojem přiměřenému věku.  

Všechny stanovené cíle byly splněny. Jedním z hlavních cílů bylo získat vybrané 

výsledky testů a popsat metody testování. Deskripce testů byla provedena ve spolupráci 

s odborníky z laboratoře sportovní motoriky UK FTVS. Informace se týkali především 

speciálních metod a zařízení. Všechny získané výsledky a data byly shromážděný a 

tabelárně zpracovány. Uspořádané výsledky prokázaly, že skupina výzkumného 

souboru je složena z diferencovaných dětí. Odlišovaly se výkonnostně i vývojem. 

Skupina byla tak diferenciovaná, že hledání souvislostí nebylo lehké.   

Vybrané testy byly provedené v laboratoři sportovní motoriky UK FTVS a 

v tréninkových prostorách a podmínkách oddílu moderního pětiboje Dukla Praha.  

Testování, které proběhlo v laboratoři sportovní motoriky, bylo zaměřené na 

analýzu tělesného složení, posturální stabilitu, diagnostiku segmentální rozložení 

svalové hmoty a svalové síly horních i dolních končetin. Výsledky testovaných osob 

byly různé. Analýza tělesného složení slouží jako vstupní parametry, které se u dětí 

každým rokem mění jejím vývojem. Další testy byly zaměřené na pohybové 

předpoklady svalové, statické a dynamické síly, u kterých i nejmladší účastník testů měl 

lepší výsledky než o 2 roky starší.  

Měření vytrvalostních schopností a flexibility byly provedené na atletickém 

stadionu a bazéně Juliska (Dukla Praha) v rámci oddílu moderního pětiboje. Rozsah 

ramenního kloubu s tyčí a hluboký předklon v sedu byly naměřené hodnoty, které se ve 

velké míře od sebe odlišovali. Výsledky byly porovnány a výkon testované osoby 

nesouvisel s věkem. Cooperův test byl měřen dvěma způsoby. První byl běh po dobu 12 

minut. Vypočítaná průměrná hodnota vzdálenosti z 11 zúčastněných dětí je 2376 m, kde 

3 testované osoby byly podprůměrné. Výsledek 8 leté testované osoby 2530 m byl jeden 

z nejlepších. Druhý způsob bylo plavání po dobu 12 minut. Průměrná hodnota 

naplavané vzdálenosti je 559 m, kde 6 testovaných osob bylo podprůměrných. Podobně 

jako u běhu i v tomhle případě nejmladší testovaná osoba měla jeden z nejlepších 
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výsledku 610 m. Cooperův test ukázal, že děti nemají zvládnutou techniku. Z hlediska 

plavání lze doporučit osvojit si i další plavecké techniky v rámci všestranného rozvoje. 

Odpověď na výzkumnou otázku, kterou jsme zjišťovali, zda existuje věková a 

vývojová diferenciace v rámci zvoleného výzkumného souboru ve vybraných testech, 

lze hodnotit, že rozdílnost věku nezávisí na výkonu. Vliv na výkonnost dětí mají 

pohybové předpoklady, které jsou z části vrozené. Pohybové předpoklady souvisejí se 

senzitivním obdobím, kdy můžeme dané schopnosti rozvíjet.  

Naměřené hodnoty slouží na kontrolu přirozeného vývoje dítěte v průběhu 

tréninkového zatížení. Výsledky lze i nadále zpracovávat, testování lze opakovat a dále 

kontrolovat. Testování dětí bylo významné a dále bude využito v rámci výzkumné práce 

laboratoře sportovní motoriky UK FTVS. Doufám, že v budoucnosti by mohli být 

kladně využity moje poznatky, které byly nedobodnuty v mé práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Seznam použité literatury 

 

Knižný zdroje 

(1) ARCHIBALD, A., Modern pentathlon – A centenary history:1912-2012, 1. vydání, 

Nakladatelství: Grosvenor House Publishing Ltd., Great Britain, 2012, 449 s.,      

ISBN 978-1-78148-756-3  

(2) BELEJ, M. 2001. Motorické učenie. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied 

PU v Prešove, 2001. 197 s. ISBN 80-8068-041-8 

(3) BOUCHARD, Claude., Robert M. MALINA a Louis P RUSSE. Genetics of fitness 

and physical performance. Champaign, IL: Human Kinetics, c1997.                         

ISBN 0-87322-951-7 

(4) BROOKS, Michael. Developing swimmers. Champaign, IL: Human Kinetics, c2011. 

ISBN 978-0-7360-8935-7 

(5) CAPALINI, L., Analýza vlivu předchozí plavecké kariéry na úspěšnost v moderním 

pětiboji, Praha: 2003, 61 s, Diplomová práce na FTVS UK, Vedoucí práce Mgr. Ivana 

Felgrová 

(6) ČECHOVSKÁ, I., BRTNÍK, T., KRAMPEROVÁ, V., Aktualizované poznatky z 

didaktiky plavání II, Variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých způsobů, 

Náklad 200 výtisků, Vydala katedra plaveckých sportů FTVS UK v Praze v roce 2014, 

132 s., ISBN 978-80-87647-18-9 

(7) ČECHOVSKÁ, Irena, Daniel JURÁK a Jitka POKORNÁ. Plavání: pohybový 

trénink ve vodě. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1948-4 

(8) ČELIKOVSKÝ, Stanislav. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu 

celostátní vysokoškolská učebnice pro posluchaqče fakult tělesné výchovy a sportu. 3., 

přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. Učebnice pro vysoké 

školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-04-23248-5 



47 

 

(9) DOVALIL, Josef a Miroslav CHOUTKA. Výkon a trénink ve sportu. 4. vyd. Praha 

[i.e. Velké Přílepy]: Olympia, 2012. ISBN 978-80-7376-326-8 

(10) EDITED BY GRAHAM MCFEE a Alan TOMLINSON. Education, sport and 

leisure: connections and controversies. CSRC ed., 2nd ed. Aachen, Germany: Meyer & 

Meyer, 2009. ISBN 9781841260617 

(11) FRANS BOSCH, Ronald Klomp, ILLUSTRATIONS BY FRANS BOSCH a 

TRANSLATION BY DEE WESSELS BOER-STALLMAN. Running: biomechanics 

and exercise physiology applied in practice. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone, 

2005. ISBN 0443074410 

(12) GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.       

ISBN 80-85931-79-6  

(13) HÁJEK, Jeroným. Antropomotorika. Praha: Univerzita Karlova, 2001.      

ISBN 80-7290-063-3 

(14) HOFER, Zdeněk. Technika plaveckých způsobů. 4. vydání. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3263-6 

(15) CHOUTKA, Miroslav, Jaromír VOTÍK a Danuše BRKLOVÁ. Motorické učení v 

tělovýchovné a sportovní praxi. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999.      

ISBN 80-7082-500-6 

(16) KALINOVSKÁ, A., Struktura sportovního výkonu v moderním pětiboji. Praha: 

2002, Diplomová práce na FTVS UK, Vedoucí práce PaedDr. Irena Čechovská, CSs. 

(17) JANDA, František. Hygiena dětí a dorostu: učebnice pro lékařské fakulty - pro 

posluchače lékařské fakulty hygienické. Praha: Avicenum, 1981 

(18) JANSA, P., DOVALIL., J. et at., Sportovní příprava: vybrané kinantropologické 

obory k podpoře aktivního životního stylu. 2. rozšířené vyd. Nakladatelství: Q-art, 

Praha 2009, 296 s, ISBN 978-80-903280-9-9. 

(19) KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, B., PAPÍK, R., Jak psát závěrečné a kvalifikační 

práce Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6  



48 

 

(20) KOVAŘOVIC, Karel, Ivana FELGROVÁ a Eva PESLOVÁ. Plavání: plavecké 

sporty a plavání ve vícebojích. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1746-6 

(21) KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ, et. al. Dítě, sprot a 

zdraví. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-712-7 

(22)MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R., a kol. Unifittest (6 – 60). Praha: Univerzita Karlova, 

Fakulta tělesné výchovy, 2002. 

(23) MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2005. ISBN 802440981x 

(24) MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Předplavecká příprava dětí předškolního věku a 

vybrané determinanty její úspěšnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2007. ISBN 978-80-244-1674-8 

(25) PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Nové, aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. 

Děti a sport. ISBN 978-80-247-4218-2 

(26) POKORNÁ, J., ČECHOVSKÁ, I. Struktura sportovních výkonů založených na 

plavecké lokomoci. In Čechovská, I., Tůma, M. (Eds.) Pohybové aktivity v 

biosociálním kontextu, Praha: Karolinum, 2009. s. 201-210. ISBN 978-80-246-1553-0 

(27) RIEGEROVÁ, J., ULBRICHOVÁ, M., PŘIDALOVÁ, M. Aplikace fyzické 

antropologie v tělesné výchově a sportu : (příručka funkční antropologie). 3 vyd. 

Olomouc: Hanex, 2006, ISBN 80-85783-52-5 

(28) SHUMWAY-COOK, Anne a MARJORIE H. WOOLLACOTT. Motor control: 

theory and practical applications. 2. ed. Philadelphia [u.a.]: Lippincott Williams & 

Wilkins, 2001. ISBN 068330643X 

 

 

 



49 

 

Elektronické dokumenty a další internetové zdroje  

 

(29) CORE TRAINING. Jak a proč provádět skoky na bednu. Coretraining.cz [online]. 

©2015 [cit. 2017-6-12]. Dostupné z: http://www.coretraining.cz/2015/03/jak-a-proc-

provadet-skoky-na-bednu/ 

(30) FAKULTA TĚLESN  VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITA KARLOVA. BIA 

2000 (Data Input, Darmstadt, Německo). Ftvs.cuni.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-6-12]. 

Dostupné z: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1058.html 

(31) FAKULTA TĚLESN  VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITA KARLOVA. 

Laboratoř sportovní motoriky. Ftvs.cuni.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-6-12]. Dostupné 

z: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-595.html 

(32) FAKULTA TĚLESN  VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITA KARLOVA. 

Tanita (Japan). Ftvs.cuni.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-6-12]. Dostupné z: 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1057.html 

(33) FAKULTA TĚLESN  VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITA KARLOVA. 

Tlaková deska Footscan (RS Scan Internaional, Belgie). Ftvs.cuni.cz [online]. ©2017 

[cit. 2017-6-12]. Dostupné z: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1048.html 

(34) MR DIAGNOSTIC. Seca 285. Mr-diagnostic.cz cz [on-line]. ©2017 [cit. 2017-6-

12]. Dostupné z: https://www.mr-diagnostic.cz/seca-285 

(35) PHYSICAL COMAPNY. Takei A5401 Digital Hand Grip Dynamometer. 

Physicalcompany.co.uk [online]. ©2017 [cit. 2017-6-12]. Dostupné z: 

http://www.physicalcompany.co.uk/takei-a5401-digital-hand-grip-dynamometer-

pid2801.html 

(36) POHYBOVÁ VŠESTRANNOST. Děti na startu. Pohybovavsestrannost.cz [on-

line]. ©2017 [cit. 2017-6-12]. Dostupné z: http://pohybovavsestrannost.cz/ 

http://www.coretraining.cz/2015/03/jak-a-proc-provadet-skoky-na-bednu/
http://www.coretraining.cz/2015/03/jak-a-proc-provadet-skoky-na-bednu/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ftvs.cuni.cz%2FFTVS-1058.html&h=ATNHV8XVTY8kNvCIDIqwt43hPLzCx54ikU76ba_OgbuhJH_69VvyIWGBDH5_XM8eyz8VDIrJ4xmHz_JfTYCojAEX8RdppFdSkJArPh-w4F4wW-daK6dy0_QQbIvPyrbRWcHtKXyioqNX5A
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1057.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1048.html
https://www.mr-diagnostic.cz/seca-285
http://www.physicalcompany.co.uk/takei-a5401-digital-hand-grip-dynamometer-pid2801.html
http://www.physicalcompany.co.uk/takei-a5401-digital-hand-grip-dynamometer-pid2801.html
http://pohybovavsestrannost.cz/


50 

 

(37) PENTATHLON. Čo je moderný päťboj? Pentathlon.sk [online]. ©2017 [cit. 2017-

6-12]. Dostupné z: http://www.pentathlon.sk/content/%C4%8Do-je-modern%C3%BD-

p%C3%A4%C5%A5boj 

(38) PENTATHLON. Věková kategorie, bodování. Pentathlon.cz [online]. ©2017 [cit. 

2017-6-12]. Dostupné z: http://www.pentathlon.cz/cs/Vekove-kategorie-bodovani-

70.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pentathlon.sk/content/%C4%8Do-je-modern%C3%BD-p%C3%A4%C5%A5boj
http://www.pentathlon.sk/content/%C4%8Do-je-modern%C3%BD-p%C3%A4%C5%A5boj
http://www.pentathlon.cz/cs/Vekove-kategorie-bodovani-70.htm
http://www.pentathlon.cz/cs/Vekove-kategorie-bodovani-70.htm


51 

 

Seznam obrázků 

 

Obrázok č. 1:  Motorické schopnosti .............................................................................. 17 

Obrázok č. 2:  Vztah pohyblivosti a věku ....................................................................... 18 

Obrázok č. 3:  Bezdrátová měřící stanice hmotnosti a výšky ......................................... 28 

Obrázok č. 4:  Přístroj BIA 2000 na měření tělesného složení ....................................... 29 

Obrázok č. 5:  Přístroj Tanita na měření tělesného složení  ........................................... 29 

Obrázok č. 6:  Tlaková deska Footscan na měření posturální stabilitu .......................... 30 

Obrázok č. 7:  Ruční dynamometr Takei A5401 na měření svalové síly ....................... 31 

Obrázok č. 8:  Zařízení na měření vertikálního výskoku ................................................ 32 

 

Seznam tabulek 

 

Tabuľka č. 1:  Výsledky testu základních parametrů a tělesného složení ...................... 35 

Tabuľka č. 2:  Výsledky testu posturální stability .......................................................... 36 

Tabuľka č. 3:  Výsledku testu rozložení svalové hmoty ................................................. 36 

Tabuľka č. 4:  Výsledky testu vertikálního výskoku ...................................................... 37 

Tabuľka č. 5:  Výsledku testu ruční dynamometrie ........................................................ 38 

Tabuľka č. 6:  Výsledky testu skoku do dálky ................................................................ 38 

Tabuľka č. 7:  Výsledky testu flexibility ramenního kloubu .......................................... 39 

Tabuľka č. 8:  Výsledku testu plavání po dobu 12 minut ............................................... 40 

Tabuľka č. 9:  Výsledky testu pohyblivosti bederního a kyčelního kloubu ................... 40 

Tabuľka č. 10: Výsledky testu běhu po dobu 12 minut .................................................. 41 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Přílohy 

 

Seznam příloh: 

Příloha č.1:  Prohlášení 

 




