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1 ÚVOD
Historie válečných konfliktů je stejně stará jako lidstvo samo. Ve dvacátém století došlo
k největšímu rozvoji vojenské techniky

včetně

elektronických

systémů

spolu s digitalizací

celého bojiště. Rozpad socialistického bloku a zejména pak události spojené s teroristickými
útoky ze dne ll.

září

200 I v USA, vedly ke

změnám

koncepce výcviku ve všech

vyspělých

armádách světa, v té české nevyjímaje.
Přestože se po vstupu České republiky do Severoatlantické aliance (dále jen NATO} role

a funkce Armády České republiky (dále jen AČR) poněkud změnila, zůstává voják hlavním a
základním

článkem

každé moderní armády. Na vojáka-profesionála jsou kladeny stále vyšší

nároky ve všech oblastech jeho činnosti. Je žádoucí, aby každý jednotlivec dosahoval ve své
odbornosti a specializaci co největších znalostí a dovedností a zároveň byl připraven tělesně a
psychicky. Všechny tyto požadavky se promítají do tzv. profesionální připravenosti vojáka
(Kubálek, 1993). Voják-profesionál musí být

připraven

po stránce vojensko-odbomé,

i tělesné. Žádná z těchto složek je navzájem nenahraditelná a ne]ze snižovat

psychické

úroveň jedné

na úkor druhé.

lllavním úkolem této práce je
tělesné přípravy

především

vyhodnotit aktuální stav úpravy základní
předpisech,

(dále jen ZTP) v platných právních

poukázat na výhody a

nevýhody současného řešení a na základě zjištěných faktů nastínit možnou koncepci ZTP.
Ke zhodnocení

stavu platné právní úpravy

těch armádních předpisů, které tělesnou přípravu

využito
v

současného

současné době řeší. Během

zpracovávání

vydány nové prozatímní Programy

předpisů,

přípravy,

které

předpisů řešících

TP, bude

v Armádě České republiky

vydaných v letech 1994-1995, byly
vzájemně

porovnáme s těmi

dříve

vydanými.
V průběhu shromažďování materiálů důležitých k analýze právní úpravy bylo zjištěno,
že se

většina

z oslovených

tělovýchovných

pracovníků

neorientuje ani v základních

předpisech, které vymezuji provádění TP v AČR. Tento fakt nás přivedl na myšlenku, provést

pilotní

průzkum

formou elektronicky zpracovaných

dotazníků

s otevřenými otázkami a to

s výběrovým souborem jedinců (Hendl, 2005), v tomto případě s vybranými tělovýchovnými
pracovníky AČR a získat tak alespoň obecný přehled o jejich informovanosti v oblasti
právních úprav vymezujících
nevýhody

současného řešení

provádění

TP.

Při

této

příležitostí

dále zjistit výhody a

právních úprav z pohledu praktického

provádění

ZTP u

jednotlivých druhů vojsk a jednotlivých stupňů velení, zamyslet se nad největšími problémy
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v provádění ZTP na útvarech a zjistit další data obohacující provedenou analýzu právní
úpravy základní tělesné přípravy v platných armádních předpisech.
Všichni z dotazovaných respondentů pracují v AČR na pozicích tělovýchovných
pracovníků

a mají dostatek znalostí a osobních zkušeností s prováděním

tělesné přípravy

v AČR Objektivita takto získaných dat je dána skutečností, že pracují na různých úrovních
velení, u odlišných
provádění

stavu

tělesné

z dotazovaných

přípravy

vojsk a všem dotazovaným budou položeny stejné otázky.

Při

pilotního průzkumu formou dotazm'kové metody se ukázalo, že řešení problematiky

současného
Většina

druhů

na

pflpravy (dále jen TP), zejména té zkladní, je citlivou oblasti.

přistoupila

ke zpracování dotazníku o

provádění

základní

tělesné

svých útvarech pod podmínkou, že získaná data budou vyhodnocena zcela

anonymně.

Cilem této diplomové práce je zdokumentovat aktuální stav ZTP z hlediska
témat a

vyčlenění počtu

výcvikových hodin v programech přípravy vybraných

zjistit výhody a nevýhody

současného řešení

druhů

ZTP. Získaná data a informace

výběru

vojsk a

objektivně

shrnout a následně pak podle současných hledisek vyhodnotit klady a nedostatky současného
stavu. Na

základě

tohoto posouzení pak nastínit možnou koncepci základní tělesné

přípravy

s ohledem na potřeby profesionální armády a odlišnosti v základních druzích vojsk.

1.1 Změny v systému přípravy vojáka od roku 1993
Na vývoj vojenské tělovýchovy v Armádě České republiky měly vliv zejména tři
historické události. Rozdělení České a Slovenské federativní republiky k 31. prosinci
1992, dne 12.března 1999 se ČR stala členem Severoatlantické aliance a kL lednu 2005
byla v AČR definitivně zrušena povinná vojenská základní služba.
Před jejím zrušením probíhal v prvních třech měsících po nástupu k AČR výcvik v tzv.
přijímači,

poté následoval

tříměsíční

výcvik podle dané vojenské odbornosti (dále jen jako

číslo vojenské odbornosti pod zkratkou ČVO). Do konce povinné vojenské služby se pak

vojáci vraceli ke svým
zařazením.

útvarům,

kde vykonávali vojenskou

Díky tomu, že v odborném,

VO), získali

potřebnou

tři měsíce

počtem vojáků

v souvislosti se svým

trvajícím výcvikovém období (dále jen

odbornou kvalifikací, mohli po návratu ke svým

ve vševojskové přípravě, která v sobě zahrnovala í TP.
stálým

činnost

Tělovýchovní

úvarům pokračovat

pracovníci tak mohli se

systematicky plánovat a realizovat jednotlivá témata výcviku v tělesné
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přípravě.

Nedílnou součástí každodenního výcviku byla i ranní cvičení, která velmi přispívala
tělesné

k rozvoji a udržování obecné

zdatnosti. Povinná

objektu navíc dávala možnost pracovat s nimi v oblasti

přítomnost vojáků
tělesné přípravy

ve vojenském

i v době jejich

osobního volna a získávat je tak pravidelnému pohybovému režimu.
V této

době

byla

tělesná příprava řešena

v programech jednotlivých

druhů

vojsk a

vybraná témata v TP byla volena vzhledem k potřebám dané odbornosti. Základní tělesná
příprava
těchto

probíhala na

hodin tak byly

většině útvarů
různé míčové

skokansko-akrobatická

cvičeni

formou pohybových a sportovních her. lllavní náplní

hry (kopaná, košíková, odbíjená, stolní tenis), soutěže a

(dále jen SAC). Výjimkou, co do obsahu Z1P, byly útvary

ženijního vojska, záchranné útvary civilní ochrany a vojenské
ktel)·ch byla

předepsána

i témata atletika a gymnastika U

pohybové schopnosti rozvíjeny v rámci speciální

střední

a vysoké školy, na

většiny útvarů

tělesné přípravy

tak byly obecné

(dále jen STP) a

částečně

pak při sportovních a pohybových hrách. Jejich cíleně zaměřený rozvoj zde chyběl.
Za velmi významný zlom ve vývoji speciální
tělesné přípravy

koncepce speciální

tělesné přípravy

lze považovat

přijetí

(Kubálek, 1993,1994). Zejména pak zavedení nové

metody boje z blizka MUSADO MCS (Military Combat Systém) do výcviku příslušníků
AČR. V nově přijaté koncepci STP je kladen důraz na potřeby utváření a rozvoje speciálních

pohybových schopností, dovedností a odolnosti
především

formou

vytváření

V této souvislosti je zde
příprava

utváří

vůči hraničním tělesným zátěžím

modelových podmínek identických

zmíněna důležitost

základní

reálné bojové

tělesné přípravy.

činnosti.
tělesná

Speciální

ve svém procesu metodicky navazuje na proces základní tělesné přípravy, v

a to

němž

se

a zdokonaluje všeobecná složka tělesné přípravy vojáků (Kubálek, 1994).

Přechod

na plně profesionální armádu se projevil i v systému přípravy vojáků. Tento

systém řeší přípravu jednotek AČR ve dvouletém cyklu přípravy a pohotovosti. Je založen na
cyklu rotace- příprava- operační nasazeni- příprava, obvyklém v dalších armádách NATO.
Systém dvouletého cyklu se skládá z roku intenzivní přípravy a roku vysoké pohotovostí. Rok
intenzivní

přípravy

se zpravidla člení na čtyři etapy, které se ale značně liší obsahem i délkou

podle typu jednotky (družstvo,

četa,

rota, úkolové uskupení). Cílem každé etapy je

činnosti těchto celků:

První etapa

-

příprava

a sladění týmů a družstev.

Druhá etapa

-

příprava

a sladění v četě.

Třetí

-

příprava

a sladění v rotě.

-

příprava a sladění

etapa

čtvrtá etapa

ve vyšších celcích (praporní a brigádní uskupení).

- 10-

sladění

Po vstupu do AČR každ}· absolvuje základní přípravu v délce trvání 3 měsíců. Fakticky
jde o první období výcviku, ve kterém je hlavním cílem
na vojáka. Proces výcviku v tělesné

přípravě

přeměna

má za cil, aby po

rekruta z civilního

skončení

této

občana

přípravy,

byl

každý jedinec schopen snášet limitní fyzické a psychické zatížení na hranici stresu. Za tímto
účelem

nově

je, podle

testováni

tělesné

zpracovaných

programů

výcviku,

měl

V)·loučit

zdatnosti, který by

vytvořen

takový systém kontroly a

přijímáni

fyzicky a psychicky

nevyhovujících jedinců.
Na ukončený zá.ldadní výcvik navazuje odborný a speciální výcvik trvající zpravidla tři
měsíce.

Hlavní náplní tohoto výcviku je připravit každého jedince v dané odbornosti na plnění

úkolů vyplývající

mu z jeho funkčního zařazení na domovském útvaru.

Odborný výcvik je shodný pro všechny odbornosti daného druhu vojska a po jeho ukončení
někteří pokračují

V této
spíše

v přípravě specialisty v kurzech trvajících 3-12 týdnů.

etapě

okrajově.

určených na TP,

výcviku probíhá tělesná příprava v rámci vševojskové

V pravomoci velitele výcvikového
ale vzhledem k

dodržovat pracovní dobu

časové náročnosti

vojáků,

střediska

přípravy

je sice zvyšováni

a je řešena

počtu

hodin

k získání vyžadované odbornosti a nutnosti

má velmi omezené možnosti. Jako vhodné východisko se

tak jeví možnost vytvářet podmínky a motivaci k prováděni tělesné přípravy formou
mimoslužební TP. Částečnou motivací by mělo být přezkoušení tělesné zdatnosti vojáků
v závěru výcviku.
Po uplynutí

minimálně

šesti

měsíců

se vojáci vrací k

určeným útvarům

se získanými

základními odbornými dovednostmi, znalostmi a návyky potřebnými k plnění úkolů v souladu
s jejich zařazením na systematizované místo. Další výcvik se následně plánuje, organizuje a
realizuje v závislosti na funkčním zařazení, odbornosti nebo specializaci každého jednotlivce.
V

současné době

platné prozatímní

předpisy

dávají

doporučení

co do

hodin na jednotlivá témata výcviku, tělesnou přípravu nevyjímaje.
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výběru,obsahu

i

počtu

2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Z metodologického hlediska je velmi důležité teoreticky vymezit základní pojmy. které
se k danému tématu vztahují. V užším pojetí se zde zabýváme vojenskou tělovýchovou resp.
jejím systémem a procesem v podmínkách A ČR. V rámci širšího pojetí se pak zaměřujeme na
proces základní tělesné přípravy.

2.1 Struktura a systém služební tělesné výchovy
Pod pojmem vojenská tělovýchova rozumíme veškeré pohybové aktivity vojáků. které
souvisí s jejich přípravou a nasazením

při různé

vojenské

činnosti.

Tyto pohybové aktivity

jsou vykonávány v rámci resortu obrany. Jejich obsah je diferenciovaný s přihlédnutím na
specifika bojového použití každého druhu vojska a to zejména v tématech STP. Aktuální
děleni

systému služební

tělesné

výchovy v resortu MO

znázorňuje

schéma

č.l.

Systém

služební tělesné výchovy zahrnuje tyto dvě oblasti:

1.

Tělesná příprava.

2.

Výběrová tělesná

1.

výchova.

Tělesná příprava, prováděná

v rámci služební

tělovýchovná činnost vojáků v činné službě

tělesné

výchovy, je velitelem

řízená

a posluchačů a žáků vojenských škol, prováděná

v pracovní době a považuje se za výkon povoláni (NNGŠ AČR č. 5/1993).
Tělesná příprava

(dále jen TP) ve svém procesu

zajišťuje tělesnou připravenost

příslušníků AČR a to vzhledem k potřebám daného druhu vojska. Jejím cílem je zajistit

dosažení takové
příslušnou

úrovně

pohybových schopnosti a dovednosti, které umožní zvládat

vojenskou činnost i ve ztížených podmínkách. Na TP je vyčleněný rozdílný

hodin podle druhu vojska. Zahrnuje v sobě:

a) Základní tělesnou přípravu.
b) Speciální tělesnou přípravu.
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počet

»

Organizační

fonny tělesné přípravy:

- výcvikové hodiny podle programů přípravy,
- komplexní zaměstnání,
- ukázková a metodická zaměstnání,
- kurzy a výcviková soustředění,

- kontrolní činnost,
-

řízené

výzkumné programy.

Výběrová tělovýchova

nabízí pohybové aktivity podle individuálního zájmu a možností

jednotlivých útvarů. Účast na těchto aktivitách je dobrovolná a závislá na motivaci každého
jedince. V
všechny

případě

že velitel vydá rozkaz k provádění konkrétní akce, stává se tato činnost pro

zúčastněné

tělesnou výchovu

výkonem

zaměstnání

v pracovní

době. Dřívější

pojetí

na soutěžní a nesoutěžní fonnu.

~ Organizační

fonny výběrové tělesné výchovy:

- armádní sportovni hry a přebory,
- dlouhodobé a krátkodobé soutěže,
- sportovni dny velitelů,
- preventivní rehabilitace s tělovýchovným programem,
- jednorázové mimoresortní a zahraniční akce.

Schéma. l-l: Systém služební tělesné výchovy v resortu MO

Služební tělesná výchova
(řídí tělovýchovný

orgán MO)

Tělesná poprava

Základní tělesná příprava

I

Výběrová tělesná výchova
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I

dělilo výběrovou

Tělesná připravenost

2.2

Současná
připraveni

složky

situace klade velké nároky na vojáky jako na profesionály,

po stránce vojensko-odbomé, psychické a v neposlední řadě i

připravenosti tvoří

jeden celek jak nám ukazuje schéma

profesionální připravenosti vojáků.
přihlédnout
méně

Při utváření

kteří

tělesné.

č.

2.

musí být

Všechny tyto

Hovoříme

o tzv.

a rozvoji kterékoliv z těchto složek je nutné

k funkčnímu zařazení či odbornosti vojáka a podle tohoto hlediska pak více či

rozvíjet každou z nich. Všechny tyto složky musi být

vytvářeny

a

následně

udržovány na takové úrovni, aby každému jednotlivci umožňovaly úspěšně zvládat

pak

náročnou

vojenskou činnost i při ztížených podminkách bojového, ale i mírového nasazení.
Tělesnou připravenost vojáků můžeme
funkčně

chápat jako komplex

optimálně

rozvinutých a

úzce propojených tělesných a pohybových dispozic vojáků, jež jim umožňuje

pohybově náročných

profesních

úkolů

a

přiměřené

splnění

jednáni v situacích psychosomatických a

pohybových zátěži služební a bojové činnosti (Kubálek,1993).
Z této definice
součástí

jednoznačně

vyplývá, že

tělesná připravenost

celkové připravenosti vojáka a také na její úrovni závisí

je nenahraditelnou

způsobilost řádně

vykonávat

služební a bojovou činnost.
Tělesná připravenost

vojáka je jeho

určitá

dispozice, která je

disfunk:čni,

pokud není

systematicky aktivována. Toto se děje v procesu tělesné přípravy.

SeW.bl. 2: Profesionální připravenost vojáka

Profesionálni
připravenost vojáka

I

Vojensko-odbomá

Psychická

Tělesná

připravenost

připravenost

připravenost
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I

2.3 Proces

tělesné přípravy

Tělesná připravenost vojáků je utvářena
přípravy.

a zdokonalována v procesu všech forem tělesné

Zobrazené schéma č. 3 ukazuje důležitost základní tělesné

přípravy.

Ta tvoří základ

pro následné utváření speciálních pohybových schopností a dovedností v procesu STP.
Všeobecná složka
přípravy.

tělesné připravenosti

je rozvíjena v procesu základní

tělesné

Složka speciální pak v procesu speciální tělesné přípravy.

Schéma tl : Proces tělesné přípravy

2.3.1 Základní tělesná

Tato složka

příprava

tělesné přípravy

se

zaměřuje

na

záměrné působení

schopností. Pod pojmem pohybová schopnost rozumíme
které jsou z části vrozené a dají se vice
působení

předpoklady

či méně ovlivňovat

k určitému pohybu,

(stimulovat)

specifických cviků a zatížení. Jde o tyto pohybové schopnosti:

- 15 -

všech pohybových

při

dlouhodobém

•

Vytrvalostní schopnosti.

•

Rychlostní schopnosti.

•

Silové schopnosti.

•

Koordinační

schopnosti.

Vytrvalostní schopnost definujeme

obecně

jako

způsobilost

organizmu

provádět

dlouhodobě pohybovou nebo jino~ např. intelektuální činnost (Čelikovský a kol.,l979).

Z fyziologického hlediska ji pak

můžeme chápat jako

Z pohledu každodenního zatíženi
vojenské
lyžích,

činnosti

přesunech

dlouhodobých

vojáků,

se projevuje zejména
na jízdním kole,

schopnost odolávat únavě.

lze tuto schopnost považovat za prioritní.

při pěších

a zrychlených

překonávání překážek,

činnostech prováděných

přesunech, přesunech

vojenském plavání, ale i

v sedě v relativním klidu

(např.

piloti,

Při

na
při

operátoři,

řidiči).

Rychlostní schopností rozumime schopnost provést motorickou činnost nebo realizovat
určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku (Čelikovský a kol., 1979).

Tuto schopnost je třeba stimulovat zejména u těch profesí, které vyžadují rychlé reakce
nebo rychlou frekvenci
techniky (např.

pohybů např. při

pudové

průzkumníci, výsadkáři, řidiči,

střelbě,

v boji z blízka.,

při

obsluze bojové

piloti, dělostřelci).

snové schopnosti vymezujeme jako schopnosti

překonávat vnější

odpor nebo síly

podle zadaného pohybového úkolu (Čelikovský a kol., 1979). Silové schopnosti mají podle
Čelikovského (1979) základní a rozhodující význam. Bez dostatečné úrovně této schopnosti

se ostatní v průběhu motorické činnosti nemohou projevit.
Jako dominantní schopnost se projevuje ve všech oblastech
vojenské

činnosti. Především

běžné,

každodenní

pak při přenášení břemen, manuálních ženijních pracích,

vojenském lezení, v boji z blízka, ovládání vozidel a zbraňových systémů apod. .
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Koordinační

schopnost je schopnost přesně realizovat složité časoprostorové struktury

pohybu (Čelikovský a kol., 1979). Tato schopnost v sobě zahrnuje schopnost rovnováhy,
prostorové orientace. motorické koordinace celého těla i jeho části a pohyblivosti.
Využití této schopnosti je významné zejména

při různých

druzích výsadků, manipulaci

s vojensko technikou, v boji z blízka. vojenském lezení, házení, překonáváni překážek apod .

Všechny vyjmenované pohybové schopnosti jsou pro každou vojenskou činnost více či
méně důležité. Žádoucí ale je, aby každá z nich byla na vyšší úrovni než-li u běžné populace.

Z tohoto

důvodu

je nutná jejich pravidelná stimulace a to jak v procesu ZTP, STP tak i

v jednotlivých druzích vojensko-odbomé přípravy.

2.3.2 Speciální tělesná

Speciální

příprava

tělesná příprava

je

součástí

procesu

tělesné přípravy,

rozvijí speciální pohybové schopnosti a dovednosti,
mechanismy. Všechny tyto komponenty jsou
vykonávané profesní
Největší

činnosti.

tělesná

ve kterém se

odolnost a psychické

ovlivňovány

vzhledem k

utváří

a

regulační

požadavkům

U každé vojenské specializace jsou tyto požadavky rozdílné.

požadavky jsou v tomto

směru

na

příslušníky

výsadkového vojska, jednotek

rychlého nasazení a průzkumu a pfislušníky pohotovostních oddělení Vojenské policie.
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3 CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE
V roce 1994 byla, v souvislosti s počinajici reformou AČR, přijata nová koncepce
v prováděni STP, která má metodicky navazovat na ZTP.
Ucelený systém v provádění ZTP však dosud chybí,
nosným článkem celkové

přestože

fyzická zdatnost je

tělesné připravenosti vojáků.

Tato diplomová práce by mohla nastínit základní myšlenku na

vytvoření

a zavedení

nového systému základní tělesné přípravy.

3.1 Cíle práce
1.

Anal)·zou platných armádních předpisů získat ucelen)· přehled o počtu hodin, tématech
a jejich obsahu u jednotlivých druhů vojsk.

2.

Zhodnotit výhody a nevýhody platných právních norem řešících TP u A ČR.

3.

Provedením dotazníku s vybranými respondenty zjistit faktický stav v provádění
ZTP na všech stupních vedení u vybraných druhů vojsk (typů jednotek).

4.

Zjistit možnosti využití nových pohybových aktivit

5.

Na základě zjištěných faktů nastínit možnou koncepci ZTP.
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3.2 Pracovní úkoly
1.

Vyhodnocení aktuálního stavu úpravy základní
předpisech pro vybrané

2.

tělesné připravy

v platných armádních

druhy vojsk.

Zhodnocení výběru pohybových aktivit v těchto

předpisech z

plněni požadavků na obecnou tělesnou výkonnost

hlediska jejich přínosu k

vojenských profesionálů jako výchozí

podmínky pro následný speciální tělesný výcvik.

současného řešení

základní tělesné přípravy.

3.

Formulovat výhody a nevýhody

4.

Vyhodnotit data získami pomocí dotazníků.

5.

Navrhnout možnosti využívání nových pohybových aktivit.

6.

Na základě všech zjištěných faktů, nastínit možnou koncepci základní
připravy.
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tělesné

4 STANOVENÍ PRACOVNÍCH HYPOTÉZ
1.

Domníváme se, že v provádění základní tělesné přípravy u AČR jsou v současné
době značné

nedostatky,

neboť

doposud nebyla zpracována její koncepce a stále

chybí předpis, který by témata a obsah hodin ZTP u AČR, potažmo pak u jednotlivých
druhů

vojsk, sjednocoval a byl tak snadným návodem pro všechny tělovýchovné

pracovníky.

2.

Domníváme se, že programy přípravy pro jednotlivé druhy vojsk, které byly vydané
v rozmezí let 1989-1994, nevyhovuji v mnoha oblastech

nárokům

dnešní,

plně

profesionální armády, neboť byly z větší části určeny pro výcvik vojáků s povinnou
základní vojenskou službou.

3.

Předpokládáme,

že

nově vytvořené

prozatímní programy

kritériích splňovat nároky na výcvik
neboť

4.

byly vydané v

Předpokládáme,

podle kterého
přípravy,

ale

že

době dotváření

většina

předpisu

z oslovených

se má

v

plně

budou v mnoha

profesionální armádě,

koncepce profesionální armády.

řídit při

zároveň předpokládáme,

předpisů, těžko

tělesné přípravy

přípravy

tělovýchovných pracovníků

plánování a

že se ve dvou,

orientují.
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provádění

současně

bude

výcviku

vědět,
tělesné

platných skupinách

5 METODICKÁ ČÁST
Další nezbytnou a

neméně důležitou součástí

diplomové práce je získat informace

pomocí zvolené metody a zpracování informací, které jsme pomocí této metody získali.
části

V první

použijeme analýzu všech dostupných

dokumentů,

které se dané

problematiky týkají.
Ve druhé části pak použijeme vhodné dotazovací metody, která nám

pomůže

získat další

data důležitá ke zhodnocení současného stavu provádění ZTP u růmých druhu vojsk a stupňů
veleníAČR.

5.1 Organizace průzkumu a použité metody

Vzhledem k požadavkům. které jsme od použité metody očekávali a vzhledem ke
skutečnostem. které jsme uvedli v Úvodu této práce, jsme se rozhodli použít kvalitativní

metodu dotazování a to formou
pracovníkům,

dotazníků.

Vybraným

jsme vycházeli z výsledků, které

právě

-

tělovýchovným

jsme elektronickou poštou zaslali dotazníky s otevřenými otázkami (Rendl,

2005). Dotazník jsme navrhli tak, aby vyhovoval

předpisech.

respondentům

přinesla

potřebám

našeho průzkumu.

Při

jeho tvorbě

analýza stavu úpravy ZTP v platných armádních

Vzhledem k tomu, že nás na myšlenku provedení dotazníkového šetření

až závěrečná analýza získaných dokumentů a vzhledem k
těchto dotazníků,

návratnosti

jsme tento

průzkum

časové náročnosti

přivedla

z pohledu

pojali jako pilotní studii, která

v budoucnosti sloužit jako podklad k řešení této problematiky s podrobnějším a

může

ucelenějším

záměrem.

5.2 Cíl a úkoly dotazovací metody
Dotazovací metoda je zaměřena na otázky týkající se provádění ZTP u
Zpracované otázky

můžeme

shrnout do

tří

tématických

okruhů.

První se týká

AČR.

zjištění,

u

jakého druhu vojska a jakého stupně veleni AČR vybraný respondent pracuje. Druhý okruh
je

zaměřen

provádění

na

TP.

jednotliv}·ch

zjištění
Třetí

druhů

stavu orientace v současných právních úpravách vymezujících

okruh se zabývá otázkami o
vojsk,

zjišťuje

jejich

skutečném

skutečné potřeby
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stavu

provádění

ZTP u

v oblasti

provádění

ZTP a

v konečné fázi se zabývá i problematikou motivace a

přístupu

samotných

názorů

vybraných

vojáků

a

velitelů

k provádění TP.
Předložená zjištění

mají podobu souhrnných

tělovýchovných

pracovníků.

5.3 Způsob zpracování výsledků
Získaná data budou zpracována formou slovních závěrů souhrnně od všech respondentů
a to ze všech

tří

tématických

někter}'ch odpovědí,

okruhů.

Pro lepší

přehled

a možnost porovnání

budou vybraná data zpracována do tabulky.
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výsledků

6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Na všechny

změny

související s reformou armády reagoval

i

český

právní systém

v oblasti vojenské tělovýchovy. Byla vydána řada rozkazů a nařízení, které zajišťují rámec
fungování

tělesné přípravy.

6.1 Současná zákonná úprava tělesné přípravy v AČR
Můžeme říci, že prováděním TP u AČR se v současné době zabývají dva druhy právních

norem. Ty můžeme rozdělit na dvě skupiny:

První skupina předpisů byla vydávána v rozmezi let 1989 až 1994 a počítá s povinnou

l.

základní vojenskou službou. Výcvik řeší a plánuje pro 4 výcviková období.

Druhá skupina platných norem je vydávána od roku 2004 formou prozatímních předpisů

2.

a je koncipována pro potřeby profesionální armády. Výcvik je v nich plánován ve třech
etapách.
Tyto platné právní předpisy, které řeší problematiku tělesné přípravy v AČR múžeme
zobrazit v následujícím

•

výčtu:

Skupina předpisú

dřive

koncipovaných

a) Tělesná příprava v Československé lidové armádě (evid.zn. Těll-1, dále jen Těl-l

l). ffiavní právní norma
nově,

řešící

avšak stále pod stejným

současná podoba

b) programy

služební TV. V
označením

průběhu několika

let byla vydávána

a pokaždé jen s několika úpravami. Její

je platná od jejího posledního vydání v roce 1989.

přípravy

jednotlivých

druhů

vojsk

(např.

Vševojsk-7-1 až 10, Spoj-7-1

až 9 a podle druhů vojsk další). Řeši služební tělesnou výchovu u jednotlivých druhů
vojsk
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•

Skupina předpisů nově koncipovaných

c) Programy základní
pro

přípravy

přípravu vojáků

nabyla

účinnosti

všech

(prozatímní) (Prog-l-1 ). Tyto programy jsou

druhů

vojsk v době základní

přípravy.

určeny

Jejich platnost

k 1. červenci 2005.

d) Programy odborné a speciální přípravy (prozatímní) ( např. Prog-l-2/Zdrav až 3,
Prog-1-2/Log až 3 ). Řeší odbornou a speciální přípravu jednotlivých druhů vojsk.
Výcvik je podle těchto programů prováděn od r. 2005, u některých druhů vojsk od r.
2006.

6.2

Předpis Těl-1-1

Vzhledem k tomu, že jde o hlavní p:rávní normu upravující systém TP v AŘC, věnujeme

ji samostatnou kapitolu.
Předpis Těl-l-l,
znění

je zastaralý

předpis,

který byl vydán poprvé v roce 1950. V dalším

vyšel v roce 1955, 1961 a 1969. Poslední a dosud platná podoba tohoto předpisu vyšla

v roce 1989. Od té doby byl

několikrát přepracováván

a

pozměňován,

ale

konečné

formy se

dodnes nedočkal. V každé verzi vyšel pod stejnou evidenční značkou Těl-l-l.
Tento předpis řeší TP v AČR celkově a uceleně, ale je zpracovaný a koncipovaný pro
armádu tvořenou z
Potřeby

větší části

z

vojáků

základní služby. Nejen v tomto

moderní, profesionální armády si vyžádaly mnoho

připravenosti. Radikálně

se změnil způsob, obsah a normy v

změn

směru

došlo k obratu.

v celém procesu

přezkušování tělesné

tělesné

výkonnosti.

S rostoucími požadavky se objevily nové metody a prvky přípra~'Y a výcviku, atd ..
Absence nového

předpisu,

nahrazujícího

Těl-l-l,

ale znamená, že

tělovýchovní

pracovníci jsou nuceni jej v některých případech i nadále používat
Všechny

změny,

které od posledních úprav v roce 1989 nastaly,

nutnost vytvořit a nahradit Těl-l-l novým předpisem.
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jasně

ukazují na

6.3

Předpisy

Programy

pro základní přípravu vojáka

přípravy

základní výcvik jednotlivce a specialisty (evid. m. Vševojsk-7-1,

dále jen Vševojsk-7-1) z roku 1988 s posledním vydáním v roce v roce 1993,
vojáků všech druhů vojsk v

řeší přípravu

prvním výcvikovém obdobi. Dnes je tento předpis sice platný, ale

základní přípmva probíhá podle prozatímního programu

označovaném

eviden. zn. Prog-1-1

(dále jen Prog-1-1 ).
První výcvikové období trvalo
výcvikových hodin. Za
vyčleněno

tři měsíce

na 1P 36 hodin .

příloha č.l.

Podle

dosahování optimální

počtu

bylo

hodin a podrobný obsah jednotlivých témat ukazuje

Vševojsk-7-1

úrovně

Každý pracovní den bylo plánováno 6

výcviku to bylo celkem 360 hodin. Z tohoto

Rozpočet

předpisu

tří měsíce.

mělo

být cílem

tělesné přípravy

postupné

základních pohybových schopností (vytrvalosti, svalové

vytrvalosti, svalové síly, rychlosti, obratnosti a pohyblivosti). Tuto

úroveň měly, kromě

jiných, zajistit i témata atletika a gymnastika.
Atletika, plánovaná v rozsahu 6 hodin za výcvikové období.
úrovně

adaptace

oběhového

systému organismu, která

výrazného snížení výkonnosti a tychlé zotavení po

měla

zajistit dosažení takové

umožňuje tělesnou

tělesné

aktivitu bez

námaze. Cílem gymnastiky,

plánované v rozsahu 4 hodin za výcvikové obdobi, bylo rozvinout svalovou vytrvalost,
tychlost, obratnost, pohybovou koordinaci, prostorovou orientaci a schopnost rovnováhy.
Počty hodin

Celkový
přípravu,

v jednotlivých tématech vidíme v následujícím grafu č.1.
rozpočet

hodin v první

etapě

výcviku ukazuje,že

větší důraz,

než na

byl kladen na získávání znalostí a dovedností v přípravě taktické a střelecké.

Gftfl..l: Poměr hodili ZTP a STP dle Vlevojsk-7-1

IITPcelkem

15

. • Pfekážky

10

5

[JPiavánf

• STPcelkem

o
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tělesnou

Programy základní
programy jsou

určeny

prozatímní. Základní

přípravy

(Prog-1-1) byly vydané jako prozatímní v roce 2005. Tyto

pro základní

příprava

se

přípravu vojáků

těmito

programy

řídí

všech

druhů

vojsk a

jsou pouze
těchto

od l.dubna 2005. Struktura

programů umožňuje

organizovat výcvik výběrovým způsobem. Zařazováním postupových

zkoušek a fázových

testů

jedinců, kteří nesplněním

měla

by

zajištěna

být

selekce fyzicky a psychicky nezdatných

dan)·ch požadavkú nejsou

z povoláni. Jednotlivá témata

tělesné přípravy

přijímáni

do služebního poměru vojáka

jsou zpracována do tématických

celků,

které

mají charakter doporučení.
Tělesná příprava

je v tomto období

zaměřena

na získání základních pohybových

dovedností, tělesné výkonnosti a fyzické zdatnosti. Zatížení vojáků se volí podle vstupní
úrovně jejich fyzické

zdatnosti tak, aby nedošlo k jejich přetížení a poškození zdraví. Objem a

intenzita zatížení pak postupně

narůstají

a to na tak vysokou intenzitu, která dosahuje

hranici únosného zatížení. Cílem je, aby každý voják pomal své možností
extrémních

výkonů.

Z těchto

důvodů

jsou vojáci v

průběhu

při

právě

podávání

celého výcviku vystavováni

zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení tak, aby po skončení základní přípravy byli
připraveni na následující odbornou a speciální přípravu a výcvik u jednotek a útvarů AČR.

Organizace výcviku je rozdělena v prvních třech měsících výcviku, tedy po nástupu do
výcvikové základny, na čtyři fáze. Každá z těchto fází má naplánovaný
tělesnou přípravu, jak je vidět

určitý počet

hodin na

v tabulce č.l .

Tabuilut it: Počet hodin TP v jednodivých etapách základní přípnvy podle Prog-l-1

Fáze
Počet týdnů

1.
3

Výcvikové dny
TP v hodinách

12
24

IDavním cílem první fáze základní
z civilního

občana

na vojáka. Z tohoto

2.
4
20

3.
3
ll

4.
2

36

22

14

přípravy

důvodu je

12
51
96

8

je fyzická a psychická

v rámci tělesné

Celkem

přeměna

přípravy věnována

pozornost každodennímu zvyšování fyzické zdatnosti vojáka. V rámci zvyšování
V}trvalosti a síly jsou

zařazovány pěší

pochody se

stupňováním

rekruta
zvláštní
úrovně

délky na 3,5 a 8 km, s

postupným zvyšováním složitosti terénu a hmotnosti nesené zátěže až do 20 kg. Tato fáze je
zaměřená především

na rozvoj všeobecné zdatnosti.
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Ve druhé fázi je největší
nadále

věnována

přesunům

Ve

zvyšování

důraz

tělesné

kladen na přípravu

střeleckou.

zdatnosti a to i v rámci

Stálá pozornost je však i

překonávání překážk:ové

dráhy a

na 1O km.
třetí etapě

pak probíhají

pěší

pochody na 12 a 15 km. Pozornost je

věnována

zejména speciální tělesné připravě. V závěru je pak provedeno přezkoušení fyzické zdatnosti.
V závěrečném čtvrtém období se již předpokládá, že každý voják splňuje určitý stupeň
fyzické zdatnosti a tělesné v}·konnosti a je připraven na jejich další zvyšování v rámci tělesné
přípravy podle následné

Z celkového

počtu

vojenské odbornosti.
96 hodin

tělesné přípravy

je na ZTP

vyčleněno

32 hodin. Základní

pohybové schopnosti jsou rozvíjeny i v rámci speciální tělesné pfipravy. Podrobný přehled
všech témat v jednotlivých etapách základní přípravy je zobrazen v příloze č. 2.
Stimulace silových a vytrvalostních schopností je, alespoň částečně, zajišťována ranním
tělesným tréninkem v

6. 4

Předpisy

rozsahu 30 minut. Tento trénink je veden drilovým způsobem.

pro jednotlivé druhy vojsk

V následující kapitole se
programů

zaměfime

na zpracování a anal}·zu jednotlivých

předpisů

a

výcviku, ve ktelých je řešena tématika, počet hodin, organizační formy výcviku a

vše, co s prováděním výcviku souvisí.
I zde si musíme připomenout, že pro výcvik všech druhů vojsk existuji dvě skupiny
platných právních předpisů:

1.

První skupina předpisů byla vydávána v rozmezí let 1989 až 1994, počítá s povinnou
základní vojenskou službou a výcvik řeší a plánuje na 4 ~jcviková období.

2.

•

První výcvikové období: Základní odborný výcvik.

•

Druhé výcvikové období: Společný výcvik.

•

Třetí

•

čtvrté výcvikové období: Společný výcvik.

výcvikové období: Společný výcvik.

Druhá skupina platných norem je vydávána od roku 2004 formou prozatímních předpisů

a je koncipována pro potřeby profesionální armády. Výcvik je v nich plánován ve třech
etapách:
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•

První etapa: Základní příprava (náhradní vojenská služba 3 měsfce).

•

Druhá etapa: Odborný a speciální výcvik (3-6 měsíců podle odbornosti a specializace).

•

Třetí

etapa: Návrat a .zařazení na systematizované místo u bojového útvaru.

První skupina předpisů stanovuje v každém vý·cvikovém období
konkrétní témata výcviku. Každý z vydaných
případně

předpisů

je

určený

přesný počet hodin

pro

určitý

na

druh vojska,

pro jednotlivé vojenské odbornosti. V uvedených grafech jsou u vybraných

druhů

vojsk zobrazeny poměry v počtu hodin mezi tématy ze ZTP a STP.
Nově

koncipované programy

určené

pro druhou etapu výcviku, jsou až na

výjimky, stejné pro všechny druhy vojsk. Tato etapa je
výcvik . V rámci vševojskové
Na tu

připadá

přípravy.

24 hodin s tím, že na

na kterou je

pevně

zaměřena

vyčleněno

některé

na odborný a speciální

75 hodin je

stanovená témata jsou stanoveny

prováděna
počty

i TP.

hodin tak

jak. ukazuje tabulka č. 2.

Ta~~~~ l.2.: TP v etapě odbomé a speciální přípravy pro všecbny dnhy vojsk

Císlo tématu
1
2
3
4
Celkem

Téma
Přesuny- rozvoj vytrvalosti
Sebeobrana a boj z blízka

Ro

"

hodin

4
12
4
4
24

Překonávání překážek

Vojenské lezení-trenažér JAKUB

Pro třetí etapu jsou nově vytvořené programy zpracovány na principu možnosti

výběru

z doporučených témat. V každém z vydaných programů pro jednotlivé druhy vojska jsou tato
témata i jejich obsah stejný. Obsah témat ve 2.
přípravy

na 3. etapu je

vojenských odbornosti.

znázorněn

Většinou je

zastoupena v této

etapě

Stručný

doporučuje

obsah

v příloze

č.

3.

výcviku je uvedený v tabulce č. 2, obsah

Počty

hodin se liší jen u

několika

málo

rozsah hodin na TP uváděn v počtu 5 hodin týdně. ZTP je

tématem Rozvoj základních pohybových schopností a dovedností .
cvičení

na rozvoj

vytrvalostních, vytrvalostních, silových a
každý velitel nebo

etapě

tělovýchovný

silově

schopností rychlostních,

obratnostních. Z vypracovaných témat si

pracovník zvoli ta. která považuje za

k potřebám své jednotky. Ke každému tématu je navíc
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rychlostně

důležitá

přiřazena doporučená

vzhledem

literatura, ze

které mohou řídící zaměstnání čerpat poznatky k vlastní pfipravě. Podrobný obsah
jednotlivých témat je zobrazen v pfilohách č. 3.
Při

analýze nových

předpisů

je proto

zbytečné

rozpracovávat v každé následující

podkapitole jednotlivá témata a obsah TP. Podrobný obsah jednotlivých témat je zobrazen
v přílohách č. 3.
Ke

snadnější

orientaci vzájemného porovnávání hodin v jednotliv)~ch etapách výcviku

podle staré a nové koncepce, je u každého druhu vojska zpracm•ána tabulka.
Následujícf normy

většinou

navazují na výcvik v 1. VO nebo podle

koncepce na 1. etapu výcviku, kterou

řeší

podle zastaralé koncepce

předpis

nově vytvořené

Vševojsk-7-1 a

podle koncepce nové prozatímní program Prog-1-1 . Oba předpisy jsou zpracované

v přecházející kapitole.

Předpisy

6.4.1

fdící tělesnou pfípravu u mechanizovaných jednotek

1. Soubor starých předpisů:
1. VO -

Programy pfipravy, základní výcvik jednotlivce a specialisty (Vševojsk-7-1).

2.-4. VO - Programy připravy mechanizovaných (motorizovaných,pěších) jednotek (evid zn.
Vševojsk-7-2) z roku 1993.

2. Soubor nových předpisů:

I. etapa - Programy základní přípravy (evid. zn. Prog-1-1 ).
2. etapa - Programy odborné a speciální připravy specialistů mechanizovaných odborností
( evid zn. Prog-1-2/M) z roku 2004.
3. etapa - Programy přípravy mechanizovaných jednotek (evid zn. Prog-1-3/M) z roku 2005.

1. Ve 2. VO připadalo na TP 36 hodin, z toho ll na ZTP. lllavni a jedinou náplní ZTP
byly sportovní a pohybové hry pro rozvoj rychlosti, síly a obratností. V rámci hodin určených
na sportovní hry byla možnost hrát fotbal,volejbal, basketbal, nohejbal, tenis nebo stolní tenis.

ZTP tak sloužila spíše jako forma určité relaxace a

uvolnění emočního napětí vojáků.

STP byla zaměřena na získávání speciálních pohybových dovedností v překonávání
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Témata

překážek

a

sebeobraně. Rozpočet

hodin jednotlivých témat v tělesné

přípravě

ve 2. VO jsou uvedeny

v grafuč. 2 .
Gnf č. 2: Hodiny ZTP a STP ve 2.VO u

Graf~

3 : Hodiny ZTP a STP ve 3. VOu

mecbanizovanýcb jednotek

mechanizovaných jednotek
'

DPlazkouěenl

30

Ic

o Atletika
o Gymnastika
o Pohybové hry

20

mSport.hry

15

mZTPcelkem
[J Sebeobrana

5

o

o o

cGymnastika
mSport.hry

oPI'ekáfky

5

O Přesuny

o

připadalo

sportovní hry, na

něž je

.,

I!IZTPcelkem

10

. c Sebeobrana
cPřekážky

o oo

.DPřesuny

'

.

mSTPcelkem

I!ISTPcelkem

Ve 3. VO

Pfezkou§ent

' DAtleb"ka

na TP 36 hodin. Ze ZTP se zde objevuje

opět

jediné téma a to

vyhrazeno celkem 9 hodin. V tomto období je kladen důraz spíše na

získávání speciálních pohybov}·ch dovedností v rámci STP jak ukazuje graf

č.

3.

Pro 4. VO je plánováno dalších 36 hodin TP. ZTP je v tomto období zastoupena pouze
tématem sportovní hry v počtu 1O hodin. Zbylé 4 hodiny jsou
základních pohybových schopnosti. Ty mohly být rozvíjeny
v tématu zrychlené

přesuny

a

při

překonávání překážek. Rozpočet

vyčleněny

na

přezkoušení

procesu STP. Zejména pak

hodin na jednotlivá témata ve

4. VO ukazuje graf č. 4. Podrobný obsah všech předepsaných témat TP je uveden v příloze 4.

Gftf č. 4: Hodiny ZTP a STP ve 4. VO u
mecbanizovanýcb jednotek
, c Přezkouěenr \

25

' El Atletika

20

'D Gymnastika

15

EJ Sport.hry

10

lil ZTP celkem

:

l

c Sebeobrana

5

c

Pfekážky

![] Pfesuny

o

. EJ STP celkem '

2. Programy odborné a speciální

přípravy specialistů

(evid zn. Prog-1-2/M) z roku 2004 navazují na základní
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mechanizovaných odborností

přípravu

a

řeší

odborný a speciální

výcvik ve 2.
příslušníky

etapě.

Trvá

tři měsíce

pro vojenskou odbornost
tří měsíců

mechanizovaného roje. Na období

střelec

operátor a 8

týdnů

pro

je naplánováno 24 hodin TP, na

výcvik v délce trvání 8 týdnů připadá hodin 20. Celkový počet a přehled témat TP je v tabulce
č.

3, kde jsou za lomítkem uvedeny

počty

hodin pro

příslušníky

mechanizovaného roje.

Obsah jednotlivých témat je pro 2. etapu výcviku stejný pro všechny druhy vojsk, podle ČVO
je rozdíl jen v počtu hodin určených na TP.
T~ l. :5: Přehled témat a polet hodin TP ve 2. etapě podle Prog-1-2/M

Císlo tématu
1
2
3
4
Celkem
Výcvik ve 3.

Rozpočet hodin

Téma
Přesuny-

rozvoj vyuvalosti
Sebeobrana a boj z blízka

4/4
12/8
4/4
4/4
24/20

Překonávání překážek

Vojenské lezení-trenažér JAKUB

etapě

výcviku probíhá podle prozatímního

předpisu

Programy

mechanizovaných jednotek (evid. m. Prog-1-3/M) v návamosti na Prog-1-2/M

přípravy

V rámci

vševojskové přípravy doporučují provádět TP v rozsahu pěti hodin týdně s důrazem na rozvoj
silových a vytrvalostních schopností.

TaiMJib f. 4: Počty hodin TP podle staré a nové koncepee u mecllanřwvanýcll jednotek
~·.

:.1

Počet hodin

~ -:--~

... ~.,·

:~~~·~;;

=I

PUčet hodin
ZTP za obdobf

Název období

Předpis

1. vo

V'sevojsk-7-1

36

20

16

2.VO

Vševojsk-7-2

36

25

ll

•Oil

3.VO

Vševojsk-7-2

36

27

9

tf)

4.VO

Vševojsk-7-2

36

22

14

Základní příprava

Prog-1-1

96

64

32

OdPřaSpPř

Prog-1-2/M

24/20
(2 h týdně)

20/16

4/4

Prog-1-3/M

5 htýdně

Možnost volby

Možnost volby

8.

TPzaobdobí

ll)

Q

]
š

8p..
g

,; •.~_.;;-:.. ~_._~~~~~~: . .::; l

I!)

..e
~
•Oil

Příprava

u útvarů

Stará koncepce

=Předpisy platné

od roku 1993

Nová koncepce

=Předpisy platné

od roku 2004

OdPř =

Odborná příprava

SpPř =

Speciální příprava
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Shrnutí rozboru předpisů řešící výcvik mechanizovaných jednotek

•

Z uvedené analýzy vyplývá, že za působnosti dříve vytvořených předpisů se v hodinách
ZTP realizovaly pouze sportovní hry, ve 2. VO

částečně

i pohybové hry

zaměřené

na rozvoj

rychlosti, sily a obratnosti. Vytrvalostní schopnosti byly stimulovány v tématech STP,
zejména při výcviku v
Nově
stručně

překonávání překážek a přesunech.

vydané programy nabízejí ze ZTP témata

zpracovaný soubor

cvičení

přesuny-rozvoj

vytrvalosti a velmi

k rozvoji základních pohybových schopností. Absentují

sportovní a pohybové hry.
Pro odpověď, jaký by měl být obsah TP mechanizovaných jednotek, je nutné znát jejich

hlavní úkoly při bojové činnosti. Patří mezi ně:
-

přesuny

za pomoci různých druhu bojové techniky s využitím jejich palebné síly,

- manévrováni s bojovou technikou při zaujímání daných pozic v rozmanitém terénu,
- přeprava osob a materiálu na různé vzdálenosti,
- maskování, budování zákopů, okopů, krytů, ochranných staveb a zpevňování cest,
- zaujímání a budování palebných stanovišť,
-činnosti

sou\'isející s obsluhou bojové techniky (opravy, údržba, přeprava apod.),

- činnosti související s používáním a ovládáním různých druhů zbraňových
Při bojovém

systémů

apod. .

nasazení se mohou dostat do situací, kdy provádějí:

- sesednutí z bojového vozidla a vedení bojové činnosti za pohybu,
- házení ručních granátů,
- vyprošťování raněných z bojové techniky,
- nouzové opouštěni vozidel,
- průzkum terénu a patrolování,
- brodění techniky apod. .
Všechny uvedené

činnosti,

kladou velké nároky na celkovou a všestrannou

připravenost vojáků mechanizovaných jednotek.

TP tohoto druhu vojska by měla obsahovat:

1. Rozvoj vytrvalosti v rámci atletiky a přesunů.
2.

Překonávání překážek

a házeni.

3. Sebeobrana a boj z blízka.
4. Rozvoj plaveckých dovedností a základy vojenského plavání.
5. Základy přežití v tisni.

6.

Kompenzační

a relaxační cvičení pro kompenzaci jednostranného zatěžování.

7. Sportovní hry k

upevňování

tělesnou

kolektivních vztahů a sounáležitosti.
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6.4.2

Předpisy řešící tělesnou přípravu

u

průzkumných

a výsadkových

jednotek

Přípravu

prúzkumných jednotek

řešily

od roku 1993 Programy

přípravy průzkumných
značkou.

jednotek (evid. zn. Vševojsk-7-9), které byly v roce 1995 vydány pod stejnou evid.

Provedené úpravy byly jen nepatrné a v obsahu výcviku navíc zahrnovaly téma vojenského
lezení.

Rozdělení

výcviku na

čtyři

výcviková období a

počty

hodin

vyčleněných

na TP

zůstaly u průzkumných jednotek 36 hodin, u jednotek hloubkového průzkumu se počty liší,

což mázorňuji tabulky č. 5 a 6.
Druhá skupina platných norem je vydávána od roku 2004 jako prozatimni a je

koncipována pro
Obě dvě

potřeby

profesionální armády. Vj·cvik je v nich plánován ve

třech

etapách.

skupiny těchto norem jsou platné.

1. Soubor starých předpisů:
Programy přípravy, základní výcvik jednotlivce a specialisty (Vševojsk-7-1).

1. VO -

2.-4.VO- Programy připravy průzkumných jednotek (evid. zn. Vševojsk-7-9) z roku 1995.

2. Soubor nových předpisů:
1. etapa - Programy základní přípravy ( evid. zn. Prog-1-1 ).
2. etapa- Programy odborné a speciální přípravy specialistů pruzkumných a
výsadkových odborností (evid. zn. Prog-1-2/PV) z roku 2004.
3. etapa- Programy přípravy výsadkových mechanizovaných jednotek (evid. m
Prog-l-3Nys) z roku2005.
- Programy přípravy průzkumnýchjednotek (evid zn. Prog-1-3/Pz) z roku 2005.

1. Starší verze
připravy

a

programy
sebe liší

řeší

programů

výcvik ve 2.-4. VO.

přípravy průzkumných

počtem

výcviku Vševojsk-7-9

navazuje na programy základní

Předpis přepracovaný

v roce 1995 v sobě zahrnuje

jednotek a jednotek hloubkového

hodin i obsahem. Ve výcviku

průzkumu.

průzkumných jednotek je
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dán

Oba se od

počet

hodin na

TP v rozsahu 36 hodin na všechny
danému tématu věnovat
Pro
počet

přípravu

čtyři

VO s tím, že není

Přehled jednotlivých témat je

jednotek hloubkového

průzkumu

striktně

dané kolik hodin se má

uveden v příloze č. 5.

je na TP v každém VO

vyčleněný

jiný

hodin. Ve všech obdobích se opakují pouze témata přesuny, vojenské lezení , zrychlené

přesuny a

MUSADO.

Rozpočet

Vyčleněné

hodiny na ZTP zde nenajdeme.

hodin na jednotlivá výcviková období u

průzkumných

jednotek ukazuje

tabulka č. 5, u jednotek hloubkového průzkumu tabulka č. 6.
Ta~Nib L5: Počet hodin TP u prizkumných jednotek

Výcvikové období
Tělesná
příprava

1

2

3

4

36

36

36

36

Tabulka č. 6: Počet hodin TP u jednotek hloubkového průzkumu

Výcvikové období
Tělesná
příprava

1

2

3

4

22

54

42

36

2. Programy odborné a speciální

přípravy

specialistů průzkumných

a výsadkových

odborností (evid.zn. Prog-1-2/PV) navazuji na základní výcvik a řeší výcvik ve 2. etapě pro
specializace průzkumník a
Přehled

témat a

rozpočty

výsadkář.

Výcvik je pro

hodin jsou ve 2.

etapě

obě

odbornosti

totožné u všech

společný
druhů

a trvá 12 týdnů.

vojsk, jak ukazuje

tabulka č. 2.

3. etapu výcviku průzkumných jednotek řeší Programy přípravy průzkumn)·ch jednotek
(evid. zn. Prog-1-3/Pz), pro výsadkové jednotky je zpracován předpis
mechanizovaných jednotek (evid. zn. Prog-l-3Nys).

druhy vojsk (viz.
pěti

hodin

týdně

příloha č.

jako organizovaná

spojovat do více hodin.
je

třeba

testů.

3). Výcvik v

Důraz je

považovat za základní

Obsahově jsou

tělesné přípravě

příprava,

Příprava

výsadkových

témata totožná se všemi

je plánován a

prováděn

v rozsahu

kterou je možné v jednotlivých tématech

kladen na rozvoj silových a vytrvalostních schopností, které

předpoklad

ke zvládnutí témat

tělesné přípravy

a fyzických

Vyvrcholením výcviku v tělesné přípravě je komplexm zaměstnání, které je zaměřeno
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procvičení

na

témat speciální

tělesné přípravy.

výcvikových obdobích ukazuje tab.

Tabal~ L

č.

Předpis

Počet hodin
TPzaobdobí

vo

Vševojsk-7-1

36/22

20/0

16122

2.VO

V'sevojsk-7-9

36/54

Není určeno/O

Není určeno/54

vo

Vševojsk-7-9

36/42

Není určeno/O

Není urleno/42

4.VO

Vševojsk-7-9

36/36

Není určeno/O

Není urěeno/36

Prog-1-1

24

64

32

Prog-1-2/PV

24(2 h týdně)

20

4

5 h týdně

Možnost volby

Možnost volby

I.

.a-ca

3.

a
Ci)

Základní

&

j

Od.PřaSpPř

-GS

~

Příprava u

z

hodin v jednotlivých

7: POCty hodin TP podle staré a nové koncepce u pnizlwmných a výsadkových jednotek

Název období

frg

počtu

7.

.:1."

Q

Porovnání

útvarů

Za lomítkem jsou uvedeny počty hodin pro jednotky hloubkového průzkumu.
Stará koncepce

=Předpisy platné

od roku 1995

Nová koncepce

=Předpisy platné

od roku 2004,2005

OdPř =

Odborná příprava

SpPř =

Speciální příprava

Shrnutí rozboru

•

předpisů řdící výcvik

jednotek průzkumných a výsadkových

jednotek

Starší verze výcvikových
koncepci

programů nově vytvořených. Obě

si velitel nebo
zaměřena

každého

programů

tělovýchovný

se sv}·m zpracováním velmi podobá

formě

a

verze platných předpisů jsou zpracovány tak, aby

pracovník zvolil téma podle potřeb jednotky. V tématech je TP

spíše na rozvoj speciálních pohybových schopností a dovedností, protože se u
příslušníka

tohoto druhu jednotky

předpokládá

vysoký

stupeň

obecné fyzické

zdatnosti. Jednotlivá témata STP jsou navíc zpracována tak, aby byly v jejich rámci rozvíjeny
i základní pohybové schopnosti s důrazem na vytrvalost a sílu. Vzhledem k požadavkům na

tyto jednotky je zvyšování fyzické odolnosti i

součástí

odborného výcviku. Z tohoto pohledu

pak nelze porovnávat počty hodin určených na ZTP a STP, protože se vzájemně prolínaji.
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Mezi základní úkoly průzkumných jednotek patří získávání,

shromažďování

a

částečné

vyhodnocování zpráv o protivnikovi, výsadkové jednotky plni speciálni úkoly a to i
v mírových misích.

Stěžejni činnost těchto jednotek spočívá především

:

- v získávání informací o rozmístěni bojové techniky protívnika,
- vyhledávání a ničeni strategických bodů protívnika,
- v plněni úkolů v týlu protivníka,
- v prováděni úderných akcí,
- v získáni zajatců a důležitých dokumentů,
- v monitorování situace v přiděleném sektoru,
- v případě potřeby v posíleni ochrany státních hranic,
- ve střeženi

důležitých objektů,

- v plněni úkolů ve prospěch Policie České republiky atd. .

Výcvik

příslušníků těchto útvarů

musí být

psychické odolností a to i v rámci TP. Tato

zaměřen

na dosaženi vysoké fyzické a

náročná příprava

je nepostradatelná pro

priizkumné jednotky, průzkumné orgány ostatních druhů vojsk ( ženijni průzkumná četa, četa
dělostřeleckého průzkumu

1.

Přesuny

2.

Přežití.

atd ). Proto by zde neměla chybět tato témata:

ve všech ročnich období, ve dne i v nocí, za ztížených podmínek.

3. Sebeobrana a boj z blízka.
4.

Překonávání překážek

a házení.

5. Vojenské lezení.

6. Vojenské plavání.
7. Rozvoj rychlostních schopností v rámci sebeobrany a při překonáváni překážek.
8. SAC, rozvoj

koordinačních

schopností např. v rámci témat sebeobrany a překonáváni

překážek.
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Předpisy řešící tělesnou přípravu

6.4.3

u ženijního vojska

1. Soubor starých předpisů:
1. VO - Programy přípravy, základní výcvik jednotlivce a specialisty (Vševojsk-7-1 ).
2. VO- Programy přípravy výcvikových ženijních jednotek (evid.zn. žen-7-2) z roku 1993.
Programy přípravy jednotek ženijního vojska (evid. m. žen-7-3) z roku 1993.
Programy přípravy v kurzech strojníků (obsluh) ženijních strojii (evid.zn. žen-7-4)
z roku 1993.
3.-4. VO- Programy přípravy jednotek ženijního vojska (evid.zn. Žen-7-3) z roku 1993.

2. Soubor nových předpisů:
1. etapa - Programy základní přípravy ( evid. m. Prog-1-1 ).
2. etapa - Programy odborné a speciální přípravy specialistů ženijního vojska
(evid. m. Prog-1- 2/Ž).
3. etapa - Programy přípravy ženijních a záchranných jednotek
(evid. zn. Prog-1- 3/ŽZ) z roku 2005.

1. Na tělesnou přípravu ve 2. VO připadalo 36 hodin Z tohoto počtu bylo předepisováno

na ZTP cekem 12 hodin,
v atletice

měl

přičemž

za cíl dosáhnout takové

hlavními tématy byla atletika a gymnastika. Výcvik
úrovně

adaptace organismu, která

aktivitu bez výramého snížení výkonnosti a rychlé zotavení po
cvičení

v gymnastice

měla

tělesné

umožňuje tělesnou

námaze.

Doporučená

za cíl rozvoj svalové sily, svalové vytrvalosti, obratnosti,

pohybové koordinace a schopnosti koordinace.

Rozpočet

hodin ZTP a STP v e 2. VO ukazuje

graf č. 5. Podrobný obsah všech předepsaných témat je uveden v příloze č. 6.
Vzhledem k velkému

počtu

odborností a rozdílnému

počtu

se

zaměříme

na vojáky

všeobecné ženijni odbornosti. Výcvik u specializovaných ČVO, jako byli např. velitelé
družstev a strojníci, řešily předpisy Žen-7-2 ažen-7-4.
Předpis žen-7-3 řeší 3. a 4. VO pro všechny odbornosti ženijního vojska. Na TP je

plánováno 72 hodin na

obě

výcviková období. Pro možnost srovnání musíme tento

počet

hodin přepočítat na jedno výcvikové období, proto v dalších přílohách uvádím vždy poloviční
počet

hodin. Je zde již

upřednostňována

STP, která je
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rozšířena

o témata vojenské lezení a

přežití

v tísni. Na ZTP

připadají

pouze 2 hodiny atletiky na 6

měsíců

výcviku. Jednotlivá

témata jsou popsána v příloze č. 6 a počty hodin ukatuje graf č. 6.

Graf l. 5: Hodiny ZTP a STP ve 2.VO u

Graf l. 6: Hodiny ZTP a STP ve 3. a 4.VO

ženijních jednotek

u ženijních jednotek
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2. Programy odborné a speciální přípravy speciální přípravy specialistů ženijního vojska
(evid zn. Prog-1-2/Ž) z roku 2004 navazují na základní přípravu a řeší odborný a speciální
výcvik trvající

tři měsíce.

Tělesná příprava
Počty

Tato

příprava

je

určena

pro vojáky všech ženijních specializací.

probibá v rámci vševojskové přípravy a je plánována v rozsahu 24 hodin

hodin a obsah témat, které vidíme v příloze

č.

3, jsou v této fázi výcviku stejné pro

všechny druhy vojsk.
Nově vytvořené předpisy

dávají veliteli výcvikového

střediska

možnost rozhodnout o

obsahu a délce vševojskové přípravy (75 hodin) a tedy i o změně počtu hodin vyčleněných na
TP.

Značný počet jednotlivých odborností

u jednotek ženijního vojska znamená i velký rozdíl

co do počtu hodin na vševojskovou přípravu. Počty hodin tak kolísají od 50-15 hodin. Na
základní

tělesnou přípravu není přímo určené

žádné z témat

Programy přípravy ženijních a záchranných jednotek (evid. zn. Prog-1-3/ŽZ) z roku
2005 řeší výcvik ženijních a záchranných jednotek. Navazují na Programy odborné a speciální
přípravy specialistů ženijního vojska (Prog-1-2/Ž) a Programy odborné a speciální přípravy

záchranných jednotek (Prog-1-21Z). V rámci vševojskové
v rozsahu

pěti

hodin

týdně

přípravy doporučuji provádět

TP

s důrazem na rozvoj silových a vytrvalostních schopností. Podle

jednotlivých odborností a specializací probíhá další

tělesná příprava zaměřená

speciální TP a to podle konkrétních potřeb.
Srovnání počtu hodin TP obou skupin předpisů je vidět v tabulce č. 8.
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zejména na

rtt~Jlllka č... ~: Počty

hodiD TP podle staré a nové koncepce u jednotek ženijního vojska

Název období

Počet

Předpis

hodin
TPzaobdobi

o

I.

vo

Vševojsk-7-1

36

20

16

o

2.VO

žen-7-2 až4

36

24

12

8.
o

]

-tó

3.

vo

Žen-7-3

36

33

3

CZl

4.VO

Žen-7-3

36

33

3

o
o

Základní příprava

Prog-1-1

96

64

32

J

OdPřaSpPř

Prog-1-2/Ž

24 (2 h týdně)

20

4

Možnost volby

Možnost volby

~

fr

·«<

~

Příprava

z

u

útvarů

Prog-1-3/ŽZ

Stará koncepce

=Předpisy platné od roku

Nová koncepce

=Předpisy platné

OdPř

= Odborná příprava

SpPř

= Speciální příprava

•

Shrnutí rozboru

5h

týdně

1993

od roku 2004,2005

předpisů řešící výcvik

jednotek ženijního vojska

Předpisy Programy přípravy jednotek ženijního vojska (evid. zn. Žen-7-2, žen-7-3)
několika právními

z roku 1993 prošly

úpravami a byly průběžně

doplňovány

v r.1996, 2000 a

2001. Zabývají se výcvikem ve 2. až 4. období a mají za úkol připravit vojáky na dlouhodobé
fyzické a psychické zatíženi ve složitých podmínkách bojové
výcviku je kladen

největši důraz na

výcvik v

činnosti.

překonáváni překážek

Ve všech obdobích

a házení a

sebeobraně.

V TP byly zařazeny i hodiny vojenského plavání a lezení. Témata atletika a gymnastika měly
za cíl

vytvořit

u

vojáků

pozitivní vztah k pravidelné

jsou, co do obsahu stále aktuální, ale jsou

tělovýchovné činnosti.

přizpůsobeny

Předpisy

zastaralému systému, který

starší

počítal

s povinnou vojenskou základní službou.
Nově vytvořené

programy jsou koncipovány na principu možnosti výběru. Na jednotlivá

témata TP jsou zpracována

cvičení

s doporučeným obsahem s tím, že je

počítáno

s5

hodinami TP týdně.
Ženijní jednotky nacházejí své uplatnění nejen v rámci podpory ostatních jednotek
A ČR, ale doplňují i základní složky integrovaného Zlichranného systému (dále jen IZS).
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Illavní úkoly při ženijní podpoře vojsk jsou:
- provádění ženijních opatření k zabezpečeni pohybu vojsk, což představuje:

o stavby , opravy a zesilování mostů a jejich konstrukcí,
o

obnovy, opravy, odtarasování a zřizování pomocných cest,

o

zřizování různých druhů přepravišť, včetně přívozů,

o

zabezpečeni překonávání překážek,

o

odminování prostorů,

- provádět opatření k omezení pohybu protivníka (demoliční práce, zatarasováni cest atd.),
- příprava stanovišť, prostorů a míst pro jednotky a velení,
- odstraňování a likvidace nevybuchlé munice,
Při

pomoci obyvatelstvu v rámci podpory IZS plní úkoly při:

- záchranných a vyprošťovacích pracích,
- živelných pohromách (povodně, požáry, průmyslové havárie, hromadná neštěstí) atd. .
TP ženijm'ho vojska by měla být zaměřená na rozvoj silových a vytrvalostních
schopností a to v rámci ZTP i STP. lllavní náplní by měla být tato témata:
1.

Rozvoj silových schopností formou kruhových tréninků.

2.

Rozvoj vytrvalosti v rámci překonávání překážek a atletiky.

3.

Rozvoj plaveckých dovedností a základy vojenského plavání.

4.

Základy přežití v tísni.

5.

Kompenzační

6.

Sportovní hry z důvodu psychohygieny a upevnění kolektivu.

a relaxační cvičení zaměřená na kompenzaci jednostranného zatíženi.

6.4.4 Předpisy feiíci tělesnou přípravu dělostřelectva

1. Soubor starých předpisů:
1. VO -

Programy přípravy, základní výcvik jednotlivce a specialisty ( e'oidzn.
Vševojsk-7-1) z roku 1993.

2.-4.VO - Programy přípravy pozemního dělostřelectva (evid zn.
1997.
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Děl-7-1)

z roku

2. Soubor nových předpisů:
1. etapa - Programy základní přípravy ( evid. m . Prog-1-1 ).
2. etapa - Programy odborné a speciální přípravy

specialistů dělostřeleckých odborností

(evid zn. Prog-1-2/D) z roku 2005.
3. etapa - Programy přípravy dělostřeleck}·chjednotek (evid zn. Prog-1-3/D) z roku
2005.

1. Programy přípravy pozemniho dělostřelectva ( evid. m. Děl-7-1) z roku 1997 navazuji
na 1. VO (Vševojsk-7-1). Tento předpis řeši 2.-4 VO a na TP udává počet 108 hodin společně
na všechna

tři

výcviková období. Nerozebírá kolik hodin se má v jakém období
počty

danému tématu, proto neni možné porovnat
Z udávaného

počtu

108 hodin TP je

vyčleněno

na

ZTP v tématech atletika a gymnastika. Tento
přezkoušení

věnovat

hodin TP v jednotlivých etapách

devět měsíců přípravy

počet

celkem 18 hodin

zahrnuje i 6 hodin

určených

na

z tělesné v}·konnosti. Poměr hodin ZTP a STP je uveden v grafu č. 7. Přehled

všech témat TP s jejich podrobným obsahem je uveden v příloze č. 7.

Gráf č. 7: Hodiny ZTP a STP ve 2.-4. VO u
dělostřeleckých jednotek
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2. Programy odborné a speciální

přípravy specialistů dělostřeleckých

zn. Prog-1-2/D) se svým obsahem a
přecházejícími předpisy určenými

počtem

hodin

určených

odborností (evid.

na TP shodují se všemi

pro 2. etapu výcviku. Pro 3. etapu je

vytvořen předpis

Programy přípravy dělostřeleckých jednotek (evid. zn. Prog-1-3/D). Tento předpis opět udává
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na tělesnou přípravu 5 hodin týdně s možnosti výběru témat podle potřeby daného druhu
vojska (příloha č.3).
Tab,ul.ka l. 9: Polty hodin TP podle staré a nové koncepce o jednotek dělostřelectva
Póěethodin

Předpis

vo
2.-4. vo

Vševojsk-7-1

36

20

16

Děl-7-1

108

18

90

Záldadni příprava

Prog-1-1

96

64

32

OdPřaSpPř

Prog-1-2tD

24 (2 h týdně)

20

4

Možnost volby

Možnost volby

~

~ Příprava u útvarů

TPzaobdobí

5h

Prog-l-3/D

=Předpisy platné od roku

Nová koncepce

=Předpisy platné od roku 2004,2005

OdPř

= Odhorn/J příprava

SpPř

=

~

týdně

Stará koncepce

•

-_-

~---

:~ . -~_:-.:::_ .. ' _;~.~·.·.---,

Název období

l.

~
g

=-

I

Počet hodin

._-· __ .·._

'•

-·~ -

ZTP za obdobf

1993

Speciální příprava

Shrnutí rozboru
Předpis

předpisů řešící výcvik dělostřeleckých

jednotek

z roku 1996 obsahuje ze ZTP témata atletika a gymnastika v celkovém počtu 12

hodin za 2.-4. VO. Na obě témata jsou zde zpracována jednotlivá cvičení, ale ve velmi stručné
fonně.

Celkem 90 hodin (na 9

měsíců

výcviku)

určených

na STP se mi jeví pro tento druh

vojska neefektivní. Zejména pak 30 hodin vyčleněných na sebeobranu a boj z blízka.
Nově

vzniklé předpisy ukazují jistou výhodu v možnosti volby z jednotlivých témat

ZTP i STP. Porovnání

rozpočtu

hodin TP ve všech platných předpisech zabývajícich se TP u

tohoto druhu vojska ukazuje tabulka č. 9.
Illavní úloha dělostřeleckých jednotek spočívá zejména v:
- plnění palebných úkolů na podporu a zabezpečení činnosti pozemních sil,
-monitorování bojových situací přímo na boji§!~
-dokonalém ovládání zaujímání bojových postavení a využívání palebné sily,
- používání dělostřelecké výzbroje a munice k podpoře pozemních sil atd. .
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Témata v hodinách TP by měla být

přizpůsobena

profesní náplni

těchto

jednotek. Do

výcviku by měla být zařazena tato témata:
1.

Rozvoj silových schopností v kruhových trénincích a při překonávání překážek.

2.

Rozvoj základní vytrvalosti.

3.

Základy přežití v tísni (,,život v poli").

4.

Sportovní hry .

Předpisy řešící tělesnou přípravu

6.4.5

záchranných

útvarů

civilní

ochrany
1. Soubor starých předpisů:
1. VO-

Programy přípravy, základní výcvik jednotlivce a specialisty ( evid.zn.
Vševojsk-7-1) z roku 1993.

2.-4.VO - Programy přípravy záchranných útvarů civilní ochrany (evid. zn. C0-7-1)
zroku 1994.

2. Soubor nových předpisů:
1. etapa - Programy základní přípravy { evid. zn. Prog-1-1 ).
2. etapa - Programy odborné a speciální přípravy

specialistů záchranných jednotek

(evid. zn. Prog-1-2/Z) z roku 2004.

3. etapa - Programy přípravy ženijních a záchranných jednotek (evid. zn. Prog-1- 3/ŽZ).
l. Na základní výcvik podle Vševojsk-7-l navazují Programy
útvarů civilní
připadá

opakuje

přípravy

záchranných

ochrany (C0-7-1) zabývající se výcvikem ve 2.-4. VO. Na všechny čtyři období

36 hodin
námět

určených na

gymnastika

překážek. Rozpočty

TP a nelíší se ani obsahem jednotlivých témat. Ze ZTP se

a sportovní hry. Ze STP zrychlené

hodin na tyto

předměty

přesuny

a

překonáváni

ukazuje graf č. 8. Podrobný obsah jednotlivých

témata je obsažen v příloze č. 8.
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Graf ě. $: Hodiny ZTP a STP ve 1.-4.VO u
zác:hranných jednotek CO
20

-r----~--."'i\if-"!'!1

1J Phtzkouienl

i

ll Atletika

!o

Gymnastika

,mSp.apohyb.twy !

! EJ ZTP celkem
'D Sebeotnna

DPl'ek;Hky
,DPI'esmy
1a STP oelksm

!

2. Na 1. etapu výcviku podle Prog-1-1 navazuji Programy odborné a speciální přípmvy
záchranných jednotek (evid. zn. Prog-1-2/Z). Problematika přípmvy těchto jednotek je
souhrnně řešena právě zmíněným předpisem,

který podle specializace vojáka-záchranáře u

chemického nebo ženijního vojska odkazuje na další předpisy. Počet 24 hodin určených na TP
a obsah témat je u všech

,,záchranářských"

odborností stejn}· bez ohledu na délku trvání

odborné a speciální přípmvy.

Délka trvání odborné přípravy:
- specialisté ženijního vojska, odbornost ženista 6 týdnů (Prog-1-2/Ž),
- specialisté chemického vojska, odbornost chemik 7 týdnů (Prog-1-2/CH).
Po
přípravě

ukončení

odborné

na odbornost

přípravy

záchranář

vybraní vojáci absolvuji výcvik specialisty ve speciální

nebo

hasič.

Pro každou z těchto odborností je zpracovaný

vlastní předpis. Pro záchranáře jsou určeny Programy výcviku specialistů ženijnich jednotek
Prog-1-2iŽ, pro vojenské hasiče jsou to Programy výcviku specialistů chemických jednotek
Prog-1-2/CH. Obsah témat odborné a speciální

přípmvy

dále vychází z ustanovení

předpisu

Žen-7-2 ,,Programy přípravy výcvikových ženijních jednotek" a C0-7-I ,,Programy připravy
záchranných útvarů civilní ochrany ".

Délka trvání speciální přípravy:
- specialista záchranář 8 týdnů,
- specialista hasič 13 týdnů.
Ve 3.

etapě

probíhá výcvik podle

předpisu

Programy

přípravy

ženijních a záchranných

jednotek (evid. zn. Prog-1-3/ŽZ), který je řešen v kapitole výcviku ženijního vojska.
Srovnání počtu hodin podle předpisů dříve nově vydaných ukazuje tabulka č. I O.
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Tabulka č. 10: Počty hodin TP podle staré a nové koncepce u záehranných útvarů civilní ochrany
Počet hodin
TP za období

Předpis

Název období

r;- '~'~:·:~~ F;:-~-=1

Póeethodin

vo
2. vo
3. vo

Vševojsk-7-1

36

20

ZTP za obdobl
16

C0-7-1

36

18

18

C0-7-1

36

18

18

rJl

4.VO

C0-7-1

36

18

18

o

Základní příprava

Prog-1-1

96

64

32

OdPřaSpPř

Prog-1-2/Z
(Prog-1-2/Ž,
Pro -1-2/CH)

24 (2 h týdně)

20

4

Příprava u útvarů

Prog-1-3/ŽZ

5 h týdně

Možnost volby

Možnost volby

G>

1.

frg
o

~

i

8..

'!)

g

..e
~

;>

~

Stará koncepce

=Předpisy platné od roku

1993

Nová koncepce

=Předpisy platné od roku

2004,2005

OdPř

=

Odborná příprava

SpPř =

SpeciálnípřEprava

11..

;:..~~--~~:..-L~ :~'__._· ,.~~:..J.: , ·~

_.!_

Shrnuti rozboru předpisů ře§ící výcvik záchranných jednotek

•

Programy vytvořené pro starší koncepci AČR jsou, co do obsahu a výběru předmětů
výcviku v TP, zastaralé a pro

potřeby

dnešního

vojáka-záchranáře nedostačující.

Zvolená

témata ze ZTP a STP jsou jednotvárná a nepestrá. Svým obsahem neodpovídají nárokům, jež

jsou na tento druh vojska kladeny. Hlavní

důraz

by

měl

být dán na provádění STP a v rámci

této přípravy zvyšovat úroveň obecné zdatnosti.
Nově

přípravě podrobně

zabývají

jednotlivými tématy výcviku, jejichž prováděni se vzájemně prolíná i s fyzickou

přípravou

(např.

vytvořené předpisy

se v odborné a speciální

v tématu výsadková příprava se zaměřením na

s jeho využitím, speciální lezecká
vojáka-záchranáře

takových

cvičení,

příprava

atd.). Cílem je

na výkon ve své odbornosti.

Doporučovaná

z vrtulníku a záchranné práce

komplexně připravit

každého

témata dávají možnost výběru

která vedou k dosažení požadovaného stupně fyzické zdatnosti a získáni

potřebných speciálních pohybových schopností
Prvořadým

slaňováni

úkolem záchranných

a dovedností (přt1oha č. 3).

útvarů

je

provádění

záchranných a dalších

neodkladných praci. Jejich cilem je poskytovat všestrannou pomoc nejen v rámci AČR, ale za
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krizových situací také civilnímu obyvatelstvu. Tyto jednotky jsou nasazovány v oblastech
zasažených přírodnimi pohromami nebo provomími nehodami velkého rozsahu.
Mezi

stěžejní

úkoly záchranných jednotek patří:

- vyhledávání a vyprošťování osob ~ závalů,
- doprava a evakuace osob.
- likvidace požárů, polomů, povodní a záplav.
- potápěčské práce.
- částečně radiační a chemický průzkum a dekontaminace atd..
Úspěšné zvládnuti těchto činností je podmíněno dobrou úrovní celkové připravenosti

každého vojáka-záchranáře. Výběr témat v TP musí odpovidat náročnosti a specifičnosti
vykonávané profese. Četnost "ostrého" nasazování těchto jednotek je. díky jejich
využitelnosti pro

civilního obyvatelstva. mnohem vyšší než u jiných jednotek.

proto musí být

Výcvikem
Přestože je

potřeby

zajištěna připravenost vojáků-záchranářů

po všech stránkách.

celková tělesná zdatnost ovlivňována i v rámci výcviku odborných témat,

neměla

by v hodinách TP chybět tato témata:
1.

Vojenské le~ní.

2.

Překonávání překážek.

3.

Vojenské plavání se zaměřením na záchranné činnosti.

4.

Přesuny

ve všech ročních obdobích. ve dne i v noci. za ztížených podmínek, včetně

přesunů

na plavidlech.

5.

Gymnastika a pohybové hry pro rozvoj obratnosti.

6.

Sportovní hry.

6.4.6
l.

Předpisy řešici tělesnou přípravu

spojovacího vojska

Soubor starých předpisů:

1. VO-

Programy přípravy, základní výcvik jednotlivce a specialisty ( evid.zn.
Vševojsk-7-1) z roku 1993 a Programy přípravy spojovacího vojska pro
základní výcvik (evid.zn. Spoj-7-1) z roku 1993.

2.-4.VO- Programy vševojskové přípravy spojovacího vojska (evid m. Spoj-7-8)
z roku 1994.
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2. Soubor nových předpisů:
1. etapa - Programy základní přípravy ( evid zn. Prog-1-1 ).
2. etapa- Programy odborné a speciální přípravy

specialistů spojovacího vojska

(evid zn. Prog-1-2/S) z roku 2004.
3. etapa - Programy přípravy spojovacích jednotek (evid. zn. Prog-1-3/S) z roku 2005.

1. V l.VO se koná základní výcvik jednotlivce-specialisty podle Vševojsk-7-1 a
programů přípra"y
vyčleněno

spojovacího vojska pro základní odborný výc\'ik (Spoj-7-1). Na TP je

36 hodin a obsah všech témat 1P z předpisu Vševojsk-7-1 je obsažen v příloze č. 9.

Programy vševojskové

přípravy

spojovacího vojska (Spoj-7-8) obsahuji tématiku

předmětů

výcviku pro spojovací svazky útvarů a jednotek:
- pozemního vojska,
-letectv~

- protivzdušné obrany.

Předpis je rozdělen

na dvě části. V první části se uvádí tématika předmětů pro společný

výcvik, druhá část se zabývá výcvikem ve výcvikových střediscích a poddůstojnických
školách (dále jen PŠ). Právě tato druhá část se liší v předepsaných hodinách na daná téma~

což vidíme v grafu č. 10. Graf č. 9

znázorňuje přehled

témat s počtem hodin na 2.-4. VO ve

společném výcviku.

Gftf ~ 9: Počet hodin ZTP a STP 2.-4 VO
u spojovacího vojska
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Graf č. 10: Hodiny ZTP a STP ve 2. VO v PŠ spojovadho vojska
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2. Na 1. etapu výcviku navazují Programy odborné a speciální přípravy specialistů
spojovacího vojska (Prog-1-2/S), které řeší přípravu ve 2. etapě.

Počtem

24 hodin a obsahem

jednotlivých témat se neliší od jiných druhů vojsk. Ve zpracovaném obsahu řeší specifika
výcviku pro tři základní skupiny odborností spojovacího vojska.

3. etapa výcviku se

řídí

podle

předpisu

Programy

přípravy

spojovacích jednotek

(Prog-1-3/S ).
Srovnání počtu hodin TP podle staré a nové koncepce ukazuje tabulka č. ll .
rfaba.lb ~ t(: Počty hodin TP podle staré a nové koncepce u jednotek spojovaa'ho vojska
Počet hodin

Název období

Předpis

o

1. vo

36

20

16

g

2.VO

Vševojsk-7-1
7-1
Spoj-7-8/část 1
. 7-8/část 2

36
42

19
22

3.VO

Spoj-7-8

36

19

17
20
17

4.VO

Spoj-7-8

36

19

17

Základní příprava

Prog-1-1

96

64

32

OdPfaSpPf

Prog-1-2/S

24 (2 h týdně)

20

4

Příprava u útvarů

Prog-1-3/S

5htýdně

Možnost volby

Možnost volby

8.
v
o

..!o::

-

~

CZJ

Q)

8.

TPzaobdobi

(!)

o

]

-~

6

z

Stará koncepce = Předpit;y platné od roku 1993
Nová koncepce = Předpisy platné od roku 2004,2005
OdPř =

Odborná příprava

SpPř =

Speciálnípříprava
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•

Shrnutí rozboru

předpisů řelící výcvik jednotek spojovacího

vojska

V zastaralých předpisech chybí v hodinách TP téma gymnastika, které umožňuje
ronijet svalovou sílu. svalovou vytrvalost, obratnost, pohybovou koordinaci, prostorovou
orientaci a vybranými cviky zajišt'uje kompenzaci ve smyslu vyrovnávání oslabených nebo
zkrácených svalových skupin.
Nově

koncipované předpisy ve 2. etapě výcviku řeší TP stejně jako u ostatních druhů

vojsk bez ohledu na specifičnost zatížení. Pouze 3. etapa výcviku dává určité možnosti
kompenzace v tématu plavání a tématu rozvoj základních pohybových schopností a
dovedností.
Pro bojovou činnost je nutné tento druh vojska připravit na situace zajišťování radiového
spojení v polních podmínkách. Z tohoto

důvodu

je vhodné

zařadit

ve STP i téma

přežiti.

Tento výcvik neprobihá, podle zastaralých předmětů, v žádném výcvikovém období. Nově
koncipované předpisy dávají tuto možnost až ve 3. etapě výcviku.
Hlavní funkční náplní odbornosti spojaře je především:
- zabezpečit komunikaci a infonnační podporu mezi určenými operačními centry,
- zajištění rozvinuti a provozu mobilního systému v zájmovém prostředí,
- vybudování spojovacích uzlů v polních podmínkách,
- znalost provozu a obsluhy radiových stanic a to i v polních podmínkách,
- rekognoskace tras pro polní kabelové vedeni atd..
Většina činností,

spojená s vojenskou odborností

spojař,

probíhá v

sedě

a s minimální

fyzickou zátěži. Potřeba udržet dlouhodobě koncentraci při monotónní činnosti vyžaduje
zároveň dostatečnou

psychickou odolnost Výcvik ve STP je v případě tohoto druhu vojska

neefektivní. Hodiny TP by

měly

být

zaměřené především

na rozvoj všeobecné zdatnosti

s tímto zaměřením:

1.

Cvičení přímo určená k uvolňování, protahování a posilování svalů majících tendenci k

oslabování.
2. Rozvoj základní vytrvalosti.
3. Sporto"ní hry.
4. Základy přežiti v tísni ("život v poli").
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Předpisy řešící tělesnou přípravu

6.4. 7

tankových jednotek

1. Soubor starých předpisů:
1. VO - Programy přípravy, základni výcvik jednotlivce a specialisty (Vševojsk-7-1)
z roku 1993 a Programy přípravy tankov}·ch jednotek - základni výcvik
specialisty (evid.zn.

Příloha

1 k Tank-7-1) z roku 1993.

2. VO - Programy přípravy tankových jednotek - zdokonalovací výcvik specialisty
(evid. m. Příloha 2 k Tank-7-1) z roku 1993.
3. VO- Programypřípravytanko\'ýchjednotek- výcvik (sladění) osádky a čety
(evid m.

Příloha

3 k Tank-7-1) z roku 1993.

4. VO - Programy přípravy tankových jednotek - výcvik (sladění) v
Příloha 4

rotě

(evid. zn.

k Tank-7-1) z roku 1993.

2. Soubor nových předpisů:
1. etapa - Programy základní přípravy (evid. m. Prog-1-1 ).
2. etapa - Programy odborné a speciální přípravy specialistů tankových odborností
( evid m. Prog-1-2/f) z roku 2004.
3. etapa - Programy přípravy tankov}·ch jednotek (evid zn. Prog-1-3/f) z roku 2005.

1. Zastaralé předpisy jsou velmi rozpracované a řeši každé výcvikové obdobi zvlášť
s ohledem na potřeby a zvláštnosti každé etapy výcviku. Obsah vj·cviku v 1. VO je zahrnut ve
vševojskovém předpise Vševojsk-7-1. Příloha 1 k Tank-7-1 se na tento předpis odvolává.
Počet

hodin tak zůstává na 36 jako u všech druhů vojsk. Příloha 2 k Tank-7-1 se zabývá

rozpočtem

hodin a obsahem témat ve l.VO . Na ZTP je vyčleněno ll hodin na STP 25 hodin

jak ukazuje graf č. ll. 3. VO je zpracováno v Příloze č.3 k Tank-7-1, kde je řešen počet hodin
a přehled témat v počtu 9 hodin na ZTP a 27 hodin na STP jak je uvedeno v grafu č.l2.
Přiloha

4 k Tank-7-1 řeší TP ve 4. VO. Na ZTP zde připadá 14 hodin, na STP hodin 22 jak

vidíme v grafu č.l3. Přesný obsah v jednotlivých tématech ukazuje přiloha č. 10.
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Gra,.~

Graf~l~: Hodiny ZTP a STP ve 3. VOu

tl: Hodiny ZTP a STP ve 2.VOu
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2. 1. etapa výcviku probíhá podle
hodin TP jako u všech ostatních
Programů

odborné a speciální

programy jsou

určeny

pro

I!ISTPcelkem

programů

druhů

vojsk. Následuje 2. etapa

přípravy specialistů

přípravu střelce

Prog-1-1 se stejným obsahem a
řešící

počtem

výcvik podle

tankových odbornosti Prog-1-2ff. Tyto

modernizovaného tanku T-72M4CZ v odborné a

speciální přípravě. Na TP je vyčleněno 24 hodin a témata se shodují ve všech bodech s tématy
určenými

pro všechny druhy vojsk. Rozpis hodin je uveden v tabulce

připadá počet

Programy
čerpat

č.

2. Na 3. etapu

hodin v rozsahu 5 hodin týdně a obsah výcvikových témat je uveden v předpise

přípravy

tankových jednotek Prog-1-3ff. Všechna témata, ze kterých je možné

obsah TP je

znázorněn

v příloze

č.

3. Srovnání

koncepce ukatuje tabulka č. 12.
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počtu

hodin podle staré a nové

Tabulka L ·ll: Počty bodin TP podle staré a nové konceJKe u tankovým jednotek
•l •

.'I

o

frg

Vševojsk-7-1
Tank-7-1

vo

1.

Počet hodin
TPzaobdobi

Předpis

Název období

_.

~ --::.~1. ~~} ~:ll. ~

i
1

:.~~~ -~~~·-=-(~:-.~_:::~~·=·~ ~

P()Čet hodin

ZTP u obdobf

36

20

16

2.VO

Přil

I Tank-7-1

36

25

ll

~

-

3.VO

PřH

2 Tank-7-1

36

27

9

00

4.VO

PH13 Tank-7-1

36

22

14

8.

Základní příprava

Prog-1-1

96

64

32

OdPřaSpPř

Prog-1-2/f

24 (2 h týdně)

20

4

Příprava u útvarů

Prog-1-3!T

5 h týdně

Možnost volby

Možnost volby

o

~

~

j

~

~

z

Stará koncepce

=Předpisy platné od roku

Nová koncepce

=Předpisy platné od roku 200.J,

OdPř

= Odborná příprava

SpPř

=- Speciální příprava

•

vydané

2005

předpisů řešici výcvik

Shrnutí rozboru
Dříve

1993

předpisy

nabízí

71!

ZTP

mě

tankových jednotek
výběru

témata. Sportovni hry s možností

z několika druhů sportovních her a ve druhém VO pak pohybové hry a úkoly. V rámci tohoto
různé soutěže

tématu byly realizovány
obratnost

Při

celkovém

počtu

a hry, které

měly

za cíl rozvljet rychlost, silu a

5 hodin v jednom výcvikovém období ale o stimulaci

těchto

schopností mluvit nemůžeme.
Ani

nově vytvořené

programy nedávají mnoho možností k uspokojení

potřeb

v oblasti

ZTP. Vzhledem k typu zatížení, jaké tento druh vojska má, chybí sportovní hry, možnosti
kompenzačních cvičeni, popřípadě téma

Většina

činností

vojenské techniky a

techniky a

vojáků

strojů.

zbraňových

gymnastika.

u tankových jednotek souvisí s provozem a obsluhou

Základem jejich odbornosti je ovládání rozmanit}·ch druhů bojové

systému

to i za ztížených podmínek. Je žádoucí, aby každý

jednotlivec zvládal manipulaci se zbraní i po fyzické
bojové techniky a k

těžké

vyprošťováni raněných

zátěži, měl

dostatek síly k ovládání

z tanků a jiných bojových vozidel. Pro

zvládání těchto činností je nutná dobrá fyzická zdatnost a značná psychická odolnost.
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úspěšné

Mezi stěžejní úkoly tankových jednotek můžeme zařadit:
- přesuny a přeprava osob a materiálu na různé vzdálenosti,
- vedení obranné a

útočné činnosti

s využitím bojové techniky a příslušných zbraní,

- manipulace a obsluha bojové techniky a zbraňových systémů v rozmanitém terénu a za
jakýchkoliv podmínek,
- budování okopů pro bojovou techniku a činnosti s tím související,
- ženijní práce atd,
- brodit techniku,
- vyprošťovat raněné z vojenské techniky,
- vyprošťovat a evakuovat poškozenou bojovou techniku atd.

Po výčtu těchto činností je patrné, že je nutné zaměřit se na tato témata TP:
1. Rozvoj silových schopnosti při kruhových trénincích a v tématu překonávání překážek.
2. Rozvoj rychlostních a obratnostních schopnosti v tématech atletika a pohybové hry.
3. Rozvoj vytrvalostních schopností v rámci atletiky.
4. Rozvoj základních plaveckých dovedností, základy vojenského plavání.

5. Základy přežití v tísni.
6. Sportovní a pohybové hry.

6.4.8

Předpisy řešící tělesnou přípravu

1. Soubor starých
1. VO -

chemického vojska

předpisů:

Programy přípravy vojáků chemických odborností a jednotek chemického vojska
(evid. zn. Chem-7-2) z roku 1993.

2. VO -

Programy přípravy vojáků chemických odborností a jednotek chemického vojska
Příloze č.1

(evid zn. Chem-7-2) z roku 1993.

3.-4. VO- Programy přípravy vojáků chemických odbornosti a jednotek chemického
vojska

Příloze č.2

(evid. zn. Chem-7-2) z roku 1993.
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2.

Soubor nových předpisů:

1. etapa - Programy základní přípravy ( evid m. Prog-1-1 ).
2. etapa - Programy odborné a speciální přípravy specialistů chemických odbornosti
(evid m Prog-1-2/Ch) z roku 2004.
3. etapa- Programy přípravy chemických jednotek (evid. m Prog-1-3/Ch) z roku 2005.

I.

Počty

hodin

určených

přípravy vojáků

na TP v l.VO jsou vedeny v Programech

chemických odborností a jednotek chemického vojska Chem-7-2. Obsah jednotlivých
předmětů

výcviku je pak uveden ve vševojskovém předpise Vševojsk-7-1. l.VO je zahrnuto

v PfHoze 1 k Chem-7-2. Z
na STP s hlavním

počtu

důrazem

36 hodin

vyčleněných

na TP

připadá

ll na ZTP a 25 hodin

na získávání speciálních pohybových schopností a dovedností

v tématech překonáváni překážek a sebeobraně. Hodiny
pohybových hrách,což ukazuje graf

č.14.

ZTP staví

pouze na sportovních a

Navazující 3. VO, které je

řešeno

v Příloze 2

k Chem-7-2, stanovuje 36 hodin TP. Z tohoto počtu je 9 vyčleněno na ZTP a 27 hodin na
STP. Z

těchto počtů jasně

období ukatuje graf č. l5
předchozímu
Přesný

.

důraz je

vyplivá, že hlavni

Stejný předpis je zpracován i pro 4.VO, které se obsahem podobá

období výcviku.

Počty

hodin a

náplň

výcvikových hodin je vidět v grafu č. 16.

obsah jednotlivých témat je uveden v příloze č. ll .

Gntě.l4:

Gnf č.. 15: Hodin ZTP a TP ve 3. VO u

Hodiny ZTP a STP ve 2.VO u
chemického vojska

~ ~
.. --------------------~~

25 t-.-

kladen opět STP. Přehled témat v tomto

- - - - - - - --

chemického vojska

o Atletika
GylliiiiStika

!

25

20 +----- - - - - - --

I

15 .
10 r-----.,.-r~--l

c

30

lliZTPcelkem

':I

, • Sp.a pohyb.hry ·

15

• ZlPcelkem
~

5

' DR'esuny

1
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c Sebeobrana

DR'ekážky

o

I!ISTPcelkem

Atletika

~ o Gyrmastika
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cP~

R'ezlwuěenl

• 1!1 SlPcelkem

Graf ě. 16: Hodiny ZTP a STP ve 4 •VO u
chemického vojska
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5

.oPreWky

o
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1

2.

Nově vytvořené předpisy

zpracované pro 1-J.etapu výcviku chemického vojska

(Prog-1-2 /Ch a Prog-1-3/Ch) jsou v počtech hodin a obsahu
shodné s programy výcviku pro ostatní druhy vojska. Ve 2.
(tabulka č. 2), v etapě
Přehled

třeti je počet

hodin na TP 24

č.3.

Srovnáni počtu hodin podle

dřive

a

nově

Předpis

Počet hodin
TPzaobdobí

Vševojsk-7-1
Chem-7-2
Přill Chem-7-2

Poeetbodin
ZTP za obdobf
20

16

36

25

ll

Chem-7-2

36

27

9

2 Chem-7-2

36

22

14

Základní příprava

Prog-1-1

96

64

32

OdPřaSpPř

Prog-1-2/Ch

24 (2 h týdně)

20

4

Příprava u útvarů

Prog-1-3/Ch

5 h týdně

Možnost volby

Možnost volby

Q)

g

vo
3. vo
2.

..e

3
(I)

Q)

počet

36

1.VO

8.

o

je

TP podle staré a nové koncepce u jednotek chemického vojska

Název obdobi

o.
Q)

etapě

tématech

ukazuje tabulka č. 13.

TaJnaH.r,a č. 13: Počty hodin

o

doporučovaných

hodin v rozsahu 5 hodin týdně s možností výběru témat

a obsah témat TP je uveden v příloze

vytvořených programů

j

• ZTP celkem

10

I
f

4.VO

g

..e-ca
~

Příl2
PřU

Stará koncepce

= Předpísy platné

od roku 1993

Nová koncepce

= Předpisy platné

od roku 2004, 2005

OdPř =

Odborná příprava

SpPř =

Speciálnípříprava
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Shrnutí rozboru předpisů

•

Předpis
především

Chem-7-2

řešící výcvik jednotek chemického vojska

předepisuje vojákům

chemické odbornosti výcvik v TP se zaměřenim

na překonáváni překážek, sebeobranu a zrychlené přesuny. V každém výcvikovém

období byla značná část hodin TP věnována sportovním hrám.
součásti

Dobrá fyzická zdatnost je nezbytnou
chemického vojska.

Rozpočet

potřebám

výběru

přípravy

všech jednotek

5 hodin týdně určených na TP, které doporučuji nově vytvořené

programy výcviku se jevi jako
zdatnosti. Možnost

výcviku a

z

dostatečné

pro získáni a udržení

doporučovaných

potřebné úrovně

fyzické

požadavkům

témat TP navíc vyhovuje

a

reagovat na aktuálni potřeby v připravě v jednotlivých etapách připravy.

Se vstupem ČR do NATO se podstatně zvýšily nároky na celkovou připravenost
chemického vojska. Tato složka naší annády

patří

nejčastěji

mezi

nasazované v bojových,

mírových a humanitárních misích. Mezi hlavni úkoly chemického vojska patři:
- plnit úkoly spojené s chemickým zabezpečením v určeném prostoru,
- monitorovat radiační, chemickou a biologickou situaci,
- podílet se na ochraně osob, techniky a materiálu před účinky zbrani hromadného ničení,
- zabezpečit dekontaminaci a hygienickou očistu osob, techniky a materiálu,
- v malých jednotkách plnit úkoly radiačniho a chemického průzkumu,
-zjišťovat

a označovat zamořený prostor,

- umět se pohybovat v podmínkách použiti zbrani hromadného ničení (dále jen ZHN) a
zamořených prostorů

atd..

V situaci bojového nasazení se mohou dostat do situací, kdy:
- se v malých jednotkách přesouvají na určená místa ke zjištěni chemické situace,
- v místech zamořeni

provádějí sběr a

- v rozmanitém terénu, kde došlo k

odsun raněných,

zamoření

nebo použiti ZHN

provádějí průzkum

a

identifikaci použitých látek atd .
Ke kvalitnímu a
připravenosti

bezpečnému plnění těchto úkolů

je nutná vysoká

úroveň

každého vojáka Situace, ke ktet)·m se vojáci chemického vojska v

bojového nasazeni mohou dostat, vyžaduji vysoký

stupeň

obecné zdatnosti

,tělesné

V tématech TP by proto neměla chybět témata zaměřená na:
1. Rozvoj vytrvalosti v rámci atletiky a základnich přesunů..
2.

Překonávání překážek.

3. Základy tématu přežiti v tísni.
4. Sportovní hry pro uvolněni emocionálního napětí a stmelení jednotky, družstva.

-56-

celkové
případě

odolnosti.

Předpisy řešící tělesnou přípravu

6.4.9

velitelských a strážních

jednotek
1. Soubor starých předpisů:
Programy přípravy, základní výcvik jednotlivce a specialisty

1. VO -

(evid.zn. Vševojsk-7-1) z roku 1993.

2.4. VO- Programy přípravy velitelských, provozních a strážních jednotek
(evid. zn. Vševojsk-7-3) z roku 1993.

2. Soubor nových předpisů:
I. etapa - Programy záldadni přípravy ( evid. zn. Prog-1-1 ).
2. etapa - Programy odborné a speciální přípravy specialistů logistiky
(evid. zn. Prog-1-2/Log) z roku 2004.
3. etapa - Programy přípravy velitelsk)·ch a

zabezpečovacích jednotek

(evid. zn. Prog-1-3/V) z roku 2005.

1.

Předpis

Vševojsk-7-3 je

určen

pro

přípravu vojáků

velitelských, provozních a

strážních jednotek. 2.- 4. VO těchto jednotek probíhá v oblasti TP se shodným počtem hodin

i obsahem jednotlivých témat, což je znázorněno v grafu č. 17.
V 1.

doplňku předpisu

Vševojsk-7-3 najdeme i vševojskovou přípravu Praporu čestné

stráže a ostrahy. U této jednotky je udáván rozpočet hodin na TP ve 2.-4. období v

počtu

46

hodin. IDavní důraz je kladen na téma sebeobrany a boje z blízka Celkový přehled obsahu TP
je uvedený v grafu č. 18. Podrobný obsah všech témat TP je uveden v
Grafl. l7r: Hodiny ZTP a STP 2.-4. VOu

praporu čestné stráže

30
•

15

w

10
5

o

00~~---~~~~~~~ -----~

Přezkoušeni

45+-----40 +-c----

DAUelika

20

35 -f---- - - - - - - " - -

:• Sp.a pohyb.tvyi
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aZTPcelkem

20-l-------1
15 f ' - - - -·----1

CPfekážky
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: c Gymnastika

· c Sebeobrana

. o o

12.

(;nf. ~18: Hodiny ZTP a STP u

velitelských a strážních jednotek

25

příloze č.

10f-,---5 -;;.-.--n-~..---n·-n-'1

CPfesuny

0+-------~~~~~

• STPcelkem
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: ZTPcelkem
'[I Sebeobrana

DPI'ekážky

2. Odborný a speciální výcvik jednotek zabezpečení je
Doporučený počet

řešen

v programu Prog-1-2/Log.

hodin v celkovém rozsahu 24 je stejný jako u jiných vojenských

odborností ve 2. etapě výcviku (tabulka č. 2).
Programy
přípravu

přípravy

a výcvik

velitelských a

těchto

zabezpečovacích

jednotek v rámci svých

útvarů

jednotek Prog-l-3N, které
opět

zpracován jako všechny

cvičení

s rozsahem 5 hodin TP

je

prozatímní programy. Navrhuje tedy témata jednotlivých

řeší

týdně.

Srovnání počtu hodin TP v dříve a nově vytvořených předpisech ukazuje tabulka č. 14.

[l'abidka ~ 14: Počty hodin TP podle staré a nové kolicepce u velitelských a strážních jednotek

Název období
1.

vo

2.VO
3.

vo

4.VO
Základní příprava
OdPřaSpPř

Příprava u

útvaru

Předpis

Počet hodin

TPzaobdobí

Vševojsk-7-1

36

Vševojsk-7-3
l.do lněk
Vševojsk-7-3
1. do lněk
Vševojsk-7-3
1. doplněk

36
46
36
46
36
46

Prog-1-1

96

Prog-1-2/Log

24 (2 h

týdně)

5 h t}'dně

Prog-1-3N

Stará koncepce

= Předpisy platné

od roku 1993

Nová koncepce

=Předpisy platné

od roku 2004, 2005

OdPř

-

. .

~...

--.

~

,

_..__ ..
:_~

25
46
25
46

~

PO&tbOOiu
Z1'P za óbdobf
16
9

o
9

o

64

32

20

4

Možnost volby

Možnost volby

Vševojsk-7-3 je určený pro Prapor čestné stráže a ostrahy
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'_·...~.

46

Speciální příprava

doplněk k

I

-

20
25

= Odborná příprava

SpPř =

1.

...

'

Shrnutí rozboru předpisů řešící výcvik velitelských a strážních jednotek

•

Témata na TP, obsažená v

dříve

zpracovaných

předpisech,

rozvoj speciálních pohybových dovedností v sebeobraně a
čestné

jsou

zaměřena

zejména na

překonávání překážek.

U Praporu

stráže a ostrahy byly hodiny na sebeobranu a boj z blízka dokonce v počtu 32 hodin

v každém výcvikovém období.
Nově vytvořené

programy dávají možnost z doporučovaných témat vybrat ta, která jsou

k této vojenské specializaci nejvhodnější.
Illavní náplní strážních jednotek při plnění úkolů doma i v

zahraničních

misích je:

- zabezpečení ochrany a obrany míst velení,
- provádění rekognoskace prostorů pro vybudování míst velení,
- ochrana něktetých muničních základen,
- ochrana proti
- zajišťování

průzkumu protivníka,

při přemisťování

mist veleni,

- budování, maskováni a ochrana objektů a vojenské techniky atd. .
Z uvedených úkolů strážních jednotek je patrné, že hlavní pozornost by při \rjběru témat
TP měla

směřovat

k rozvoji těchto schopností a speciálních dovedností:

1. Rozvoj základní \'}trvalosti v rámci atletiky.
2. Sebeobrana a boj z blízka.
3. Silových při .kruhových trénincích a na překážkové dráze,
4. Základy přežití v tísni. (,,život v poli"),
5. Sportovní jako doplňková témata k výše vyjmenovaným.

6.4.10

Předpisy řešící tělesnou přípravu

jednotek logistiky (dříve

jednotek zabezpečení)
1. Soubor starých

1. VO -

předpisů:

Programy přípravy, základní výcvik jednotlivce a specialisty
(evidzn. Vševojsk-7-1) z roku 1993.

2.-4. VO- Programy přípravy velitelských, provozních a strážních jednotek
(evíd. zn. Vševojsk-7-3) z roku 1993.
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2.

Soubor nových předpisů:

1. etapa - Programy základní přípravy (evid m. Prog-1-l ).
2. etapa - Programy odborné a speciální přípravy

specialistů logistiky

(evid. m. Prog-1-2/Log) z roku 2004.
3. etapa - Programy přípravy jednotek logistiky (evid. m . Prog-1-3/Log) z roku 2005.

1. Předpis Vševojsk-7-3 je určen pro přípravu vojáků velitelských. provozních a
strážních jednotek. 2.- 4. VO těchto jednotek probíhá v oblasti TP se shodným počtem hodin
i obsahem jednotlivých témat, což je

mázoměno

v grafu

č.

19. Sportovní a pohybové hry

jsou zahrnuty v jednom tématu s rozpočtem 3 hodiny na VO. Podrobný obsah předepsaných
témat TP je uveden v pHloze č. 12.

(;raf ~ 19: Hodiny ZTP a STP ve 2.-4. v o u
jednotek logistiky
30
ll Pfezkou§enl

25

:a

20

. D Gymnastika

:ll

15

o

Sp.a pohyb. lvy

· D ZTP celkem

10
5

Alletika

•D Sebeobrana
' D Pi'ekážky

}. o o o

.D Preeuny

111 STPcelkem

•'

2. Odborný a speciální výcvik jednotek zabezpečení je řešen v programu Prog-1-2/Log.
TP probíhá v rámci vševojskové

přípravy,

která se u jednotlivých odborností liší

počtem

hodin a to v rozsahu 37 až 75. Témata i jejich obsah zůstává stejný jako u všech druhů vojsk.
Třetí

etapa

přípravy

všech odborností logistiky probíhá podle prozatímru'ho

Prog-1-3/Log. Na TP je doporučováno 5 hodin TP

týdně

předpisu

s možností výběru ze zpracovaných

témat.
Srovnání počtu hodin TP podle staré a nové koncepce je uveden v tabulce č. 15.
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Tabuika č. -i S: Počty hodin TP podle staré a nové konupee u jednotek logistiky
'~

Počet b(N6n
ZTP za obdobf

Název období

Předpis

Počet hodin
TP za období

1. vo

Vševojsk-7-1

36

20

16

j

2.VO

Vševojsk-7-3

36

25

9

'4S

3.VO

Vševojsk-7-3

36

25

9

4.VO

Vševojsk-7-3

36

25

o

Základní příprava

Prog-1-1

96

64

32

'1)

8.
Q)

~

Q5

§.
Q)

g

_.e

OdPř a SpPř

Prog-1-2/Log

24 (2 h týdně)

20

4

~
o
Z

Příprava u útvarů

Prog-1-3/Log

5 h týdně

Možnost volby

Možnost volby

Stará koncepce

=Předpisy platné od roku

Nová koncepce

= PředpiSJ•platné

OdPř =

Odborná příprava

SpPř =

Speciální příprava

•

Shrnutí rozboru
Dříve

vydaný

1993

od roku 2004, 2005

předpisů řešící výcvik

předpis

jednotek logistiky

V'sevojsk-7-3 se ve svém obsahu zabýval výcvikem velitelských,

strážních a provozních jednotek. Témata na TP jsou společná pro všechny tyto odbornosti.
přestože

jejich

funkční náplň

je

diametrálně

rozlišná. Velký

počet

hodin v tématech

sebeobrana a překonávání překážek je dán skutečností, že tento předpis řeší i ·výcvik strážních
jednotek, které tato témata ve svém výcviku

potřebt9L

Velký prostor je dán i sportovním a

pohybovým hrám.
Nově

předpisy řeší

vydané

odborné a speciální

přípravy,

jednotlivé odbornosti logistiky velmi

ale obsah TP zde

zůstává

podrobně

co do

stejný jako u jednotek všech

druhů

vojsk.
Obsah hodin TP by
pracovníků

logistiky

měl

přináší.

být zpracován s ohledem na nároky, které s sebou

činnost

U tohoto druhu vojska existuje mnoho vojenských odborností

s rozmanitou náplní práce. fllavnim úkolem všech je zabezpečováni péče o vojáky. Logistická
podpora spočívá v :
- hospodařeni s různými druhy materiálu (skladování. účtováni, evidence),
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- proviantní činnosti

(příprava

stravy, zásobováni a skladování),

- veškerá opravárenské činnosti (údržba, provoz) všech druhů bojové techniky (kolové i
pásové),
- zabezpečeni vojenské dopravy ve smyslu organizování přesunů a přeprav silničních
železničních i

leteckých,

- činnosti spojené s péčí o vojáky (praní prádla atd.) .
V)·še uvedené
plnění

činnosti jsou

zcela odlišné než

s sebou přináší zcela odlišný druh

Mnoho z uvedených

činností

v sedě, s jednostranným

je

např.

u mechanizovaných jednotek. Jejích

zatěžováni jak po

prováděno

bez

náročné

zatěžováním některých

stránce fyzické, tak té psychické.

pohybové

činnosti často

dokonce

času

pak

dochází ke svalovým dysbalancím, které vedou k bolestem zad a hlavy, vadnému držení

těla,

omezení kloubní pohyblivosti, k
zatěžování

obezitě

svalových skupin. Postupem

atd.. Svalová nerovnováha vzniká v

mělo

bojové

být

činnosti,

předcházení

všeobecný rozvoj
činnosti.

stálého

stejných svalových skupin ve statických polohách.

Pro všechny odbornosti, které pracují v rámci logistického
přímo

důsledku

zabezpečeni

je neefektivní zab}"Vat se v hodinách TP tématy

a kompenzace vmiklých svalových nerovnováh,

tělesné

zdatnosti a

uvolňování emočního napětí

7J:.

a

neúčastni

STP. Prioritou by

předcházení

obezity,

"'Zilikajfcího při monotónní

Pro tyto účely by měla být do hodin TP zařazena tato témata:

I. Rozvoj vytrvalosti při atletickém tréninku, při základních přesunech a na překážkové
dráze.
2. Rozvoj sílových schopností v rámci kruhov)•ch tréninků a gymnastiky.

3. Rozvoj obratnosti
4.

při

pohybových hrách.

Cvičeni přímo určená k uvolňováni,

protahování a posilování svalů majících tendenci k

oslabováni.
5. Sportovní hry.

6.4.11

Předpisy řešící tělesnou přípravu

jednotek Vojenské policie

Soubor platných předpisů:

1. etapa -

Programy základní

přípravy (

evid. zn. Prog-1-1) z roku 2004.

2.-8. etapa- Programy zdokonalovací přípravy Vojenské policie (prozatímní) z r. 2005.

- 62 -

se

Výc\ik jednotek Vojenské policie (dále jen VP) probíhá podle Programů zdokonalovací
přípravy

Vojenské policie od l. ledna 2005. Tyto programy navazují ve výcviku na Prog-1-l,

podle kterých probíhá základní výcvik v délce trvání 3

měsíců.

Tyto programy jsou

určeny

všem úvarům VP.

Rozpočet

hodin je rozvržen na výcvikový cyklus, který .má dva výcvikové roky, os.m

výcvikových období a po

splněni

všech

cvičení

se cyklus opakuje.

Počty

hodin uvedené

v plánování přípravy jsou uvedeny v celkovém počtu na celý výcvikov}· cyklus. Na TP je

tedy

uváděn

rozsah od 400 do 500 hodin podle vojenské odbornosti. Pro naše
provádění

porovnávání staw a

TP u jednotlivých druhů vojsk budeme dané počty převádět na

jednotlivé etapy výcviku, tedy vždy na dobu
průměrně

4-5 hodiny TP

na jednu etapu

přípravy

potřeby

týdně

tří měsícú.

(s výjimkou pohotovostních

Na týden výcviku
oddělení),

připadají

16 hodin na měsíc a

pak celkem 46 hodin. Výjimkou jsou pohotovostní

oddělení

VP,

kde se objem TP může zvyšovat podle potřeb jednotlivých velitelství VP. Přehled počtu hodin
u vybraných typů odborností ukazuje tabulka č. 16.
Tabaib ~ 16: Rozpočet hodin TP u vybraných oddělení VP
!$.\:'

Druh

přípravy

Celkem vyučovacích hodin (po jednotlivých odděleních-viz. legenda)

Tělesná připrava

Legenda -

1

2

3

4

5

6

7

400

400

500

400

500

500

400

číslováni odděleni:

1) štáby a velitelstv~
2) oddělení dopravn~ pořádkové a ochranné služby VelVP,
3) pohotovostní odděleni VelVP,
4)

odděleni zabezpečeni muničních základen

5)

odděleni ochrany a doprovodů

6)

oddělení ochrany osob

VelVP.

Ve/OS/ VP.

Ve/OSl VP,

7) psovodi vojenské policie se psy na speciální pachové práce

Na každé z témat, uvedených v tabulce
cvičeni

č.

17, je v příloze

předpisu

i s metodickými pokyny. Je zde zdůrazněna priorita zvládnutí

zpracovaný soubor

cvičení

dalších hodin je zde doporučení úměrně snižit počty hodin na cvičení 7 a 8.
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1-4.

Při potřebě

Kromě cvičení

skupiny,

odděleni

3,4 a 6

můžou

vést hodiny TP i velitelé (velitel skupiny,

pověřený příslušník

nebo velitelem

VP).

Předpis

náčelník

ale zároveň stanovuje, že

všechny tyto osoby musí k danému tématu absolvovat instrukčně-metodické zaměstnání
vedené tělovýchovným pracovníkem.
cvičení

Soubory

schopnosti. Obsah
tělo\'jchovném

těchto souborů

zaměřených

je velmi

určena

stručný,

k rozvoji základních pohybových

má charakter spíše

pracovru'kovi, aby rozpracoval jednotlivá témata

dlouhodobější

nebo

k tématům 1,7 a 8 jsou

tréninkové plány. K

těm

např.

pak instruuje osoby

hodin TP. Podrobný obsah všech témat

Programů

doporučení.

Je na

v tréninkové jednotky

pověřené

vedením takto

zdokonalovací

přípravy

je

uveden v přHoze č. 13.
T~ -~- i?: Doporučovaná témata TP o útvarů VP

Číslo

...

-~

cviěení

!

íj

I

I
i

I
!

Název, obsah cvičeni

1.

Rozvoj vytrvalosti

2.

Překonávání překážek

I

Těl-l-l,

I

RMO č.l4/1999.

I

3.

Sebeobrana a boj z blízka

Těl-51-3,

4.

Vojenské plavání

Těl-l-l,

5.

Přežiti

RMO č.l4/ 1999.

6.

Vojenské lezení

7.

Sportovní hry, posilování, kondiční běh [ Metodické pomůcky pro sport. hry

v tísni

Metodická kazeta k MMCS.

RMO č. 14/ 1999.

! Těl-l-l, Těl 51-I.
~
~

~

i

RMO č. 14/1999.

Těl-l-l, Těl51-2,

a házení

I

•I

Doporučené předpisy a pomůcky

8.

Příprava na přezkoušení
tělesné

a přezkoušení

zdatnosti

1

: RMO č.5312002,NGŠ č.S/1993
I

i

Illavní úkoly VP:
- ochrana důležitých objektů MO,
- zabezpečení vybraných muničních základen,
- podilí se na

ochraně

utajovaných skutečností,

- zabezpečení kázně a pořádku ve vojenských objektech,
- odhalování trestné činnosti v resortu MO,
-dohlíží nad bezpečností provozu vojenské techniky,
- zajišťuje ochranu a doprovod určených osob.
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,I

l
I
!

l

!
I

j

I
!
~
~

I

I

'

i

II
I

V rámci vojenské policie je mnoho
vzájemně

pracovišť,

a

služby, ochrana muničních základen,
V další

části

dopravně-pořádkové

skutečně 6

oddělení

činnosti

které se svou

zcela odlišují. Do základní struktury patří štáby, velitelství VP,

pořádkové
oddělení.

různých oddělení

oddělení dopravně

obecné kriminality a pohotovostní

se budu zabývat TP složek, které jsou ve výkonu, tzn.

služby a hlavně TP pohotovostních oddělení. Pohotovostní

hodin TP týdně a jejich obsahem by měla být témata na rozvoj

těchto

oddělení

oddělení

má

schopností:

1. Rozvoj silov}·ch schopností formou kruhových tréninků, využití posiloven.
2. Rozvoj rychlostnich schopností v rámci sebeobrany a při překonávání překážek.

3. Rozvoj vytrvalosti v rámci atletiky, základních přesunů a na překážkové dráze.

4. Sebeobrana a boj z blízka- MUSADO MCS pro VP.
4.

Překonávání překážek.

5. Vojenské lezení se zaměřením na slaňování a zdolávání budov (JAKUB).
6. Základy přežití v tísni.
7. Rozvoj plaveckých dovedností a základy vojenského plavání.
4. Základy přežiti v tísni.
9. Sportovní hry po vybraných tématech.

6.4.12 Předpisy řešící tělesnou přípravu jednotek letectva

U jednotek letectva je organizován a

prováděn

odbornosti, které můžeme rozdělit na dvě hlavní
personál letištního

zabezpečení.

V této

části

výcvik

odlišně

v závislosti na vojenské

skupiny. Létající personál a technický

se budeme zabývat TP létajícího personálu -

letců.
Tělesnou přípmvou

u jednotek letectva se v současné

pomůcka Speciální tělesná připmva létajícího

době

personálu evid. zn.

zabývají

Těl-51-4

předpis Těl-l-l

a

z roku 1966.

Létání klade vysoké požadavky na osobní vlastnosti letce a jeho organismus. Z tohoto
hlediska je

činnost

letce charakterizována za prvé svými specifickými zvláštnostmi

v souvislosti s navigací, fízenim letadla, vzdušným bojem,
znamenají pro letce
pohybovou
činnost

činnost,

značné

emocionální zatížení a nutí ho vykonávat

na cíl atd, které
neobyčejně

složitou

za druhé zvláštnostmi podmínek, za kterých probíhá složitá letecká

a které jsou chamkterizovány komplexním

letu na organismus.

střelbou

Nejpodstatnější

z těchto

působením

vlivů
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je

celé

přetiženi,

řady

fyzikálních

faktorů

snížení parciálru'ho tlaku

kyslíku ve vdechovaném vzduchu, vysoká intenzita hluku a vibrací a další. Bezprostřední
činnost letců navíc ovlivňuji

Letová
složitými

činnost

činnostmi.

i speciální výstroj a dlouho tivající pobyt ve vynucené poloze.

je charakterizována

Ty se

vyznačují

náročnou

vysokou

duševní prací spjatou s koordinačně

přesnosti

v-ybavováni

pohybů

co do rozsahu,

svalového úsilí a rychlosti. Z tohoto výčtu jednoznačně vyplývá, že tělesná příprava je jedním
z hlavních pilířů celkového výcviku letců. Obsah ZTP a STP je zcela specifický k daným
potřebám činnosti

Pomůcka

letce.

pro

provádění

speciální

tělesné přípravy

u létajícího personálu

(Těl-51-4)

ve

svém obsahu dělí TP na:
1. všeobecnou tělesnou přípravu a
2. speciální tělesnou přípravu.
Úkolem všeobecné tělesné přípravy je všestranný tělesný rozvoj letce. Její obsah tvoří:
- gymnastika,
- lehká atletika,
- plavání,
- lyžování,
- sportovní hry,
- sebeobrana.
Speciálni

tělesná příprava

je svým obsahem specifická.

Speciálně

vybraná

tělesná

cvičení

mají za cíl formovat a zdokonalovat speciální letové vlastnosti a zvýšit odolnost proti

vlivům

fyzikálních vlastnosti letu. Mezi základní úkoly STP patří např.:

- zvýšení odolností proti přetížení,
- zvýšeni odolnosti proti letadlové nemoci,
- rozvoj rychlosti pohybových reakcí a funkcí pozornosti,
- zdokonalování pohybové koordinace a prostorové orientace.
Specifický obsah STP je tvořen např.

cvičeními:

- na trampolíně a točnici,
- ke zvýšeni odolnosti vestibulárního aparátu,
- pro vypracování návyků hrudního dýchání aj . .

Úspěšné řešení uvedených úkolů STP může být dosaženo pouze na základě vysoké
úrovně

všestranné

tělesné připravenosti

ZTP a STP se provádí prakticky

pomocí vybraných cvičení různých odvětví TP.
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uceleně

a to

Pomůcka Těl-51-4 řeší
cviků určených

TP leteckého personálu velmi podrobně. Obsahuje velký výběr

na rozvoj konkrétních základních i speciálních pohybo\-ých schopností a

dovedností. Zahrnuje i podrobné metodické pokyny k provádění jednotlivých

cviků

a velké

množství prostředků k rozvoji obecné zdatnosti.
Tato pomůcka z roku 1966 nebyla doposud nahrazena žádným novým předpisem.
vytvořené

Programy odborné a speciální přípravy

specialistů

Nově

letištniho zabezpečení evid. zn.

Prog-1-2/Let-2 řeší pouze výcvik technického personálu letištm'ho zabezpečeni. Počet hodin
určených

na TP je navýšen na

základě Naří~ní

velitele Velitelství

společných

sil na

výcvikový rok 2007 a to na 6 hodin týdně.

6.5 Vyhodnocení předpisů
Všechny vybrané

předpisy

zabývající se TP u jednotlivých

zhodnotit a porovnat vzájemně jejich výhody a nev}·hody podle

druhů

vojsk,

můžeme

několika hledisek:

1. Rozmanitost témat a obsahu ZTP •
2.

Počty

hodin na jednotlivá témata TP.

3. Vhodnost a efektivita stanovených nebo doporučovaných témat ZTP pro daný typ
vojska vzhledem k dané odbornosti a
organizační podmínky

4.

Materiální a

5.

Zařazení nových

V následujícím
předpisy dříve

funkční náplni

práce.

k provádění jednotlivých témat ZTP.

pohybových aktivit do systému služební TP.

výčtu

jednotlivých

aspektů

hodnocení se budeme

nejdříve

zabývat

vydanými, následně pak programy nově vytvořenými.

1. Z hlediska rozmanitosti témat ZTP a jejich obsahu je velmi

těžké

posoudit, jaká

témata zařadit do ZTP a jaká do STP. V době vydání zastaralých předpisů totiž nebyl systém
tělesné přípravy členěn

na základní a speciální TP. V některých
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předpisech

se tak v obsahu

některých

témat, která dnes

členění zařazen

do STP.

patří

Např.

do ZTP, setkáváme s obsahem, jež je podle

současného

v předpise C0-7-1 z roku 1994 je do obsahu tématu sportovní

hry zahrnuto kromě míčových her i plavání, sebeobrana nebo běh na lyžích .
Podle dnešního

rozdělení

TP se v zastaralých předpisech objevují všechna témata ZTP.

Tm. atletika, gymnastika, sportovní a pohybové hry. Obsah všech těchto témat je velmi
pestrý a zahrnuje velký v}·běr cviků např.:

•

Gymnastika - silová cvičení na nářadí (hrazda, bradla, žebřiny, lana, koza, kůň,
lavičky

atd.),

- silová cvičení na posilovacích strojích,
- silová cvičení s břemeny a náčiním (činky, plné míče, švihadla atd.),
-silová cvičení bez nářadí a náčiní (kliky, shyby, sedy - lehy, dřepy
výskoky, skok snožmo z místa, šplh na laně atd),

-SAC,
- kotouly vpřed, vzad, letmo přes překážky, přeskoky,

přemety

stranou,

stoje na rukou, atd,
- posilovací cvičení na přírodních a umělých překážkách (stromy,
makety domů a vozidel, překážková dráha apod.).
Gymnastika byla

nejčastěji

organizována fonnou kruhových

tréninků.

Metodické

pokyny doporučovaly zřízení 6-8 stanovišť zaměřených na různé svalové skupiny. Na každém
z nich se

určilo

5-10 cviků a každý absolvoval3-5

3 až 4 výcvikových hodinách

obměňovaly.

Na

okruhů

po všech stanovištích. Cviky se po

závěr cvičebních

hodin byla

prováděna

strečinková cvičení.

často doporučovanou pomůckou pro provádění hodin gymnastiky byly Kapitoly
z metodiky tělesné přípravy VO FTVS UK, kde byly k dispozici další zásobm'ky cviků a
tématických plánů k rozvoji základních i speciálních pohybových schopnosti a dovedností.

•

Atletika

- intervalový běžecký trénink (opakované úseky 400-600 m),
- souvisl)' běh 20-30 minut,
- člunkový běh 1Okrát 1O m,
- běh v členitém terénu na vzdálenost 4-6 km se střídáním tempa,
- pohybové hry, štafety, soutěže družstev pro rozvoj rychlosti a
obratnosti,
- skoky, poskoky, starty, rychlé změny směrů, krátké sprinty,
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- úseky 50-200 m,

- v zimním období běh na lyžích atd .
pokynů

Podle metodických
Předpis doporučoval

schopnosti. Na
přízniYé

6-12

byl atletický trénink

stanovišť

s délkou

závěr těchto zaměstnání

zátěže

byly

a

prováděn

odpočinku

zařazovány

také kruhovou formou.

podle rozvíjené pohybové

sportovní hry jako

prostředek

motivace v kombinaci s posilováním (každý gól znamená 1O klikU apod.).

Významnou
z metodiky

pomůckou

pro tvorbu

tělesné přípravy

náplně

tréninkových hodin atletiky byly

VO FTVS UK, které

uváděly

opět

vhodné metody a

Kapitoly

prostředky

rozvoje pohybových schopností.

•

Sportovní hry - kopaná, malá kopaná, odbíjená, košíková, házená, nohejbal, tenis,
stolní tenis, badminton, soft-tenis,
- v zimních měsících běh na lyžích aj ..
Sportovní hry se organizovaly podle možnosti materiální a výcvikové základny nejčastěji

skupinovou formou.
některé

Rozděleni

do skupin pak umožňovalo zapojení se všech zúčastněných do

ze sportovních her. Podle

probíhaly bud' formou

řízené

úrovně

herních dovedností jednotlivých skupin pak

hry nebo formou tréninku.

Při

hodinách sportovních her se

nezapomínalo ani na malosti pravidel. S těmi byli vojáci seznámeni

alespoň okrajově

a mohli

se tak podílet i na tvorbě a rozhodování ve hře.

•

Pohybové hry - pohybové hry a úkoly k rozvoji rychlosti, sily a obratnosti,
(slalomové dráhy, prvky ze sportovních her, SAC apod.),
-štafety, závody, honičky, úpolové souboje a hry aj ..
Pohybové hry nesledovaly

kondiční

vytvoření emocionálně příznivého prostředí
tělovýchovným

aktivitám. Ve

stránku výcviku. Byly
a na

vytvořeni

většině předpisů

zaměřeny především

kladného vztahu

jsou pohybové hry

vojáků

uváděny

na

ke všem
spolu se

sportovními hrami v jednom tématu.

Nově

vydané

předpisy

nabfzf ze ZTP pouze jedno, respektive

základních pohybových schopností a dovedností a v rámci
vytrvalosti. Obsah uvedených témat je ve formě doporučení.
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přesunů

dvě

pak

témata. Rozvoj
speciálně

rozvoj

•

Rozvoj základních pohybových schopností a dovedností- trénink rychlostních
schopnosti (opakované úseky 20-50 m, rovinky),
- trénink rychlostně - vytrvalostních schopností (opakované úseky

100m, rozložené- stupňované úseky),
-trénink vytrvalostních schopností (souvislý běh 2lan, 400 m, 800 m),
- trénink silových schopností (horní končetiny, trup, záda, dolní
končetiny),

- hody a rozvoj silově - obratnostních schopností (hody z místa, za
chůze,

z rozběhu, do dálky, na cíl.

Na konci každé výcvikové hodiny je
strečinkovým
cvičení

doporučováno

posilování s následným

protažením a uvolněním. Podle metodických pokynů se má každé výše uvedené

plánovat do dvou samostatných hodinových zaměstnání.

Doporučovanou

literaturou,

která má být pomtlckou k takto zaměřeným hodinám, je zastaralý předpis Těl-l-l.

Přesuny -

•

rozvoj vytrvalosti - přesWl se zátěží do 1O km,
-zrychlený přesun se střídáním běhu a chůze
v členitém terénu do 15 km.

V metodických pokynech těchto předpisů je doporučováno, aby se schopnost vykonávat
přesuny

na delší vzdálenosti zvyšovala pravidelným tréninkem vytrvalosti.
nově

U
výběru,

vydaných

předpisů

se tedy témata z oblasti ZTP zúžily nejen co do jejich

ale i v jejich samotném obsahu.

Pokud porovnáváme

obě dvě

skupiny platných

předpisů

podle pestrosti

předepsaných

nebo doporučovaných témat a jejich obsahu, na první pohled je patrné, že dříve \ydané
předpisy
místě

byly v tomto ohledu mnohem kvalitněji zpracované. Je nutno dodat, že na tomto

hodnotíme pouze a jenom rozmanitost

materiální a jiné podmínky, které

náplně

umožňovaly

útvary. Tomuto problému se budeme

věnovat pří

hodin

nebo dnes

věnované
umožňuji

porovnávání

předpisů

ZTP bez ohledu na
jednotlivé vojenské
z hlediska možností

materiálního zabezpečení.
Dříve

zpracované

pohybových aktivit.

předpisy

Striktně

ale

mají v obsahu ZTP mnohem širši a
naňzují

rozsahu budou v hodinách TP obsažena

rozmanitější

škálu

pro každý druh vojska, která témata a v jakém
Tělovýchovný

pracovník tak byl do jisté míry

limitován, na druhou stranu bylo ale zajištěno plnění těch předepsaných témat výcviku, která
měla vliv

na kvalitní plnění vojenské činností.
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Nově

vytvořené

tělovýchovným

prozatimní programy naopak dávají možnost

praco\níkúm vybrat náplň hodin TP na základě doporučených témat. Na jejich uvážení pak
prováděno.

je, co a v jakém rozsahu bude v hodinách TP
spatřovat

připravenosti
jistě

naopak nevýhody obou variant

řešeni.

Pro zkušeného a

s připraveností vojensko-odbomou a psychickou. je varianta s možnosti

výběru

přijatelnější.

Pokud ale

tělovýchovný

pracovník posuzuje TP jako

prostředek

k vlastní realizaci, nebo se nechá ovlivnit individuálními

samotných

vojáků, můžou

přinést

zhodnotit, v čem lze

tělesné

mnohem

tělovýchovného

těžké

pracovm'ka, který chápe nutnost a kontinuitu

problematiky znalého

témat

čem

výhody a v

Je

potřebami

velitele nebo

se hodiny TP zúžit pouze na několik vybraných témat To

může

do výcviku v TP neochotu a neaktivní přistup ze strany vojáků.

Určitým

stanovovaly

kompromisem by bylo vydání takových
nezbytně

předpisů,

které by na jedné

nutná témata výcviku v přesně stanoveném

výcvikové období a na druhé

straně

počtu

hodin

straně

např.

na

by dávaly možnost výběru z témat ostatních s tím ale, že

by se tato vybraná témata musela střídat

2.

Při

porovnávání obou skupin předpisů podle toho, kolik času je věnováno tématům

ZTP a STP narážíme na stejný problém jako
obsažených témat. Jak bylo již

řečeno

při

jejich vzájemném hodnocení podle

v předcházejícím odstavci, v letech vydání první

skupiny předpisů (tzn. v rozmezí let 1993-1994), nebyl ještě systém tělesné přípravy dělen na
složky ZTP a STP. Budeme tedy opět porovnávat obě skupiny předpisů z pohledu současného
dělení

systému TP.

Objektivně
určených

na TP.

není možné hodnotit
Obě dvě

řešení

výcvik byl

rozdělen

předpisů

podle

počtů

skupiny byly vydány pro jinou koncepci armády. První

s roční povinnou vojenskou službou a z větší
Ročni

obou skupin

na

čtyři stejně

části

tak

řešila

hodin

počítala

výcvik vojákú základní služby.

dlouhá výcviková období . První období v}·cviku

bylo organizováno u všech jednotek bez rozdílu, jako základní výcvik nováčků a probíhal
podle stejného
3. a 4. VO na

předpisu

přípravu

Vševojsk-7-1. Ve 2. VO byl kladen

v četě a

rotě.

důraz

na

přípravu

Ve všech obdobích výcviku bylo na TP

specialisty,

vyčleněno

36

hodin.
Nově

vzniklé programy přípravy byly již koncipovány nově, tedy pro potřeby plně

profesionální annády. Dvouletý cyklus se skládá z roku intenzivni

přípravy

a roku vysoké

pohotovosti. Každ}· rok je navíc členěn na čtyři etapy. které se liší obsahem i délkou.
Při

určených

porovnání obou dvou skupin platných

předpisů čistě

z hlediska

počtu

hodin

na ZTP, dojdeme k tomuto závěru. V prvním VO (v 1. etapě) je podle nově
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vydaného programu přípravy (Prog-1-1) na ZTP

vyčleněno

mnohem vice hodin než u

dříve

vydaného předpisu Vševojsk-7-1, ale nově V)'1vořený program vyčleňuje na TP o 64 hodin za
období vice. V podstatě je to (podle Prog-1-1) 32 hodin z celkových 96 hodin
TP a 16 hodin z 36 podle Vševojsk-7-1. Porovnávat obě skupiny

předpisů

určených

na

podle počtů hodin

TP v dalších etapách výcviku by bylo také neobjektivní, protože nově vydané předpisy dávají
možnost volby z vybraných témat a
týden.

Počet

počet

hodin

určených

na TP je v průměru 4 hodiny za

může

hodin na ZTP se tak ve výcvikovém období

dostat až na

počet

36 hodin

nebo také na nulu.

3. Analýzou
stanovený nebo

dříve

i

nově

doporučovaných

předpisů

vydaných

z hlediska vhodnosti a efektivity

témat výcviku v TP jsme došli k závěru, že ani jedna ze

skupin platných předpisů neni pro potřeby profesionálni armády ideální.
Předpisy

vydané v letech 1993-1994 jsou ve

skutečnosti přepracované předpisy

z let

dávno minulých a jsou tedy koncipovány pro potřeby armády, která ve svém výcviku počítala
se zcela odlišným způsobem řešení možných válečných konfliktU. Česká republika byla
součástí

socialistického bloku,

rozdělovala

Evropu na východní a západní blok a

právě její

poloha ve střední Evropě určovala hlavní úkoly pro tehdejší Československou lidově
demokratickou armádu.

Stěžejní

tankové jednotky. Výcvik a

bojovou složkou naší armády byly

výběr

témat v TP odpovídal

armádu kladeny. Hlavní prioritou byly u všech
překážek.

s největším

jednotek jako jsou

hry

požadavkům,

vojsk témata

mechanizované a

které byly na naší

přesuny

a

překonávání

U některých, např. tankových jednotek tak byly ve všech výcvikových obdobích

zařazovány

z dob

druhů

těžké

např.

předrevolučních.

určené

zejména k

počtem

hodin

právě

tato

dvě

témata. Dnešni

mechanizované, tankové nebo

dělostřelecké

způsob

se

značně

využiti

typů

liší od toho

Ze ZTP téměř v žádném z předpisů nechybí sportovní nebo pohybové
uvolnění

emocionálního

efektivity témat v dříve vydaných

napětí vojáků.

předpisech můžeme

tedy

K vyhodnocení vhodnosti a

říci,

že byly ve svém obsahu

zpracovány s pestrým výběrem témat, ale pro potřeby jinak koncipované annády a z dnešního
pohledu jsou tedy v tomto směru zastaralé a neefektivní.
Přeměna AČR na plně profesionální je v souladu s požadavky a nároky, které na

Českou republiku, potažmo na AČR klade Aliance. Role annády je dnes spíše obranná

s výjimkou

několika vyčleněných

jednotek, které se v rámci Aliance

mírových nebo humanitárnich akcí. Celková reforma annády s sebou
vytvoření

moderní annády

aliančního

typu.

Vytvoření

účastni

bojových,

přinesla potřebu

menších mobilních jednotek,

schopných být v neustálé pohotovosti k plnění daných úkol~ s vysokou úrovní vycvičenosti a
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s požadavkem

soběstačnosti

splněni těchto cílů

TP.

Programy

potřeby

v místě nasazení. Z této koncepce

s sebou přináší i

přípravy,

potřebu vytvoření dostatečně

jednoznačně

efektivní

vyplývá, že

přípravy

v oblasti

vydané v letech 2004-2005, jsou již zpracovány s ohledem na

profesionální armády, ale výběr témat, která nabizí jsou velmi

stručná,

nepestrá, pro

určité typy jednotek neefektivní.

Z našeho pohledu mají obě skupiny předpisú
z předpisů
souhrnně

neřeší

jeden shodný nedostatek. Žádný

obsah TP s ohledem na vojenskou (profesní) odbornost jednotlivce, ale

pro daný druh vojska. Paradoxně má pak např. voják zařazený na funkci kuchaře u

výsadkového praporu má stejnou náplň TP jako vojáci zařazení na bojových rotách.
Aby byl výcvik v TP efektivní, měl by nově vytvořený předpis
vojska, ale podle
jsou

věnovány

skutečné funkční náplně

rozboru

předpisů

řešit TP

ne podle druhu

práce (vojenské odbornosti). V kapitolách, které
doporučovaná

pro každý druh vojska 1jsme uvedli

témata

výcviku TP vzhledem k potřebám jednotlivých druhů vojsk.

4. V zastaralých

předpisech

se v obsahu ZTP setkáváme s atletikou, gymnastikou,

sportovními a pohybovými hrami. Mohlo by se zdát, že všechna tato témata jsou z pohledu
materiálního i

organizačního zabezpečení

velmi

náročná

a možná i to je

tato témata (s výjimkou základního atletického tréninku)

zařazena

důvod, proč

nejsou

do

nově vytvořených

zdůraznit,

že v tomto tématu

předpisů.

Pokud se
nejde o

zaměříme

cvičeni náročných

na

cvičení

gymnastiky, musíme

gymnastických cviků a sestav, ale prvořadým smyslem

provádění

základních gymnastických cviků je především rozvoj síly, koordinace a pohyblivosti. Pojem
gymnastika v mnoha lidech vyvolá dojem, že bez

potřebného tělocvičného nářadí

nelze toto

téma provádět a v podmínkách armády už vůbec ne.
Výcvik v gymnastice lze provádět nejen v tělocvičně, ale i s využitím přírodních
podmínek. Pokud tedy není k dispozici tělocvična, lze využit především:
- stromy - shyby a výdrže na větvích, šplh na zavěšeném laně, využití lanových překážek a
drah (volně zavěšená kladina, pevná kladina, ručkováni po tzv.

přemostění,

mnohostranné je využití na lanech zavěšených pneumatik atd.),
- zábradlí - přelézáni, ručkování ve vzporu, ve visu, toče, výmyky atd. ,
- klády - opakované zvedání, přeskakování, přebíhání, cvičení rovnováhy atd.,
-vodorovné a svislé tyče- šplh s přírazem, ručkování atd.,
- travnatá plocha - cvičení kondiční gymnastiky (cviky pohyblivosti, protahovací, uvolňovací,
cviky rovnováhy, nervosvalové koordinace, dechové), slalomové dráhy atd..
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Při

výcviku gymnastiky lze velmi efektivně využívat překážkové dráhy nebo další

vojenská cvičiště. Základní sportovní
samozřejmosti

náčiní

jako jsou švihadl~ míče, míčky atd by měly být

v každém materiálním vybaveni tělovýcho\<ných pracovníků.

Jestliže je ve vojenském útvaru k dispozici tělocvična (posilovna) a v ideálním případě i
gymnastické nářadí, cvičí se základní gymnastické prvky.
V)•lučné

pohyby

(chůze, běh.

činnosti.

tvoři přirozené

postaveni v ZTP má téma atletika. Jeji pohybový základ

Atletická

významně uplatňují

skok, hody), které se

cvičeni

ve všech oblastech vojenské
prostředek

v širším slova smyslu slouží jako

k všestrannému

rozvoji tělesné kondice. Tělesná cvičeni s atletickým obsahem by proto neměla chybět
v Mdném výcviku TP.
Z pohledu materiálního zabezpečeni je atletika nenáročná. Atletická cvičení mohou být
prováděna

i v přírodních podmínkách (louka, les, park), což navíc zvyšuje emocionální a
provádění cviků

zdravotní dopad na každého jedince. Podmínky

jako jsou

např. běžecká

abeceda, různé druhy startů, odrazová cvičeni nebo cvičení pro stimulaci všech rychlostních a
vytrvalostních

cvičeni

překážkových

drah. Vojenské útvary, které mají k dispozici atletický stadion a další

se najdou všude. I v tématu atletiky se

materiálni vybavení jako je
jistě

atd, mají

Pravdou ale

mnohem

zůstává,

že

vrhačské

větší

a házecí

náčiní, překážky,

možnosti z hlediska využití

prováděni

může

ZTP ve

formě

velmi

efektivně

startovací bloky,

různých

využít

doskočiště

tréninkových metod

atletického tréninku je z hlediska

materiálního zabezpečení natolik nenáročné a přitom tolik efektivní, že je přimo nutností, aby
toto téma bylo zařazeno do výcviku všech jednotek a to buď samostatně nebo v rámci STP.
neřadi

Sportovní a pohybové hry se také
Např. pořizovací

cena

různých

druhu

materiálu, natolik nepatmá, že by

míčů

měly

mezi

materiálně náročná

je, ve srovnáni s cenami jiného

tělovýchovného

být k dispozici v každém vojenském útvaru. Další

materiální vybaveni na sportovní hry jako jsou tenisové a jiné rakety a
nepředstavuje

témata výcviku.

různé

druhy sítí také

nijak velké finanční zatíženi.

Z hlediska materiálního

zabezpečeni

témat ZTP neni tedy

bezpodmínečně

nutné mít

k dispozici super atletické stadiony a tělocvičny vybavené typizovaným tělocvičným nářadím,
i když to

samozřejmě značně usnadňuje,

obohacuje a

zefektivňuje

samotný výcvik v ZTP.

Zkušený tělovýchovný pracovník se musí přizpůsobit takov}'1ll podmínkám, které mu jeho
útvar. místní

přirodní

improvizace a

umění

témat ZTP

materiálně

a geografické podmínky nabízí. Pokud existuje vůle, schopnost

využívat všechny dostupné
velmi

nenáročné.

prostředky

a možnosti, stává se

V následujícím odstavci se

organizování ZTP ve všech vyjmenovaných tématech.
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zaměříme

provádění

na problém

V tématu atletiky můžeme využít hromadnou i skupinovou formu výcviku. Výcvik
ve skupinové formě umožňuje častější zatěžování, kratší intervaly odpočinku a tedy i větší
efektivitu tréninkové jednotky. Navíc umožňuje rozdělit vojáky do skupin podle úrovně jejich
výkonnosti. Tím můžeme zvýšit i jejich motivaci. Hromadné formy, kdy využíváme
především

tzv. proudovou metodu nám umožňuje kontrolovat a vysvětlovat provádění

konkrétních cviků celé skupině. Při hromadném výcviku lze diferencovat požadavky na
jednotlivé vojáky tím, že probíhají stanovené úsek)! podle individuálních možnosti a dávají
nám možnost korekce techniky běhu atd..
Při

výcviku gymnastiky záleží na úrovní pohybových schopnosti a pohybové průpravě

každého z vojáků. Jestliže jsou z tohoto pohledu zdatní, je možné provádět kruhové tréninky
ve skupinách i jednotlivě na jednotlivých stanovištích samozřejmě s podmínkou dodržování

zásad bezpečnosti.
Sportovní a pohybové hry se musi organizovat takov}·m způsobem, aby se do hry nebo
jejího organizování zapojili všichni, kteff se výcviku TP účastní. Při velkém počtu vojáků a
možnosti využití více sportovišť lze hrát několik her najednou nebo volíme hry, do kterých se
zapojí všichni i v rámci zabezpečení probíhajícího utkání (rozhodčí, zapisovatelé atd). Další
možnosti je rozděleni vojáků do skupin, které se střídavě věnují např. posilování, opakování
technik boje z blízka. Jedinci mající problém s plněním výkonnostních norem mohou mít
individuální tréninkový plán apod .
Při volbě organizačních

forem a metod je hlavní prioritou zajištění bezpečnosti

výcviku. Hned poté následuje požadavek, aby se do tréninku zapojili všichni vojáci a vybraná
cvičení měla dostatečně stimulační

5. Zhodnocení

předpisů

charakter.

z hlediska zařazení nových témat do jejich obsahu je velmi

jednoduché. Jak jíž bylo řečeno v předcházejících odstavcích, zastaralé předpisy jsou
z hlediska jejich využitelnosti pro potřeby profesionální armády tématicky neaktuální. Nové
pohybové aktivity zde tedy nenajdeme.
Přestože nově vytvořené

programy

přípravy

s novou koncepcí armády již

počítaly,

nenalezneme ani zde žádnou z nových pohybových aktivit
Pro lepší přehled jsou všechna témata ZTP, která se ve výše zpracovaných předpisech
objevuji, zpracována do tabulky. Z tohoto přehledu je na první pohled patrné, že v nově
vytvořených předpisech

chybí témata gymnastika a sportovní a pohybové hry. Přitom ta

můžeme považovat za hlavní náplň hodin ZTP.

-75-

Tabulka ~ě. 18: Přehled témat ZTP u jednotlivých druhů vojska

Druh vojska
.....

r ..... ~-·

l!' ·'

('I

Předpis
....

Základní výcvik

Vševojsk-7-1

1 RZSaD, přesuny-rozvoj vytrvalosti.

ij
i

Prog-1-1

Mechanizované

!

Vševojsk-7-2

Mechanizované

li

Prog-1-2a3/M

ženijní

i

Ženijni

I

!

1

! Sportovni a pohybové hry.
i

Prog-1-2 a 3/M

1:

I

Záchranné útvary

h

i
:
I'
I
,,

C0-7-1

Prog-1-3/ŽZ

Spojovací

I

Prog-1-2 a 3/S

i

Prog-1-2 a 3/T

!

Chem-7-2

I

I

strážní

I

Vševojsk-7-3

Velitelské a

I

Prog-1-2/Log

strážní

I

Vojenská policie
Jednotky letectva

Přesuny-rozvoj

j

Sportovní a pohybové hry.

!Přesuny-rozvoj vytrvalosti,RZSaD.

Prog-1-2/V

l
~

I

Vševojsk-7-3

1

Prog-1-2 a 3/Log

:

· Sportovní a pohybové hry.
Přesuny-rozvoj

=

vytrvalosti, RZSaD.

I

I Sport. hry, posilování, kondiční běh, rozvoj

I

!

I
i

Těl-51-4

V}1rvalosti, příprava na přezkoušeni.

ISport. hry, gymnastika, atletika.

Legenda:
RZSaD

vytrvalosti,RZSaD.

; Sportovní a pohybové hry.

I
!

Jednotky logistiky

vytrvalosti,RZSaD.

I

Velitelské, provozní a

Velitelské, provozni a

1 Přesuny-rozvoj

Prog-1-2 a 3/Ch l Přesuny-rozvoj vytrvalosti,RZSaD.

Chemické

zabezpečovací

pohybové hry, gymnastika.

!1 Sp. a pohyb. hry, překážky-rozvoj vytrvalosti

Tank-7-1

Chemické

!Přesuny-rozvoj vytrvalosti,RZSaD.
i"
j Sp. a pohyb. hry, překážky-rozvoj V)1rvalosti

Spoj-7-8

l

Atletika, gymnastika.

I Přesuny-rozvoj vytrvalosti, RZSaD.

I

Tankové

i

i

vytrvalosti, RZSaD.

I

Prog-1-2/Z

Spojovací

Tankové

J Přesuny-rozvoj

1 Sportovní a

I

i

iPřesuny- rozvoj vytrvalosti, RZSaD.
i Atletika, gymnastika.

Zen-7-2až4

Pozemní dělostřelectvo i
Děl-7-1
Pozemni dělostřelectvo
Prog-1-2 a 3/D
Záchranné útvary

Témata ZTP

1I Atletika" gymnastika

Základni příprava

i

'
1

I

rozvoj základních schopností a dovedností
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dříve

U

vydaných

předpisů určených

pro dané druhy vojska narážíme v oblasti STP

doporučené cvičení

v tématu sebeobrana a boj z blízka na

KUMITE a KATA. Jedná se o

školy vycházející z japonského systému karate-do. V AČR nebyly tyto druhy sebeobrany
nikdy

zařazeny

vojáci,

do výcviku jako ucelený systém. Hodiny sebeobrany a boje z blízka vedli

kteří měli

z civilního života zkušenosti s některým druhem bojového

Vyškolené instruktory s povinností pravidelného obnovování licencí

přinesl

umění.

celoplošně

až

zavedený systém boje z blízka MUSADO.

Při

porovnání obou

druhů předpisů

jsme došli k závěru, že

nově vytvořené

programy

neruší účinnost těch dřive "ydaných. V účinnosti tak zůstávají oba druhy právních norem,
které jsou ve svém obsahu témat často rozili:Jné. Navíc dříve vydané nerozlišují ZTP a STP.
Nově vytvořené předpisy
zaměstnáni).

Ta se ale

obsahuji celkem 7

podstatně

Např.

předepisují

témat (8. téma je komplexní
dosud platné staré

předpisy

u spojovacích jednotek, které se v

současné

liší od témat, která

zpracované pro jednotlivé druhy vojsk.
době řídí

doporučovaných

podle platného předpisu Spoj-7-2 až 8 a podle prozatímních programů Prog-1-2/S a

Prog-1-3/S je značný rozpor.
Předpis

Spoj-7-8 předepisuje ve výcviku TP tato témata:

1. Sportovní hry.
2. Zrychlené přesuny.

3.

Př~konávání překážek.

4. Sebeobrana a boj z blízka.
Prozatímní Programy připravy spojovacích jednotek Prog-1-3/S doporučuji tato témata:
1. Rozvoj základních ohybových schopností a dovedností.
2.

Přesuny

3.

Překonávání překážek.

- rozvoj vytrvalosti.

4. Boj z blízka.
5. Plavání.

6.

Přežití

v tísni.

Jestliže má

tělovýchovný

pracovník zpracovat náplň hodin TP podle platných právních

norem, je otázkou, podle které se má řídit

Dřive

témata mají být v hodinách TP obsažena,

vydané

nově

předpisy

mu přímo stanovují, která

vydané prozatímní

předpisy

možnost volby z témat doporučovaných. Pokud dojde k mimořádné události
je pouze ve

formě .,doporučení"

a není

nařízeno přímo
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v

dříve

mu dávají

při tématu,

které

vydaných, ale dosud platných

právnich normách. je otázkou. zda po právním posouzení celé události se tento tělovýchovn}·
pracovnik nevystavuje možnosti postihu. Z pohledu

tělovýchovných pracovníků

těžké

potvrzují i fakta

se v těchto

provedeném s

předpisech

orientovat. Tento

tělovýchovnými

závěr

zjištěná

je velmi

v dotazníku

pracovníky.

I zde je zcela patrné, že v právním rámci

zajišťujícím provádění

služební TP chybí

předpis, který by témata a obsah hodin TP v AČR sjednocoval a byl tak snadným návodem

pro všechny

tělovýchovné

pracovniky. Proto je nezbytné v co nejkratší

předpis Těl-l-l.
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době

vydat nový

6.6 DOTAZNÍK
V průběhu zpracování diplomové práce jsme zjistili, že pro
znalostech a používání právních
vybrané

tělovýchovné

předpisů

útvarů

stavu o

vymezujících výcvik v TP, bude zajímavé oslovit

pracovníky. Jak již bylo

řečeno

z oslovených odmítla zpracovat oficiální dotazník s tím, že
jednotlivých

zjištění skutečného

neod:povídá prezentované

skutečnosti.

v úvodu této práce,
skutečný

většina

stav v provádění TP u

Tento fakt se

při

vyhodnoceni

našeho šetření ukázal jako pravdivý a to hned v několika oblastech.
respondentům

Osloveným
problematiky

provádění

jsme položili celkem 14 otázek, týkajících se zejména

ZTP. V položených otázkách jsme se snažili postihnout vše, co

s tímto tématem souvisí. Jelikož jedním z úkolů této práce je nastínit možnou koncepci
v provádění ZTP, položili jsme
přípravou obecně.

tělový-chovným pracovníkům

Našim cílem bylo zjistit i

tělesné připravenosti nově

přístup velitelů

i otázky související s tělesnou
a

vojáků

k TP,

skutečný

stav

nastupujících rekrutů a procentuální odhady nevyhovujících vojáků

z výročního přezkoušení .
Pro přehlednost jsme nejpodstatnější a do tabulky zpracovatelná data, upravili do tabulky
č.

19. Jednotlivé položky jsou

seřazeny sestupně

na nejvyšších stupních velení až k těm
následně seřadili

od tělovýchovných

zařazeným

na úrovních

pracovníků zařazených
praporů.

Prapory jsme

od jednotek typu C k jednotkám typu A.

6.7 Vyhodnocení dotazníku
Dotazníky budeme hodnotit ve

třech

tématických okruzích. První se týká

zjištění,

u

jakého druhu vojska a jakého stupně velení AČR vybraný respondent pracuje. Druhý okruh
je

zaměřen

provádění

na

TP.

jednotlivých

zjištění
Třetí

druhů

stavu orientace v

současných

okruh se zabývá otázkami o

vojsk,

zjišťuje

jejich

právních úpravách vymezujících

skutečném

skutečné potřeby

stavu

provádění

ZTP u

v oblasti

provádění

ZTP a

v konečné fázi se zabývá i problematikou motivace a přístupu samotných vojáků a velitelů
k provádění TP.
Dotazník je v příloze č. 14.
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1.

Tématický okruh otázek týkající se zařazení jednotlivých účastníků dotazování.
Podle otázky, na jakém stupni velení daný respondent pracuje, jsme řadili získané údaje

od stupně velení Generální štáb AČR, Velitelství Společných siL úroveň brigáda až
k jednotlivým praporům. Prapory jsme následně seřadili od jednotek typu C, Baž A.

2.

Tématický okruh otázek zabývající se problémem orientace a znalostí
právních úprav vymezujících
(typů

provádění

současných

ZTP (TP) u jednotlivých druhů vojsk

jednotek).

Jako druhá byla položena otázka, týkající se předpisů a nařízení, podle kterých se
dotazovaní

tělovýchovní

pracovníci

řídí.

V této otázce jsme zjistili, že více než polovina

z dotázaných nezná nebo nemá k dispozici platné právní předpisy, které vymezují provádění
TP u jejich útvaru. Někteři např. tvrdí, že Vševojsk7-1 je již několik let zrušen a jiní se podle
tohoto

předpisu striktně řídí. Někteří tělovýchovní

předpisech

a

někteří

se

řídi předpisy,

pracovníci nemají tušení o nových

které nejsou a nikdy nebyly

určeny

pro jejich duh

vojska. Tři z dotázaných se ffd:í pouze podle zastaralého předpisu Těl-l-l. Jeden uvedl, že má
v nařízení stanovený pouze počet hodin a obsah jednotlivých hodin si určuje jen podle
vlastního uvážení. Nově vydané prozatímní Programy připravy má k dispozici pouze pět
z ceklem osmnácti oslovených.
Zjištěná

Odpovědi

na tuto otázku jsou uvedeny v tabulce č. 19.

fakta jasně ukazuji na skutečnost. že je potřeba vytvořit takový

předpis,

který

bude .,univerzálním" návodem k provádění TP u všech druhů vojsk.

3.

Třetí tématický

okruh zjut'uje skutečný stav provádění ZTP u jednotlivých útvarů

a dal§í skutečnosti, které s touto otázkou souvisí.
Odpovědi

na otázky :

- jaký je celkový počet hodin TP a počet hodin vyčleněných na ZTP,
- která témata ze ZTP se skutečně v těchto hodinách objewjí,
- která ze sportovních her je u vás nejoblíbenější,
jsou uvedeny v tabulce č. 19.

V otázce

č.

6 jsme se dotazovaných

tělovýchovných pracovníků

ptali, zda se oni sami

podílejí na organizaci a provádění ZTP. Více než polovina z dotázaných odpověděla, že
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hodiny ZTP vedou sami a organizovaně pouze u štábu. U jednotek si takto zaměřené hodiny
vedou sami velitelé

~

Jeden z oslovených

tělovýchovných pracovníků odpověděl,

družstev,

popřípadě instruktoři

kdy nechává vést hodiny ZTP velitele družstev,

STP a to na

přičemž

základě

osvědčil způsob,

že se mu velmi
jednou za

jejich instrukcí.

měsíc

vede vzorovou

hodinu on sám a jednou za období kontroluje provádění TP u všech jednotek.
Téměř

polovina se v této otázce shodla, že je

nezájmem ze strany svj·ch
obsáhlé administrativě a

velitelů

a

často

při

i samotn)'ch

časově náročné činnosti

činnosti značně

své

vojáků.

Další problém vidí v

v sou\islosti s péčí o

tělovýchovný

Oslovení respondenti v dotazníku odpovídali i na otázku týkající se
velitele k

provádění

je spíše negativní.
nadřízený

příliš

materiál.

přístupu

jejich

TP. Celkem sedm z dotázan}·ch uvedlo, že přístup ze strany jejich velitele
Většina

z těch,

kteří

se setkávají s takovým

se o TP zajímá pouze v souvislosti s v}'sledky

kontrolách stavu

limitována

tělesné připravenosti. Nejčastěji

přístupem

uvedla, že jejich

výročních přezkoušení

opakovanou

odpovědí

nebo jiných

na tuto otázku bylo,

že velitele zajímá jen skutečnost, aby se v rámci TP nestala žádná mimořádná událost.
U

těch, kteří

mají na tuto otázku reagovali kladně, převažuje odpověď, že přístup velitele

k TP je pozitivní dokud výcvik v TP nijak nenarušuje chod útvaru.

Na otázku, zda mají sami vojáci snahu o zvyšování fyzické kondice,
jednoho z dotazovaných,
k TP vztah pozitivni.

stejně.

odpověděli,

až na

Vojáci, kteří nemaji problémy při výročním přezkoušení mají

T~ kteří

problémy z přezkoušením mají,o TP zájem nejeví a

k pohybovým aktivitám musí být do slova nuceni formou sankcí. Z odpovědí vyplívá, že
nezájem o TP mají
různými

především

vojáci pracující na štábech a ti

"oklikami" vyhýbají výročním

Následující otázka souvisela se

dvěma předcházejícími

poměru

armády ale

většinou shodně odpověděli,

vojáka z povolání.

kteří

se pak

a týkala se postihu za neplnění

nařízení,

dvakrát za sebou nevyhovujícL bude

služebního

starší,

přezkoušením.

norem výročního přezkoušení. V Jednu 2007 vydalo VSpS
výročním přezkoušení

.,služebně"

Tělovýchovní

že ve

osobního ohodnocení. Jeden z dotázaných

započato řízení

pracovníci

skutečnosti

odpověděl,

že s vojákem, který je na

patřící

současné

ukončení

pod tuto složku

jsou sankce jen ve
že

o

formě

snížení

platové podmínky

příslušníků AČR jsou na takové úrovni, že obavy ze snížení osobního ohodnocení jsou

mnohem menší, než-li snaha

překonat

odpor

vojáků
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k pohybovým aktivitám zvyšujícím

odpověděl

fyzickou zdatnost. Jeden z dotázaných

takto:

,;za

20 let jsem

neviděl

vojáka

z povoláni propuštěného na základě nevyhovujících výsledků z TP".
Na druhé

straně

ale existuje i
ne~-yhovující

nevyhovující se musí,

několik útvarů,

z TP

kromě

kde,

povinně účastnit

hrozících sankcí pro

organizovaných hodin TP a to bez

výjimek

Následovala otázka, jak}· je
výročním přezkoušení.

skutečný počet

nevyhovujících a

Získané údaje jsou uvedeny v tabulce

č.19.

nezúčastněn}•ch

na

Procenta nevyhovujících

vojáků jsou alannujicf. Čísla 15%, 12'ó nebo 10%, která ve svých odpovědích tělovýchovní
pracovnici uvedli, vypovídají o skutečném stavu tělesné připravenosti příslušníků A ČR.

Na další otázku týkající se stavu fyzické kondice
odpověděli,

s výjimkou příslušníků jednotek typu A,

přichozími

vojáky je

také na tom, že
přijímáni

největší

přijímací

nastupujících

stejně. Shodně odpověděli,

procento nevyhovujících z

vojáků,

že mezi nově

výročního přezkoušení.

Shodli se

kritéria pro nové rekruty jsou velmi nízká a k armádě jsou tak

vojáci s nízkou až

pracovníků odpověděl,

nově

podprůměrnou

úrovní fyzické kondice. Jeden z oslovených

že k jejich útvarů přicházejí spíše mrzáci, než-li vojáci! Další uvedl, že

7 z 1O nově příchozích nesplní výroční přezkoušení.

Na

skutečné potřeby

k provádění ZTP

A ZTP využívají jen v čase
tělovýchovni

přípravy

na

odpověděli odlišně

jen

výroční přezkoušení.

příslušníci

jednotek typu

U ostatních jednotek se

pracovnici snaží zakomponovat ZTP jako zAklad výcviku TP. Prioritou je

zejména rozvoj vytrvalosti v běžeckém tréninku a rozvoj síly s využitím posiloven. Všichni se
shodli na

závěru,

že ZTP je ve výcviku vojákU základ bez kterého nelze navázat na STP a

absence ZTP se projevuje i pří odborných vojenských činnostech.

K otázce, zda mají u svých útvarů vhodné podmínky pro provádění ZTP, uvedla většina
z dotázaných, že nejlepší podmínky mají pro běhání. Až na dva z dotázaných, mají ve svých
útvarech možnost využívání posilovny. S finančními nebo jinými problémy s pronájmem
vybraných tělovýchovných zařízení se nestkal žádný z oslovených pracovníků.
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Tab.! 19,: Orientaění přehled o skuteěném stavu prováděni ZTP, 0/o nevyhovujících a náplni ZTP na nizných stupnich velení
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SH
V
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tenis

7 DISKUSE
V této kapitole se budeme snažit shrnout získané poznatky a porovnat je s našimi
hypotézami.
Na začátku zpracování této práce jsme vyslovili domněnky, že v provádění ZTP u AČR
jsou

značné

přípravy

nedostatky vyplývající zejména z dosud

chybějící

koncepce základní

tělesné

a z důvodu absence vhodného, souhrnného předpisu, který by se tělesnou přípravou

v dnešních podmínkách armády zabýval. Další nedostatky pak vyplývají ze
v platnosti

zůstávají předpisy

potřebám plně

a programy

přípravy,

skutečnosti,

že

které ve svém obsahu neodpovídají

profesionální armády. Ty1o hypotézy se nám potvrdily:

1.

Provedenou analj·zou platných právních předpisů.

2.

Díky informacím získaných dotazníkovým šetřením.

zaměřili

V naší práci jsme se

na programy

přípra\'y

pro jednotlivé druhy vojsk, které

byly vydané v rozmezí let 1989-1994. Jejich obsahovou analýzou a následným porovnáním
dnes

skutečných potřeb

Tématicky a

jsme zjistili, že tyto programy jsou v dnešní

obsahově jsou

zastaralé. Jejich cílem b~lo

připravit

podobě

a vybavit vojáka v

základní vojenské služby základními znalostmi a dovednostmi dané vojenské
dvanáct

měsíců

vj·cviku.

Předepsaná

témata odpovídají

nevyhovující.

potřebám

průběhu

činnosti

a to za

armády koncipované pro

povinnou vojenskou základní službu.
Hypotéza, že
odpovídat
nově

nově vytvořené

skutečným potřebám

prozatímní programy

přípravy

budou ve svém obsahu

profesionální armády se potvrdila jen

částečně.

Výhodou

zpracovaných předpisů je možnost výběru z uvedených témat, ale jejich náměty a obsah

je tak strohý a jednotvárný, že v
pomůcku

konečném

výsledku ani tyto programy

nepředstavuji

ideální

k prováděni ZTP.

Vzájemnou komparaci obou skupin platných právních norem vymezujících
TP jsme dále došli k

závěru,

počtu

hodin,

rozporu co do

že

obě dvě

skupiny dnes platných

různorodosti

z následně provedené ankety vyplyne, že
právních úpravách orientovat

Při

předpisů

provádění

jsou ve vzájemném

témat i jejich obsahu. Nelze se tedy divit, když

tělovýchovní

pracovníci mají problémy se v

těchto

orovnání obsahu hodin ZTP v provedeném dotazníku
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(tab.

č.

19) a v obou platných právních úpravách je jasné, že se témata

doporučená

nebo

stanovená značně liší od těch skutečně zařazovaných.
Vyhodnocenim odpovědí na otázky týkající se orientace a znalostí předpisů, kterými by
se

měli tělovýchovní

skutečnosti

pracovníci

řídit,

vyplynul

závěr,

že

tělovýchovní

pracovníci ve

neví, podle jaké právní úpravy se mají řídit a v tématech ZTP většinou zařazují

pouze běháni na rozvoj vytrvalosti, posilováni a sportovní hry.

Z
útvarů

výsledků

provedeného dotazníku bylo

zjištěno,

že ZTP probíhá u

většiny

vojenských

formou sportovních her. Témata atletiky nebo gymnastiky se v základním výcviku
minimálně.

objevují jen
analýze

Tyto výsledky se shodují i se

výsledků výročního přezkoušeni

závěry

v roce 2006, kterou

kontroly a po provedené

nařídil náčelnik

Generálniho

štábu AČR Ze závěrů této kontroly jednoznačně vyplývá, že přístup vojáků a jejich velitelů
k výcviku v tělesné

přípravě

tématem výcviku. V obsahu

nedoznal žádných podstatných

tělesné přípravy převládají

změn

a TP

zůstává

okrajovým

sportovní hry, které jsou pro rozvoj a

udržení tělesné kondice nedostačující, což potvrzují i výsledky výročního přezkoušeni.

Jednoznačná

způsob,

Osvědčil

shoda panuje mezi dotazovanými v otázce vedeni hodin ZTP.

se

kdy většinu hodin ZTP vedou velitelé družstev apod., kteří jsou instruováni

tělovýchovnými

pracovníky.

Někdo může

namítnout, že funkce

tělovýchovného

pracovníka

v tomto připadě tedy ztrácí své opodstatněni, ale všichni z dotázaných uvedli, že tento způsob
vedeni hodin je
zůstávají

případů

pak

nejefektivnější

a

přináší

instruktáže jednotlivých

i dobré výsledky. Na

velitelů,

kontrolní

tělovýchovných

činnost provádění

pracovnících

TP a ve

většině

se tělocvikáři na jednotlivých útvarech věnují vedení hodin TP u štábů a individuálně

těm, kteří

mají problémy s plněním norem

výročních přezkoušení

nebo

těm, kteří

mají

zdravotní úlevy a potřebuji v TP odborné vedení.

Velkým

překvapením

pro nás byly výsledky týkající se procentuálm'ho

vyjádření počtů

nevyhovujících z výročního přezkoušeni v minulém roce. Údaje od osmnácti oslovených
tělovýchovných pracovníků
přezkoušení
tělesné

ukázaly, že

skutečný počet

nevyhovujících

je 5-8 %. Tento výsledek jsme porovnali s přehledem o

výkonnosti za rok 2006, který je uveden v příloze

nevyhovujících. Vzhledem k tomu, že dotazníky vyplnili

č.

výročním přezkoušeni

15. Zde je výsledek 3,5 %

tělovýchovní

zde vyjmenovaných složek, je zarážející, že rozdíl je až dvojnásobný. V
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při výročním

pracovníci ze všech
příloze č.

15 je ve

sloupci označeném písmenem E uvedeno, že u AČR nebyl v roce 2006 .žádný voják, který by
se bezdůvodně nedostavil k výročnímu přezkoušení. V několika

odpovědích

však

zaznělo,

že

neomluvení vojáci nejsou výjimkou a tělovýchovní pracovníci takové případy ve své praxi za
minulý rok mají. Vzhledem k těmto všem

skutečnostem

se domníváme, že výsledky

z výročního přezkoušení mohou být před závěrečným vyhodnocováním na vyšších stupních

zmanipulovány, aby hodnocení

tělesné připravenosti

nežádoucí pozornost. Podle jednoho z dotazovaných je
případech

u jednotlivých složek nepoutalo
skutečnost

taková, že se v

nevyhovující nebo neomluvení vojáci administrativně pfeswtou do kategorie

vojáků s krátkodobým zdravotním omezením nebo do kategorie omluven
(např.

některých

z jiných

důvodů

mise). Tím se pak uměle čísla udávající počty nevyhovujících zmenšují.

Pokud je
otázka, k

skutečně

takto manipulováno s výsledky

čemu prověřování tělesné

ukazatelem

skuteěnébo

měla b)1 přijímána

stavu

zdatnosti

vlastně

je.

výročních přezkoušení,
Výroční přezkoušení

tělesné připravenosti vojáků

a na

základě

jeho

by

vyvstává
měla

výsledků

být
by

adekvátní a efektivní opatření vedoucí k pozitivním změnám v této oblasti

přípravy.
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8 NÁVRH ŘEŠENÍ
Při

tělesného

návrhu možné koncepce základního

\'}-cviku jsme ·vycházeli zejména z

faktů zpracované analýzy právních norem, které zajišťují provádění TP u AČR a částečně

také z dat, která jsme získali pomocí dotazníku.
Z analýzy platných právních norem jsme zjistili nedostatky
zobecnění

především

v určité

míře

obsahu témat TP. Ta se vždy vztahuji k danému druhu vojska bez ohledu na

individuální

potřebu vojáků

v souvislosti s reálnou vojenskou

vykonávají. Z výsledků dotazníkového
potřeba ZTP

šetření

činností

(odborností), kterou

mezi tělovýchovn:ý·mi pracovníky je patrné, re

se snižuje od úrovně velení štáb až k jednotkám typu A

Nově \)'tvořený předpis

potřeby vojáků

zabývající se

prováděním

ne podle druhu vojska, ale podle

souvislosti s vykonáváním vojenské

činnosti

ZTP by

náročnosti

na každého

a

měl

zohlednit právě reálné

požadavků,

individuálně

které jsou v

kladeny.

Rozdělení

jednotek AČR na typy A, B a C koresponduje s potřebou vycvičenosti v oblasti tělesné
připravenosti. Rozdělení jednotek je následující:

Jednotky typu A (tzv. bojové):
- speciální, průzkumné a výsadkové,

-4. bm,
- pohotovostní oddělení VP.

Jednotky typu B:
-tankové,
- mechanizované,
- chemické,
- radio-elektronický boj,
- protivzdušná obrana,
- minometné,
- renijní,
- dělostřelecké,
-strážní,
- vzdušné síly,
- dopravní oddělení VP.
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Jednotky typu C:
- spojovací,
- logistické,
- zabezpečovací,
- zdravotnické,
- vojenská hudba,
- oddělení obecné kriminality VP.

Potřeba tělesné připravenosti

klesá od jednotek typu A k jednotkám typu C a to

z důvodu využitelnosti a vojenského
koncepce by vojáci

neměli

být

určení

cvičeni

v momentě bojového nasazení. Podle myšlené

podle typu jednotky A, B a C, ale podle tohoto

dělení

by měly být rozlišeni vzhledem ke skutečné vojenské odbornosti (dále jen Vod). V praxi by to
znamenalo, že by každý byl
dělení

zařazen

podle druhu vykonávané

následně
kuchaře

na funkci, ke které by bylo

činnosti

na

činnost

nedocházelo k situacím, kdy by voják,
nebo logisty

průzkumná činnost.

měl

typu

zařazený

A. B
u

přiřazeno

i výše

a C. Tímto

průzkumného

zmíněné

způsobem

by

praporu na funkci

stejný obsah TP jako voják, jehož vojenskou odborností je

např.

Obsah TP by byl přizpůsoben potřebám vykonávané činnosti a výcvik

v TP by byl mnohem efektivnější než je tomu dnes. Souvislost obsahu TP a jednotlivých typů
VOd je znázorněna ve schématu č. 3.
Rozdělení typů

vojenských odborností (Vod) by mohlo b}i následující:

VOd typu A:
- průzkumník,
- výsadkář,
-příslušníci jiných odborností, kteří provádějí také vý'sadkový

- příslušnik pohotovostnilio odděleni VP,
- některé záchranné odbornosti,
- náčelníci a

instruktoři tělovýchovy,

- osádky bojových letadel a

vrtulníků,

atd. .

VOdtypuB:
- příslušníci mechanizovaných čet,
- příslušníci osádek tanků,
-příslušníci

VP,
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výcvik,

- ostatní létající personál,
- příslušníci

strážní služby,

-příslušníci

chemických rot,

- příslušníci ženijních rot,
- přislušníci dělostřeleckých baterií,
- příslušníci

PVO baterií atd. .

VOd typu C:
- příslušníci štábů,
- logistické specializace (kuchaři, PHM, park techniky, dílny, strojníci, technici, skladníci
atd.),
- spojaři,

- zdravotníci,
- vojenská hudba,
- přislušníci Čestné stráže, atd .

Jak již bylo

řečeno

v

předcházejícím

odstavci,

potřeba tělesné připravenosti

jednotek typu A k jednotkám typu C. To však neznamená, že by jedinci
(nebo VOd) typu C
především

neměli

mít

potřebnou úroveň tělesné

zefektivnit výcvik v TP podle

skutečných potřeb

potřebnou tělesnou

neznamená mít jen
fungovat i ve smyslu

kompenzačním,

zařazení

kondice. Smyslem

klesá od

u jednotky

rozdělení

je

k dané vojenské odbornosti. A to

kondici nutnou k výkonu funkce. TP by

tzn., že by podle druhu vykonávané

měla

činnosti měla

zajistit kompenzaci nežádoucích vlivů, které s sebou ta či ona vojenská činnost přináší.
Témata
vykonávané
kteří

si

tělesné přípravy

vojenské

budou vycvičeni

určitou úroveň

by

měla

činnosti. Některé

především

být

zaměřena

vždy s ohledem na druh a

potřeby

potřebují

vojáky,

skupiny vojenských odbornosti

v tématech STP, pro jiné je naopak prioritou mít a udržovat

obecné zdatnosti získávanou v tématech ZTP.

Na jednotky (VOd) typu A, vzhledem k jejich

především

kladeny vysoké požadavky zejména v oblasti speciální
výcviku v TP jsou témata ze STP. Např. v tomto pořadí:
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bojovému

určení,

tělesné připravenosti.

jsou

Základem

I.

Přesuny

2.

Přežití.

ve všech ročních období, ve dne i v nocí, za ztížených podmínek.

3. Sebeobrana a boj z blízka.
4.

Překonávání překážek

a házení.

5. Vojenské lezení.
6. Vojenské plavání.
7. Rozvoj rychlostních schopností v rámci sebeobrany a při překonávání překážek.
8. SAC, rozvoj koordinačních schopností např. v rámci témat sebeobrany a překonáváni
překážek.

ZTP jako základ pro rozvoj speciálních pohybových schopností a dovedností by měla být
součásti

vojensko-odborných příprav (taktické,

měla b}'t součástí

střelecké,

výsadkové aj.) a dále by její témata

výcviku ve STP (rozvoj rychlosti a koordinace v rámci boje z blízka, rozvoj

silových schopnosti při vojenském lezení atd. ).

Pro jednotky (VOd) typu B je prioritou dosaženi takové

jim

umožňuje

dán jejich

bez

problémů

případným

vykonávat danou vojenskou

úrovně

činnost.

obecné zdatnosti, která

Charakter této

činnosti

je

bojovým nebo jiným využitím, se kterým se shodují i požadavky na

celkovou a tedy i tělesnou připravenost. Činnost těchto jednotek (odborností) je, ve většině
případu,

spojována s obsluhou a využíváním vojenské techniky a

systémů. Přináší

s sebou jednostranný druh zatížení a v mnoha

stereotypní a tedy i psychicky
Některé

náročná.

případech

Prioritou výcviku v TP by

vojenské odbornosti "typu B" pro svou

různ)'ch zbraňov)·ch

činnost potřebují

měla

je tato

činnost

být témata ze ZTP.

malost vybraných témat

STP.

1. Rozvoj silových schopností formou kruhových tréninků.
2. Rozvoj vytrvalosti v rámci

překonávání překážek

a atletiky.

3. Rozvoj plaveckých dovedností a základy vojenského plavání.
4. Základy přežití v tísni.
5.

Kompenzační

a relaxační cvičení zaměřená na kompenzaci jednostranného zatížení.

6. Sportovní hry z důvodu psychohygieny a upevnění kolektivu.
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Jednotky (VOd) typu C jsou jednotky (profese). které zajišťují
ostatním. Jejich

činnost většinou

probíhá bez

větší

určitý

servis a podporu

fyzické námahy. ale o to více jsou vojáci

zařazeni na tato systematizovaná místa, vystaveni zátěži psychické. Často stereotypní činnost

a jednostranná zátěž s nedostatkem pohybu s sebou přináší riziko vzniku civilizačních chorob
a svalových dysbalancí. Témata ZTP by proto měla být zaměřena a volena s ohledem na tyto
skutečnosti.

Základem TP těchto VOd by měla b}"t tato témata:

1. Rozvoj V}1rvalosti při atletickém tréninku, při základních přesunech a na překážkové

dráze.
2. Rozvoj silových schopností v rámci kruhových tréninků a gymnastiky.
3. Rozvoj obratnosti
4.

při

pohybových hrách.

Cvičení přímo určená

k

uvolňování,

protahování a posilování svalů majících tendenci k

oslabování.
5. Sportovní hry.

Pro výcvik v ZTP by byl vyt\'ořen určit}' sborník (zásobník) s širokým výběrem cvičení a
cviků

pro každé z témat a to i s uvedením všech možných metod a forem. Témata by byla

zpracována tak, aby na sebe jednotlivá
náročnost

cvičení

co do obsahu, objemu a intenzity.

prováděním

ZTP by tak

měli

Tělovýchovný

ucelený návod s možností

Díky tomuto "systému" by byly
přiměřenosti,

navazovala a

zajištěny

i

postupně

pracovník nebo osoba

"ýběru

nejdůležitější

se zvyšovala jejich

vhodné

náplně

pověřená

hodin ZTP.

výcvikové zásady jako je zásada

posloupnosti, soustavnosti a trvalosti.

Soubory tělesných cvičení rozdělit:
1.

Cvičení

2.

Cvičení kompenzační

3.

Sportovní hry.

na rozvoj základních pohybových schopností.

Pro zlepšení stavu

provádění

jednotlivé velitele rot,
praporčíků,

instruktorů

Tělovýchovní

školili ·výše

a relaxační.

čet

základní tělesné

a družstev

výcviku nebo

pracovníci by v rámci tzv.

zmíněné

vojáky v oblasti

přípravy

popřípadě

určené

vojáky

by bylo velmi efektivní využívat
zařazené

na funkcích vrchních

vojáky se vztahem k

tělesné přípravě.

instrukčně-metodických zaměstnání

provádění
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ZTP. Tato školení by

měla

tdále jen IMZ)
probíhat

např.

jednou za výcvikové období a
těchto IMZ

měla

počtu

by trvat ne co do

hodin, ale spíše dní. Základem

by byli vybraní vojáci proškoleni a seznámeni:

- se základními metodami k rozvoji konkrétních pohybových schopností,
- s provádětúm jednotlivých cviků a cvičetú,
- s písemnými přípravami k vybraným tématům podle VOd.

Výhodou tohoto řešeni by byla možnost provádět ZTP (ale i STP) právě podle vojenské
odbornosti. Jednotliví velitelé nebo

určetú

fyzické zdatnosti konkrétních vojáků,

vojáci mají navíc dokonalý

přehled

o úrovni

o chystaných vojenských akcích, misích nebo

jiných vojenských povinnostech a dokážou tak v}·cvik ZTP
čety

přehled

přizpůsobit potřebám

družstva,

atd.

Nové pohybové aktivity

Jedním z úkolů této diplomové práce bylo navrhnout
aktivit do systému TP.

Při

vyhodnocováni

dotazníků jsme

zařazení

zjistili, že

nových pohybm'Ých

některé

nové pohybové

aktivity tělovýchovní pracovníci již do hodin TP zařazují a to zejména v tématech sportovní

hry. Jedná se

především

o florbal, který se podle

výsledků dotazníků těší

velké

oblibě.

Dále

jsme se setkali se šermem, golfem a badmintonem.
Podle našich zkušenosti se nové pohybové aktivity
za podpory

programů

nežádoucích jevit
zmíněný

potřeb

z fondu kulturních a sociáltúch

Nejčastěji

provádějí

v rámci mimoslužebtú TP

a v rámci prevence

sociálně

-

se jedná o aktivity jako jsou squash, richocet, bowling a již

florbal. Vyjma florbalu,jsou výše zmíněné sporty prostorově velmi náročné. K jejich
sportoviště,

provozováni jsou nezbytná typizovaná

která bývají

center. V možnostech annády je zajistit pronájem

těchto

nakoupit vhodné sportovtú vybavetú, které je vojákům v
Začlenění těchto,

zařazené

kapitolách, vojáci

sportovních

prostor a z vybraných

případě

fondů

zájmu k dispozici.

dnes tolik oblíben}·ch, pohybových aktivit do systému služební tělesné

výchovy je vhodné zejména pro vojáky
pro vojáky

součástí větších

zařazené

na místech od stupňů veleni brigáda a výš a

k vojenské odbornosti typu C. Jak již bylo

zařazení

na

těchto

řečeno

systematizovaných místech trpí

nedostatkem pohybu a jednostranným zatížením. To s sebou přináší

při

v předcházejících
výkonu své práce

značná

zdravotní rizika.

Všechny výše vyjmenované pohybové aktivity jsou vhodné ke zvyšování fyzické zdatnosti,
k

uvolnění

emocionálního napětí a k

předcházetú
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vzniku různých civilizačních chorob.

U vojenských odborností typu A a B je možné
tělesné

provozovat pouze v rámci mimoslužební
důvodů.

tyto formy pohybových aktivit

výcho\'y a to zejména z organizačních

Tyto sporty maji co do prostoru a počtu hráčů velmi omezené možnosti a jejich

provozování v rámci jednotky, družstva apod. je nereálné. Výjimkou je pouze již

zmínění

florbal. Dalšim aspektem, který je nutno brát v úvahu při uvažování vhodnosti zařazení těchto
pohybových

akti~·it

do služební TV u

v hodinách TP jiné priority a
připravenosti

musí

časově

těchto

vojenských odbornosti je, že tito vojáci mají

by nebylo možné plnit požadavky, které v oblasti tělesné

splňovat. Určitým

kompromisem by mohlo být zařazení nových

sportů

do

témat sportovní hry. Mohli by se zde objevit takové sportovní hry jako je ragby, badminton,
lakros 1 nebo baseball.
Vzhledem k velkému zastoupení žen v armádě by bylo žádoucí a

jistě

by se setkalo

s velkým ohlasem, kdyby v rámci služební TV byla zařazovány pohybové aktivity jako jsou
různé druhy aerobiků nebo spinning. 2

Do systému ZTP by se

měla zařadit

i

různá relaxační

a

kompenzační cvičení,

jako je

jóga, pilates3, cvičení s velkými gymnastickými míči4 , posilovacimi gumami apod.. Jak bylo
řečeno

v předcházeji kapitole, jedná se o

různých

cvičení,

která by

měla přispívat

ke kompenzaci

svalových dysbalací vznikajícich při sedavém způsobu zaměstnání a při nedostatku

pohybu.

1

Lakros, cílem je dopravit malý míček do soupeřovi branky, míček hráči nos~ nahránjí a chytají za pomoci
kapsy na konci lakrosové tyče.

2

Spinning je jízda na stacionárním kole s možností stimulace různě obtížných terénů.

3

Pilates. pomalé rehabilitační cvičeni s posilováním a protahováním, zaměřené zejména na odstraněni a prevenci
svalových dysbalancí a bolestí s tím související.

4

Gymnastické míče jsou nafukovací míče o piŮměru od 55-75 cm k relaxačnímu a kompenzačnímu cvičení.
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Schéma ~3: Návrh možné koncepce ZTP podle vojenské odbornosti (VOd)
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9 ZÁVĚR
Dovolte nám

závěrem

výsledky, z kterých by

naší práce shrnout

mělo b}'t zřejmé,

stručně, konkrétně

a

přehledně

dosažené

zda byly splněny cíle diplomové práce.

Analýzou dostupných právních předpisů, které řeší základní tělesnou přípravu, potažmo
tělesnou přípravu celkově

a provedením pilotního dotazníkového

šetření jsme dospěli

k

těmto

hlavním závěrům:

I.

Současná právní

nevyhovuje

2.

potřebám

dnešní plně profesionálni annády se specifickými úkoly.

Pro kvalitní a efektivní provádění základní tělesné přípravy je nutné zpracovat a zavést
takový

předpis,

působící

3.

úprava zabývající se prováděním základní tělesné přípravy

kter}' bude ve své podobě pomůckou pro tělovýchovné pracovníky

u všech druhů vojsk a typů jednotek.

Tento předpis musí být zpracován takov}·m způso~ aby na jedné straně nafizoval
plnění

konkrétních tématických okruhů a na straně druhé pak po jejich splnění dával

tělovýchovným praco\níkům

4.

Výběr témat

možnost výběru z témat doporučovaných.

by měl být dostatečně pestrý. Obsahově by měl tento předpis zahrnovat

všechny možné druhy pohybových aktivit a to i ty, které paří systémově do výběrové
TV. Jednotlivá témata by
prováděných cvičení

a

měla

měla být

zpracována v návaznosti co do obtížnosti

by obsahovat i metody a formy provádění jednotlivých

cvičení.

5.

Základní tělesná příprava (TP) by měla b}1 prováděna v závislosti na skutečné potřebě
každého vojáka, vyplývající mu z jeho povinností a

požadavků

vzhledem ke konkrétní

vojenské odbornosti.

6.

Na výcviku v základní tělesné přípravě by se měli podílet i jednotlivý velitelé čet,
družstev, stanoveni vrchní praporčíci nebo
měli řídit instrukčně

- metodická

určení

zaměstnáni
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vojáci.

pro tyto

Tělovýchovní
určené

pracovníci by

vojáky takovým

způsobem

a v takovém časovém trvání a sledu , aby byl následný výcvik v ZTP

dostatečně kvalitni

7.

a efektivní.

Z dotazníků vypljvá, že požadavky na fyzickou kondici vojáků AČR stále klesají, z
výročního přezkoušení tělesné výkonnosti

se stává pouze formalita a jeho oficiální

výsledky neodpo\>idají reálnému počtu nevyhovujících z TP.

8.

Pro mnoho vojákU a někdy i jejich velitelú je jediným smyslem TP příprava na výroční
přezkoušení, jehož splnění je pro

mnohé vojáky ncholem tělesné zdatnosti.
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4. Běh v členitém teri'llu 4-6 km, 6-10 km.
~~C?.!!Q~!~L~~Q!J!bi~OV.!t.!~~..(;.::.::;;_~-:.. --=:.
1. Kotouly, pfem€..1y.
2. SAC, 10 x 10m člunkový běh.
3. Kliky, shyby, šplh, leh-sed, dřepy, výskoky.
5. strečink.
1. Pfeká?.ková dráha, přírodní překážky

---1

1--~,~=:~=~=:~·~: -.=~=.-t~f~iWli~==~-=~=:=~~=~~.-.==··.~=~-:~~~t~.:1. {~:~l:lF.i~i-Jfo~~~:
:~~ ~~~:~-~==!~,~!1~-~=~=~~~-8:!~~-~
---MUSADO MCS pády, postoje,
kryty, kopy, údery.
Sebeobrana a boj z blízka

přemisťování,

2. Obrana oroti držení a škrceni.

Příloha
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Rozpočet hodin

a podrobný obsah témat v základní přípravě podle předpisu

Prog-1-1

Pf~bled

timat a rozpoč~t hodin

Číslo

Téma

timatu

Po&t
bodJn

1. fáze1

.,

-

Přes-uny- rozvoj

,·ytrvalosti

6

16

Rozvoj základních pohybových schopností a dovedností
Překonáváni ptekážek
Přezkoušení fyzické zdatnosti
2. ráz~
PfeSWly- se zátěži a s orientací
Přežití v tí~ni
Ron~oj základních pohybo\ých schopností a dovedností
Boj zblízka
Překonávání ptekážek
Pi-ezkoušetú - piekážková dráha
3.fáze
Vojenské lezení -trenažér JAK.li'B
Boj zblízka
Přežití v tísni
Pte~uny- se zátěží a ve ztížených podmíukácb
Pl'ezkoušení fyzické zdatnosti
4. fázeZjištění plavecl.jch dovedno~tí

17

Boj zblízka

4

18

Zrychlený přesun- soutěž čet
Vojenské lezení- trenažér JAK.L13
Ptezkoušení fyzické zdatnosti

2

3

4

s
6
7

8
9

10
ll

12

13
14

1S

19
20

CELKEll

8

8
2

6
4

10
6
8
2

4
6
4

6
2

...,
4

2
96
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Přfloha

3

Obsah témat TP pro 3. etapu výcviku pro všechny druhy vojska podle nově
vytvořených Programů přípravy

Cislo a název
tématu

1

Rozvoj základních pohybcnjch schopnosti
a dovedllosti

Dopot'Ulený obsah tématu:
1. Trrnlnk tyc..ostuích schopuostt
-opakované úsel-y 20m,. 30m, 50 m, 30m. 20m.;
-rovink-y 60 m (rovnoměrné. rozložené. stupňované);
-opakované (JSeky 100m,. 150m. 100 m;

-posilování.
2. Trrnlnk tyc..ostně-vytJ."\·alostn:fch schopností
-opakované úsel-y 100m (4krát rovnoměrné 40 ~ó);
-rozložené. stupňované. (rovnoměrué 75 %);
- opakované t1seky 200m. 300m. 400 m. 300 DL 200m:

- posilování.
3. Trf.nink '\.,.U.-valostních schopnosti
- souvislý běh 2 km:
- 400 m. 800 Dl. 400 m:
- souvislý běh 2 km:
- posilování.
4. Trinink sUoljch schopnosti
- horní končetiny:
- trup. záda;
- dolní končetiny.
5. Hody a J'OZ\'Oj sllo\•ě-obt·atnostnkh schopnosti
- hod z místa;
- bod za chůze;
- hod z rozběhu;
- hod do dálky;
-hodna cil;
- posilování.
Doporučená
Těl-l-l

literatura:

Mrtodickr pokyny:
Každé cvičeni plánovat do dvou samostatných hodinových zaměstnáni.
Posilování provádět kruhovým tréninkem se stfidánún zatěŽováni jednotlivých
svalových partií na závěr hlavní části. Zaměstnání ukončit strečinkovými cvil..-y.

- 109 -

Číslo a název
témant

Pf-esuny- t·on•oj \-ytrvalostl

2

Dopo111frnj~ obsah

tématu:

1. Pf-mm sr zát~ži
- usilovný pochod se zátěží do 10 km.
2. Zrycbk-ný pf-.snn
- zrychlený ptesm se stfídánbn běhu a clnlze v člemtém terénu do 15 km.

Dopo1·ntrná Uteratnra:
Těl-l-l: RMO č. 14/1999.
pl•íprtwé

~vc1'ik 1·ojálai

a .:álai l'Ojenskf-ch škol n~ speciální tělesné

1\-letodkki pokyny:
Při ptesunech postupně upravovat poměr běhu a chťlze ve prospěch běluL
Schopnost vykonávat ptesmy na delší vzdálenosti zvyšovat pravidelným tréninkem
vytrvalosti. CVičit ve dne i v noci a za n\zuých povětrnostních podmínek. Ptestu1y
vždy ukončit strečinkovýnů cvik1' na dohú končetiny.
Číslo a název
témant

Pi-ekonávánfpf-ekáže.k

3

Dopomleoý obsah tématu:
1. Trénink pi?konál·ánf pf-...kážkol·é dráby (dált" PD) XATO
- překonávání překážek kruhovým tréninkem:
- ptekonávání ptekážek proudovou metodou.
2. Tl'fDiok zdokonalollioí překonávání PD SATO
- trénink zdokonalování ptekonávání ptekážek: celé ptekážtové dráhy.
Dopol'Dčená

Utr1·atura:
Rl.\{0

Těl-1-l:Těl-51-2:

č.

14/1999.

Y)~n"ik

l"Ojálai a .:áktl lYJjeJJsfcJ'.clt škol \'e

speciál11í tělesné příprm"ě
1\-ltfodlcké pokyny:
Pted každým výcvikem překontrolovat stav jednotlivých překážek. Volit
vhodnou metodu dopomoci na obtížných úsecích PD.
Nácvik jednotlivých ptekážek provádět v četách (skupinách) po družstvech na
skupinách ptekážek PD NATO tal"to: překážka č. 1 až 5. 6 až 10. ll až 15 a 16 až 20.
(Sttídání družstev provádět kruhovou metodou).
Pohybové dovednosti a sebedt'ivěnt vojáli\ rozvíjet na náročnějších ptekážkách
v pomalejším tempu a s dopomocí.
Závěr každého cvičení zamětit na komplexní posilování s posn1pným nán\stem
fyzického zatíženi.
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Číslo a oáze\~

tématu

BoJ zblizka

4

Dopot'Uhný obsab timatu:
1. Postojt a zmEoy postojti, pádol·i t«-bDiky

- čelní postoj. boční postoj:
- pohyb v čelním postoji krokem. pohyb v bočt1Ílu postoji sunetn:
- pád vpted vzad a na bok~
• pád \před přes ptel.~žk1.1. pád se sebráním zbraně. pád \])Í-ed ~e $ebránún zbraně
a dmhý pád \])led ples ptekáž1.~ se zbraní:
- pád \'Pfed. \-zad. na bok se strčením. v~eehny pády Y nlznéln pro4iittedí a na
n\zném povrchu.
2. Kryty, úder,·. kopy a pá~·
Kryty (horní. sttedoí a spodní pásn1o).
Údery:

a) přímé (spodkem dlaně. branou mezi palcem a ukazovákem. vpich do očí):
b) obloukové (vnější a vnitřní ~k malíkovou hranou. ,.miskou•· dlaně na ucho):
c) vnějši úder lo11em.
Kopy:

a) čelní (přímý. kolenem.l.·yvadlo\ý):
b) boční.
Pák"'Y (zápěstí. loket~ rameno. koleno. krk).
3. Ob1-ana pt·ott napackoí zepl'edu
- obrana pťoti držení (škrcení);
- obrana proti drženi oběma rukama za oděv:
- obrana proti držení za obě ruce zeptedu:
- obrana proti drženi jednou nlkou za oděv s ťldeťem.
4. Obrana proti údtnim a kopům
- obrana proti ptimým ůdenim na bomi pásmo:
- obrana proti ptimým úden\m na stfední pásmo:
- obrana proti obloukovému úderu:
• obrana proti \:nějším oblouko\jm úden\m:
- obrana proti ptúnému kopu.
5. Ob1•ana pt•otl drltoí a lkr~tof ztzadu
- zezadu nadlouho;
- ze strany nakrátko (kravata):

- ptes roce a pod rukama:
- zezadu za roce.
6. Obrana p1·ott napadtní noftm
- napadení seshora:
- vnější bodnuti:
- \~tfní bodnutí:
- přímé bodnutí.
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7. Obrana proti napa*ni tyčo\itými pi''ftlměty
- napadení seshora:
- vnějti bodnutí:
- vnittni bodnutí:
bodnutí.
-

.!JL•

•

Doporuhná Utf'..atura:
Těl-51-3~ Metodická kazeta k sebeobraně a boje zblízka
Mf'todlcki pokyny:
Dodržovat zásady postupnosti cvičeni pfiměfenosti výkolUlosti cvičencú. Boj
zblízka provádět po četách (skupinách) a organizovat v polním stejnokroji.
V priiběhu cvičení je nutno dodržovat bezpečnostní zásady a zásadu
individuálního pfísntpu. Dtnmě provést kontrolu vlastního cvičiště. Cvičení mfiže
vést pouze instruktor s platnou licencí pro ~$ebeobranu a boj zblízka••.
Jako součást každého cvičení provádět v závěro posilování.

Císlo a název
tématu

5

Plaváoí

DoponiČE'ný obsah

té-matu:
- vytrvalostní plavání do 400 m:
- výdrž pod hladinou:

- plavání pod vodou;
- skok do vody z výšky:
- překonávání vodní ptekážky (se zbrani. v oděvu. maskování na
neznámé vody apod).
Doporuřf'ná

vodě.

skok do

Uff'ratura:
N NGŠ č. 5/1993. Směrnice pro organi=aci a řízeni slu!ební tělesné lýchmy 1' AČR;
RMO č. 14/1999, V:vni.kl'Ojálui a !álai lYJjenskj-ch škol ve speciální tělesné příprm·é
Mrtodické- pokyny:
Téma plánovat po četách (skupinách).
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Číslo a název
témahl

Přežiti

6

,. tfsnl

Dopot11ltný obsah timato:
- budování ptístfdků:
- příprava ohniště a rozdělávání olmě:
- příprava stravy;
- přeprava raněného na improvizovaných prostředcích.
Dopot-ufrná Utrt-atona:
Těl-1-1: Zprav-54-3~ RMO
speciální těles11é pňpro1-ě

č.

14/1999.

VJ~n'ik

1•ojákri a =á/ai

1-ojensk)~ch

skol 1·e

Mrtodldd pokyny:
Ptežití v tísni spojit do celodenniho zaměstnání. p.festm se zátěži v členitém
terénu využít k ptesunu jednotky do prostotll zaměstnání a do ubytovaciho prostont.
Ptežití v tfsni plánovat v rotě po četách (skupinách) tak. aby předcházelo téman1
z tal1ické pňpravy.
Při pfípravě stravy a rozdělávání ohně dbát zejména v letních měsicfch na
protipožární opattení. Pfístfešl-y budovat ve dvojicich. Při veikeré činnosti upevňovat
týmovou práci.
Pozornost zaměiit na dodržení zvukové. světelné kázně a zahlazeni stop po
přítomnosti jednotl"}'.

Číslo

a název

témant

7

Vojrnskl-lruni

Dopot1lhDý obsah timatu:
- uzlování. improvizované úvazl-y:
- jiitění a sebejištění;
- slaňovátú (improvizované sedací a prsní ilvazl-y. pomocí
karabiny. DOlferova sedu):
·"
tění (Janovky).

slaňovací

osmy. HMS

-

Dopornlrllá Utet·atut·a:
Těl 51-I; RMO č. 14/1999. 1')'-n·ik 1·ojálai a =ákzi 1YJje11sAicll ško/1"1! speciální tělesné
příprm·ě
~lrtodlrki pokyny:

Využívat trenažéru JAKUB iptírodní skaJnf útvary. Vojenské lezení plánovat
po četách (sl"Upinách) v kombinaci s jinými předměty. čent (skupinu) rozdělit po
družstvech na pracoviště. Stfídání na pracovištích provádět kruhovou metodou.
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Číslo a název

témanl

8

Komp~xnf zaměstnání

Dopoi"U.ř~aý

obsah trmatu:
-vhodnou formou kombinovat téma ~.Ptest.my•. •.Piekonávání
"Vojenské plavání.....Vojenské lezeníb a .J>težiti v tísni•·.

Dopot"U.f~ná

Ute-t·atunt:

Těl-l-l; Těl

51-1:

překážek...

Těl-51-2:

RMO č. 14/1999. V)"n'ik 1-ojákú a tákzi l'ojellskj-cll škol
l'e spedální tělesné příprm~ě; NNGŠ č. 5/1993. Směn1ice pro organi=ad a ři=e11Í
slutebni těle.s11é 1ýd1m'y 1' AČR; Zprav-54-3

Me-todickr pokyny:
Zaměstnáni plánovat jako celodenní s přechodem na noc. Výcvik provést
formou soutěže hlídek (minimálně 3členných). Odpočinek volit v rozsahu 6 hodin ve

vybudovaných improvizovaných

příslfešcích.

Zaměstnání

spojit

v taktické přípravě. topografické přípravě. sttelecké přípravě a OPZHN.
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s výcvikem

Při1oha

4

Podrobný obsah témat TP pro mechanizované jednotky podle předpisu Vševojsk-7-2

Shod.

( Jl
I

---·--

I ----·-

pohybových

36 hod. I Základní TP I 14 hod_

.j._.__:--

I -_-----·
--- ---+-·
I schopnosti
·
. -m

~

~

-·------

I 4 hod.
· -·--+----

0 '\
I

pohybových

Přiloha

5

Podrobný obsah témat TP pro průzkumné a výsadkové jednotky podle předpisu Vševojsk-7-9

l.VO
36 hod.

----~ - ~~

l.VO
36 hod.

3.VO
4.VO ---·Oblast
TP
---·- 36 hod. 36 hod.

Počet

,...-- -~~~

---- Témata

- -------· - -- ~:- -~ -· ,...~---

· - ----.-6. .---=--

:.----- --. - - --··--- --- ------....

.Yševojsk-7-1

·~·---~~-------·---- ·

36 hod.
,..,

____ ______

-

---

. . . ....·-· ---- -~~~~lni]]>

--~- ----- - ---

SE9!!Qvnf !t!Y-----·-··--···--------~~~ --____ --~~b~Qpr~.QgL~1?.~fzk!_....-·--~----·-·-···---

_

.___". _
~-

_________ _.____,___

____

-- -- ..--. -~-

... .,

Pohybové hry a úpoly. rozvoj rychlosti a
obratnosti
___,. ,
--=
-------·-..----... -

Základní TP

--····- -=----

Počet

,..._....._.

__ ,,_,_

. h-·--··- -

--~--·- -- --"..

_ ..,_..,. ______ fte'-'onávánf překáž~!Aa přeJ5!t~2.Y.éA.ráze___
--·-- =
- ...._____ _P~~Jconávání p!ekáže~-~~!..
.. ...- -.---

----

,...,.....,

-

-------------···

-- ,-~. -

·- --,._"...-- -

.....:!

·

I

____
možnosti
V~j_enské pl~yál}f~-----&~.- --------------- . --- Dle
·- -- -·
možnosti
_ ,_ ._,.._
VC?i~ské le7.ent~----~-----·----- ._.,..Dle
Základní TP ..,___.... .._""'"""_ .§P2.!1QY_l;lÍ hry______ ___,_ _ ~
__,__._.,. ______
-- -----··-- -.-.y·-----·
~fu'!eciá~
TE_
§.~~_gbrana ~]>oj z~~~-------·-------......---

--

~~- - ~

.,__..~ --

-~fe~onávání_p!~~~t~!pte~()_y~qráz.~-~
_ ____ ._Pf~kop.á~i p~Jcá!~! na__dráze_pffizk~-~-

,___
_______ __

-----...

-- - -

_"

~--

...... _..,.,___ ___-...:r_...
.._

----------- - -·- ..

.........

_,

_____
_
__ --··
----- ----..- .
...

..--- --- ~

,.......

...........

.....

36 hod. Základní TP
- ----·-~----_".......

- ·· oor;n...- --~--

- --·- .:-:c

.. -.....

------_._._.

.. SP.~~Mni .IP

-- ·-····y· . ..........-:

----------- ---

-·---···.6.......... . .

..

-·-- -- ~

.....

-----,.,~- - ---·.._....._

- -- ----·

~rychle~.Ef.~~JlllY~!.<!.~voj_ll'.!!:Yalosti -----~~
_ygj~_!!sk~J~!~Y~i. ...... ._ ....____ _ ____ ,__~----- ...Dle
·- ----.._možnosti
.
_____
Vojenské
lezeni
Dle
možnosti
--...-=-'4. ·- --- ......·- '"'-=-... --..
. . . . - -- --___"-.. . ..--.-. . . , .-. .-. . .
Kontrolní po~ylL~.Y~Je~----·--·_______

_.".

---~-·- -- ----

____ . ..~Q!_tOvnf hry

- ~---- -

-----·c- ,-

--- -- -~
- --

....,..,

--~ ---

... _
___

-:-...---------~ ---

. . ......... M_..._

.

....__,._... __

~ -"' ~- ---

Z.!X~hlené př~suny~. !~~~LYY.!!Y!ilos!!______

~

-~-~- ----·----··· --·-----··- - ·
_§ebe_9br3J!a a ~Q.Í. z~U!~-----·-·---·----·-·
Př~_2.návánf_Eř~~.~~k J:!a pfekážkové dráze._ _ _
RfekQpáv~J!f_..P.řekM~!.!!~_Q!:áze p~umnfk_!___
·---···--Zrychlen~~sun..x?J2~f>.LY.Yt!YalQ..~L--~-----y_ojsnské playání -·-------~------~
Vojenské lezení

..___

l-~bratnosti

-----·----- - --·------

rozvoj

-~~~~:~~-a I~: ~~~bové~~~~~::é hry, sou~~~------- ---------~--

-1

1. Kopaná, odbíjená, nohcjbal, tenis, košíková, softtenis, stolní tenis.

Sportovní hry

1-----·-- - -----l-···----- --------~---------------~-------~~---~--~-- -- -----· --·-------~----~----- ~-~--1

Sebeobrana a boj zblízka
-· -----~--- ·--l-----·-----·=- --'--- ~-----··---

Překonávání překážek

1. Skola KATA, KUMITE, soubory boje z blízka BZ-l a BZ-2.
2. Kruhový trénink pro rozvoj vytrvalosti a sily.

na překážkové dráze

Překonáváni překážek na dráze průzkumníka

I

jooool

00
I

Zrychlené přesuny, rozvoj vytrvalosti

Vojenské plavání

-~-----

. --------------- --1

1. Trénink na překážkové dráze, kruhový trénink a proudová metoda.
--· --.......
----....- -.----- ....--. -- --1. Zdoláváni přírodních překážek a překážek na dráze průzkumníka.
f,. Zd..Ql~Y~.!!!..PlJ!.Q.dních pfekáž~~.Mh~~ s~pkem_a sl~zá!lím~-1. Zrychlené přesuny za mimořádně ztížených podmínek v terénu.
2. Zrychlené přesuny na 6-8 km.
3. Zrychlené přesuny na 12-15 km.
4. Možno zařadit
1. Skryté plavání.
2. Plavání v proudu.
3. Plavání s improvizovanými prostředky.
4. Dopomoc unavenému plavci.
~- - .. ....

-

.

·----~-~--- - --+-:---::------ -------·--------~--~-

..

.......-

___ _1

5.

Vojenské lezení

1. Lezen{ v terénu.
2. Slaňováni v terénu.
3. Lezení s improvizovanými prostředky.
4. Vvnášeni a snášeni břemen.

Kontrolní pohybové testy

1. 12 min běh, shyby nadhmatem, člunkový běh 10x10 m, shyby, leh-sed.

Příloha 6

Podrobný obsah témat TP pro ženijní vojsko podle předpisu Žen-7-2 až 4

I

~ lt·-----~~··t---I

---.....- -

..-

---- -.....---... 1=--- ----.---

t · -· ---------L
_.... ..... - - .

···-----~---~-----"--

t··c------~--t-~----~-----~~--------ro._--=-:----~tlka·"---------------·

- --- ·· _

., _____ ....,..______..__.~-~-.----~:_-·-·i

- -

-

--~~1.!1_!
__- - - - - -

I.

.

. . ·--

-

~~

36 hod.
20 hod .

Základní TP

12/6 hod.

-l ·.- -;;_::~

- - - - ..__._,. . . _. _. . ., __ ~--

- ~~

>

1_0bsah,

Témata
___
náplň
-------~----·---~-·-· -·_ _ _
pf k š i těl é
1. Shyby, SSC.
3. SAC, člunkový běh 10 x 10m, bčh 100m atd..
ez ou enti~ esn
2. 12min běh, plavání 300m
4. Hod granátem, překážk:ová dráha, zrychlený přesun Skm,

• I I

- = -=--

~

ři
~-~~~v~~~~-

-~ 1.-~-------------.-~-----Souvislý běh 20-30min.

_!)oj z

~lí-~~'--·-----[---~------4. Běh v členitém terénu 4-6 km.

~tletik~----- ··------·-~ i~-~~Z~;~:~~:=~
ús_e_kY__1Q_Q:~Q-~~----· -~: ~1~~:l~ fQ~·~;:.·-- ·--------1. Kotouly, SAC, stoje na rukou,
10 x 10m.
člunkový běh

Gymnastika

-

2. Kliky, shyby, leh-sedy, šplh na laně a tyči, výmyky, cvičení ve dvojicich.
3. Cvičeni s břemeny (klády, pytle, činky atd.).
4. Posilovna- cvičení na posilovacích strojích.
5. Rozvoj síly a vytrvalosti na přírodních a umělých překážkách.
6. Strečinková cvičení.

--~----- ~--~-_ -~--- ~~pe~~~~-a boj ~!!~~_[I~~~iém _MU§.@Q~Mc~:---~~~---- _ ---·==-==---==~~-=--=-=~---· _~-=:~~~==~-----------~------

I

N

o
I

-

1. Překonávání umělých překážek na PD při kruhovém tréninku a proudovou metodou.
Překonávání překážek
12. Překonávání přírodních překážek v terénu- přeskakování, podlézání atd..
a házení
3. Překonávání přírodních překážek v terénu za různých situací (taktické, v noci, se zátěží aj.).
--~-~------- --- --~---~-~:~~~n~_gG 350::6QQ._g_?;_~~~~!~h .!ll!..~t
.EH~-~---------·~-~-·
1. Přesuny do 10 km ve dne a odlehčené ústroji.
4. Přesun jednotky za taktické situace
2. Usilovné přesuny do 20 km s výstrojí a
v noci do 20 km.
Přesuny
výzbrojí.
5. Přesuny na ledu, na sněhu, v bažinách.
---·-·---------------~-~!es~y jedn~t!-~c!!€? mapy 6-1 Okm.
~-P~eS\.!!!Y.!!!_P.lavidlech;_ _ ___~----~---1. Vstupni plavecké přezkoušení- 300 m, 30 s pod vodou, 20 m pod vodou, skok z 1 m.
Vojenské plavání
2. Skryté plavání, brodění.
--------·-··---- -----,-·-----·---- -----~--------~--...... 3~.J!!lJ?.~Qvi:z;ované_.PEQ~ftedky_,_p.f~konáv~j_Y.QQnf překážk !
---- ~-·-------- ·---- -----·---·~----,
1. Základy jištěni a zajišťování.
3. Lezení ve dvojici a ve skupině.
Vojenské lezení
2. Základy překonávání strži, lezení po skalách
4. Lezenf v zimě.
a budovách.
5. Přeprava břemene.
1. Zásady pohybu v terénu, orientace, pohyb,
3. Ohniště, příprava stravy.
Přežití v tísni
odpočinek.
4. Zásady prvni pomoci.
2. Zpťlsoby ukrytí v tísni, přfstfešky.
5. Přeprava raněného.
. -.... - ---

------- - . . . . . . . . _ . ... _ _...,.____ __ _ ____ __ _ __ _ _ _ .......,_ _______ __

.... _

.,._

____ _ _

_

...

~

-

-

- -.

~-

--

___ .,...,.___"

...- - --··-

.........---=-.....- ---

,.. _

_____ _ .,.,..-_ _____ ._,... ___

_ _ _ _ _ _ __......
---

Příloha
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Podrobný obsah témat TP pro dělostřelectvo podle předpisu Děl-7-1

I

____ T~~at!_

~

'111

• . zk uše , těl

_____

-_

'!

é

~-~- ·-c·1. Shyby, SSC.

- - - --·

Qbs~.~-~J!!~.
--·--~----·
3. SAC, člunkový běh 10 x lOm, běh 100m atd..

----··-- ···· ·

•

1. Souvislý běh 20-30 min. .
I 2. Kruhový vytrvalostní trénink.

4. Běh v členitém terénu 4-6 km.
Atletika
5. Sportovní hry, posilování.
1------+--·-----.~~-- ~---·-+-~J!!!~!Y.!!~~~ec~fr~ink -~ ús~~400:~00 !!!... ~- Člunk~~l!_lQ__~ 10 ~1. Kotouly, SAC, stoje na rukou, člunkový běh 10 x 10m.
2. Kliky, shyby, leh-sedy, šplh na laně a tyči, výmyk)', cvičení ve dvojicích.
3. Cvičení s břemeny (klády, pytle, činky atd.).
Gymnastika
4. Posilovna- cvičení na posilovacích strojích.
5. Rozvoj sily a vytrvalosti na přírodních a umělých překážkách.
6. Strečinková cvičení.
sebeobrana-a tx)-:--zblizb·--1-Isštém MUsADo Mcs. ·-------·-·-------'"-------~ ---·-··----··· ---~- ------· ----~-------

-

------- - ------ -~-=-=-------I
---·- -----~-~----1--------~- ---~-~-----~----------~~---------~------------~-------

I

Ftekonávánipřekážek

N
N
I

--- - ·-- -

a házeni

---- -----~-~--

1. Překonáváni umělých překážek na PD při kruhovém tréninku a proudovou metodou.
2. Překonáváni přírodních překážek v terénu- přeskakováni, podlézáni aj ..
3. Překonáváni přírodních překážek v terénu za různých situaci (taktické, v noci, se zátěži atd.).

· -·------- --~,------------t=:;::::~~:.r:t~~i!:c===ec~ěh~
Přesuny

v-b.žináéh.-

3. Přesuny jednotky podle mapy 6-1 Okm.
4. Přesun jednotky za taktické situace v noci
------ --------·
-l·-·-9_o_20__km_.__ ___________ _ ________ __·--···-·""'--------~------·-=----1. Vstupní plavecké přezkoušeni- 300 m, 30 s pod vodou, 20 m pod vodou, skok z lm.
Vojenské plavání
2. skryté plavání, brodění, ponořováni, potápění.
··---------------~-------2-_jtp_E!9vi~ovan~_p!os!:f~_překonávánJ._y~dní_p!.~káž --~---------,---·---- -- ·-~------------~
1. základy jištění a zajišťováni.
3. lezení ve dvojici a ve skupině.
Vojenské lezení
2. základy překonáváni strži, lezení po skalách
4. lezení v zimě.
a budovách.
5. přeprava břemene.
--·-·--- - -____
-·
- ----·------ ·--- - 1. zásady pohybu v terénu, orientace, pohyb,
3. ohniště, příprava stravy.
Přežití v tísni
odpočinek.
4. zásady první pomoci.
2. způsoby ukryti v tísni, přístfešky .
5. přeprava raněného.
·---~-_.......__

~---- ···------ ·-·---------- --- - ---··

Příloha
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Podrobný obsah témat TP pro záchranné útvary civilní ochrany podle předpisu C0-7-1

9hod.

.....
t-.l
w

I

;..1

I

-

_ ..=.T.;;.:;émata_~----

1

I Gymnastika

-- - -------·------·
Sportovní hry

-...

...

- -~-·+-~-----

N

Kontrolní testy

I

Překonávání překážek
I

·------+· ·-- -~

-- - -· ------~-

Zrychlené přesuny

-~ -----_ Obsah, náplň r-----------~---:~1. Silová cvičeni (nářadí, posilovací stroje, břemena, kliky, sedy-lehy, dřepy aj.).
2. Obratnostnf cvičeni (SAC, kotouly, hod granátem, přeskoky přes koně aj.).
3. Rychlostní c~~ní_(~lll!lkový běh, bě_h_p.a 50-200!n. st~L:l;~~ých poloh aj.).
1. Míčové hry (kopaná, odbíjená, košíková, házená, nohejbal, tenis aj.).
2. Plavání.
3. Sebeobrana.
4. Běh na lyž!~L__________________
-·---·-·
1. Souborné silové cvičení, shyby.
2. 12 minutový běh, člunkový běh 10 x 10m, zrychlený přesun na S km.
3. Plavání 100 m.
4. Hod granátem.
5. SAC.
~lečné .tcoll!!:~~í c_yjčení na~~kážkov~..;::;dr=áz=e:;.:..._ __ _
1. Překážková dráha.
2. Překonávání přírodních a umělých překážek.
3. Běh terénem s překonáváním přírodních a umělých překážek.
!_~ákladnf_~Q!'Qle~~~ké tec_!miky. --··----------~- -----·
1. Zrychlené přesuny na 6-8 km.
2. Zrychlené přesuny na 6-8 km s ochrannou maskou.
3. Běhv 6-7 km v různém terénu.

'\

Podrobný obsah témat TP pro spojovací vojsko podle předpisu Spoj-7-8

Pn1oha 9

ll ;- .:

~:-_~;;;o

"3~!.~~~-

- .I

I

2.yQ__J__,.l~YO

I

4.VO

OblastTP
-

~~čet_J_

___r.~m~!a_________.L Počet

1;};~;7;~~~'"rV~ševojsk-7-1
7.c!~i\1AJ.lf

I

~~~~~-

I

"+,

r

-

·-

..,"~" e~~

' ., . , •·.

36 hod-.--+--·
_v~~vpjsk-7-1 1 _poJ .

-

_
-

,1· ·-•·•-···----···•·v·••--·+-. .--.--·-- =----- - --·

JJ_hQ~.:l~ontrolp.J.P.Q.~.Y!>oyé testy ____~-- __)_l!Q_~
_-- -~--+ Pohybo:y~ hry__!_.ft~x_ ___ ___ _
__~~--~-~--~~,._§PQrtovní h!Y--~--_______J _hod.
_frychlen~_p!.~~~I--·----____ ---~)!od.

__,.,. • _.1

J._hod.

--~-----·--------+-·

----

I

--- - ~

.._

.... .

___________
9
1
· --+-- ------- ~· - ~_§~~~~j--·!. l!=~JjJ~::~:i~~~~~~~ ----~--- fi~~~-

N

Vl

lm.

.:=

iiliiiíil!!i. _"i'_

~

....-.... -.....- - - - -

42 hod.
I

::-"

I --- -----·
-·-·---~----

-~---+

-·

·-·-.--. -·· ·+-- ·---~--+--

Základní TP I 20 hod. I Přezkoušeni základn~ch pohybový~h I 3 hod.
schopnosti a plaveckých dovedností
--- ---1----- --~---+--...·--·-·--·
~rtovní !!!Y_________
-+
?.rychlené_p_!esup.y___ _ _ _ __
1:~ hQ.Q.j.§.~~e9hrJtna.Jl_~QÍ zbl!~!~--·----~--L!Q. h~d._
fřekonáv~! ~~!cáže! _____________ L~2_hod.
-~- -·-

------~-------

~

~[. '{'-~::::r,_;

. ··(·;:~:''; .·.

,~

-

'

, .- ..).. .
. Přezkoušeni
.
;
·,··.'
>
:·'
.
'.·.
'
I '~I
""! . ~"--"'=--......-.~. . . _, --· ... ~-~--------"l-'.!:-::""-"
)

Sportovní hry

základních

pohybových

Pn1oha 10 Podrobný obsah témat TP pro tankovéjednotk)' podle předpisu Tank-7-1

36 hod.

Základní TP

I ll hod. I Sportovní hry.

6hod.
fOZVOJ

N
-...1
I

[ -, l: -:. ;'· ~·\·,~ ·-

--c~-- ~~~/

r; ·;~- ,~ ~ \ .

,í7- .

I·-.-··--·~~".,_

36hod.

Základni TP

J

;;·:~:;~~;~~~~~] ~

~- -3......-=---::-!"~-;::::yr.~
I.
I .•
I...
I

~: \~_;_~...:~~··~j__:

36hod.

34 hod.

Základní TP

I 9 hod.

14 hod.

34 hod.

ty

00
I

Sebeobrana a boj z blízka.

.-- -••

_

_

j' př

'řezkoušení

o

základních

s~

Sebeobrana a boj z blízka.

pohybových

Příloha
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ll Podrobný obsah témat TP pro jednotk:y chemického vojska podle předpisu Chem-7-2

I I

~~)":.::··::~-;:_~!
.

- -~

"7

.,

~·~~~-~~}r~~'bi·r~.I·3!J~:-J=~b~st ~~- -~~- ~~et -==l=-=--=~=-~~I~m~~!l--.-~_·--·o---~- ___J_:t~~t

_·r;"\ : . : ::..'i .c,'-'-'~- '-. 1

Sportovní hry

6hod.

Pohybov~

5 hod.

hry a úpoly, rozvoj rychlosti a

obratnosti

-

~--~=~:-=:~~p~9}álru_JJ> JisJ10(~~J1ře~Q~v~i~~~efil~-PP~·--== - -~~~ -=:.f~P~:...

lil---- - - - --

------ --7-----~-- -----------·---~---~---~ J'řek~!!_~Vál)J.Q~~ážek .Y.P-řír,od~----..-- -- ..!.l.!.~E-~.

I

__ . .

t.,J

\0

?::"-"'---.1

\(·"'/:". :0,~<:.7:
,i
t••,'.•

',_I,

I•

~-Cj__1·r~~~~J..:.

_____ ~--·----·------ -----·------·_?.;rycJY.~_g.é ~ř~suny_·------~--------.-- __l hod.
~~peob~na a ~~J.~__gJ~~--1Ohod.

•

__ J.

--~+---~---·-------. .§.~~Pi!!l.!l.L!.P_J 27 hod. _ __ J_Pl~!.Q.~Y~lPt~~k ~.! PJ?___
_____~-~
_ ___ __ __ _____ . ,. _ _________ ..,___________~. . .-----~--~-- ----~----~---- --·----------·--------.. Pře!:<J~Y~! E!'~ká?~!.Y.J~!!rodL___ ~-~--·-~---~---·---- ...,-+---·-·--···--·...·- · · -------"-•----·-----+---·-··-··- ->-- -···----- ·----·--··,-+ .. -----··---------~~~h!~t:~:!tP.f~s~y____ ~------,.---··-·-------- ·-·--~--·r·· ----~------·-J-·-···--~----~2.~~~.!\-~P5>J..! blfz!ca
- -·--..
--------·---· _.....,__________,..~--~---····...._..___ __ __)_§ hod..:.~ ..~á!dadní_~-- .14.. ho~L._____~.K<>.!1Jr.Q1ní po_hy_P.gy~ tegy_·---~------·-~

·---·-

·_ ----~--- ----·- - -----------~--· ·--~_ . _.._.______ .....____--·-·-<·--··--·-·---------···r·--------J}.P2rt~.Y~Í ~n:-······------·----·-·····---·---· ··------- ------------ ------------·~--------~----~'"----------· _§.P.s._9iální IP... ~~Jto~!;____ PřeJfQ!láyánJ_J?.ře~~J< n~ PD- ------ ·-- -

----·--------------~·----------. ·-~-~-<---. .·-~-----. . ·---··-~----...~. . . ---- ~----...~---· ·---·-- ·-·-··-·

------ --------------------~-------------~----·'"---------~·-- ·•· · ·--------~·----'--·--··~----·-

1

Př~)fo~~vát.!t.Eř~J.<~.~tY..P~2~.---Zrycblen~_přc§.~...Y- . ·-·-----------~·-···--·
Sebeobrana a boi z blízka

f.---~-------

.a. "IDA~-------··----·..!

Sportovní hry

------~--~---------~-

--- ········-·-----~-•
1. Míčové hry (kopaná, košíková, odbíjená., nohejbal, stolní tenis, soft tenis).

-~-·- · -- · ---- -

1. SAC.

2.

I

"""'
w

Sebeobrana a boj z blízka

o
I

!

,-~--r~,f
,_:

11' • ,

I

:

-----

.

~--·--·-·---··-----4·-,::;;.:~.::: .:::::::·

,~

-

Kontrolní pohybové testy

,
•
I
--~---~1 ~ --·

Sebeobrana a boj z blízka

.Q1~-~!h2 náplň

'

~~--'-·-

··~ · ··-- · • ···-·· ·

w- -- ·.a-

• . ....._ __,.... ,... ._

Přfloha

12 Podrobný obsah témat TP pro velitelské a strážní jednotky podle předpisu Vševojsk-7-3

36 hod. I 36 hod.

9hod.

Sportovni a pohybové hry

I

.....
w

.....

j-----·· --···•·· ·---~--------+· ------ -+ ~-···"·--·!--···-----~-- --=··t--~-- -------t-!:"!.):"'~~.J::!~ "'-':'~~~t V~,.!'.~.J....!J.~!_!._'!

11-·---

-~~ :·-~~-~-..:~:;~:

~~::--~~

r;·: ..-.~

I···''·

-··.

, __ ., _..

-,

_ b;.,.:..;..:.~:·~ .. -;~·-·_.

I'

-~jl!

36 hod
Vševojsk·
7-1

I 46 hod. I 46 hod.l 46 hod .I Základní TP I

O hod.

9hod.

I Předpis

j . ···-

-~ -· ·- ---_!~~ata

-~- -----J----~--·····------ · ---~---_Q~!!lh!_ !ftJ!!.~----------~---~-~ --.

' 1. Míčové hry (kopaná. košíková, odbíjená, nohcjbal, stolní tenis, soft tenis,
tenis).
2. Pohybové hry a soutěže.
3. SAC.

Sportovní a pohybové hry

-I

Překonáváni ;~~~k n~ PD a ~~řírod;-1 --rrréňiřik..ná-přcllikách-kruhovým tréninkem'á proudovou metOdou~..

I

------•---~.------~-------·------- ---------------.J.1.:...Pochody.
~~.2!!y~ _
_pP.rodní_~l!.Pf~_~k
skokem a slézáním.
ručkováním.
- -běh~m.
- ·----·--··------------·-·-----~-··
Zrychlené přesuny, rozvoj vytrvalosti

I

w
N
I

Sebeobrana a boj
silových schopnosti

Překonávání překážek

z blízká,

Běh

na S-8 km
13. Střídáni bčh a chůze 6 km
4. Zrychlený přesun 6~15 km v ústroji a se zbraní.
2.

ro;~j-ri: 'šiohi_K.A
_ TA~KUMITE~s~uboryboje z bli7ka BZ-l a BZ-2.
2. Kruhový trémnk pro rozvoJ vytrvalosti a sily.

na PD a v přírodě

·~ -- ~--L-=--~-~-----Zrychlené přesuny, rozvoj vytrvalosti

1. Trénink na překá7Jcách kruhovým tréninkem a proudovou metodou.
2. Zdolávání přírodních překážek během, skokem a slézáním, ručkováním.
_..._ -=-·---· - -------.~--,--

.............. ._. .. . .,. ___...

~-.....---------~~-

1. Pochody.
2. Běh ·na S-8 km.
3. Střídání bčh a chůze 6 km.
4. Zrychlený přesun 6-15km v ústroji a se zbraní.

----~~~~~~~~1~~~~~;
silových schopností

---- ---

-

- --- -

Příloha
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13 Podrobný obsah témat v Programech zdokonalovací přípravy VP

'

l.VO I l.VO I 3.VO I 4.VO

-·-

Oblast TP

·.:-

-~

.- ..

-_

:\. :\ _;

..

50-63 150-63
hod.
hod.
- - --·--

--- ... -..... _~-~~ ----.-- ..-

- - - - - - . . ........... ....- - -....----

-~

......

w
w

Počet

---------Témata

---!--

150-63
hod.

-- . ..I

_J__ PQčet _~-

Základní TP

-- -..-l.-...:

- -~--- - .,..... -

· - -- - -

---~-~--·---·-------· ---l ---~·

-~Rozv()j_YY!!Y_l~:l9sti__ ~- --~---~- ---~~---~--+-=-~Eortorm_ h!Y~~iloy~-~Q!!<!iční běh:
Příprava

tělesné

na

přezkoušeni

a

pře7.koušeni

zdatnosti

---------------~-E
- _--__- t·----------- - - ------r~§p_eciál&iP=_2f-4~ ~;ld. rko~~ .Pii$;~- ::..~- -i:ii"hOd.
_
- ---- --------~---- -~----·------- Se_~eo_~_rana a ~9i~ blízk~L-----~------~--- 8-19_hQL

-----~----...----~----- ________ _·--------------------·---------·-- - -~----~---- - _y~jcn~l'-l!!Y.!ni ---~--------------·· - ·--------- ..2:~-1!.~
Přežití v tísni
4-9 hod.
....
... --...------------- ----------- . -----~

-,....--.--·· - ..,...,.-~------

Voienské lezení

2-8 hod.

Rozpočet hodin je předpisem stanoven na 2 výcvikové roky (8 výcvikových období). Pro naši potřebu jsme počet hodin přepočítali na jednotlivá
výcviková období, tedy počty jsme dělili osmy. Počty hodin jsou odlišné pro jednotlivá odděleni (zařazeni, funkce, odbornost. .. ). V tabulce
jednotlivé součty hodin neodpovídají celkovému počtu hodin, musí se sčítat úhlopříčně. Čím méně základní tím vice speciální.

Rozvoj vytrvalosti

I

t-O

w

~

Sportovní hry, posilování, kondiční běh
··- --·-··""""- - -.- - "
Příprava na přezkoušení a přezkoušení
tělesné zdatnosti
Překonáváni překážek

a házeni

1. Zrychlený přesun (běh 5 km ..... )
2. Přesun se zátěží ( 15-20 km v členitém terénu)
3. Přesun s orientací (podle mapy ve volném a zalesněném terénu)
!..PJesll_!l na~!f:~!.ll!-...~~-~-~ažinác~..lly~y~MJ~P.!ŽE!ce ,.~.:~~:.)----~·· -"-·· - --..
1. Rozvoj silových a vytrvalostních schopností ( posilování, běh, trenažéry.. )
2. Rozvoi obratnosti - soortovní hrv ( míčové ·
- · ··
·
1. Individuálni trénink
2. ,Přezkoušeni
-·- - ·--=-'- ------- ·-=---. _... .4·- --·-···-1. Překážková dráha ( nácvik na PD, kruhový trénink, proudová metoda ...... )
2. Překonáváni překážek ( umělé a přírodní překážky- různé způsoby překonáni)
3. Házeni (z místa. na dálku. z různvch ooloh,_ ~V!
~.

Přftoha

14 Dotazník

1. Na jakém stupni pracujete, u jakého druhu vojska a typu útvaru?

2. Podle jakého přepisu plánujete u vaší složky

počty

a obsah hodin TP?

3.

Kolik hodin máte vyčleněných na TP a z toho na ZTP?

4.

Pokud provádíte ZTP, jaká témata se v těchto hodinách skutečně objevují?

5.

Která sporto\<ní hra je u vaši

6.

Vedete

osobně

prováděni

součásti

oblíbená a kterou skutečně provádíte

hodiny ZTP, podílíte se na tvorbě obsahu a organizaci

ZTP?

7.

Jaký je skutečný poměr mezi STP a ZTP u vaší složky?

8.

Je přístup vašeho velitele k

9.

Mají vaši vojáci snahu o zvyšování fyzické zdatnosti?

prováděni

TP pozitivní?

1 O. Existují u vašeho útvaru personální dopady pro nevyhovující z TP?

ll. Jaký je skutečný

12.

Přichází

že

počet

nevyhovujících a

nezúčastněných celkem

k vám vojáci po základním výcviku fyzicky

výběr nově přijímaných vojáků je v

dostatečně

na přezkoušení?

zdatní? Myslite si,

tomto směru dostatečně kvalitní?

13. Jaké jsou skutečné potřeby ZTP u vaší složky?

14. Máte vhodné podmínky pro provádění ZTP'?
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Přehled

o výročním přezkoušení tělesné výkonnosti - rok 2006
A

Celkový

1.

Společné

sUy

c

D

E

HOOnocení VZP

!Smflzlsgulmg - gmluv~ng

Nepfezka.
neo_mlnveno

B
Pg~~

DWik g§gb

poěetVZP

(VZP)

-== povinnost
k přezkoušení

přezkoušeno

14785

13772

..,

skutečně

(duvody)
zdravotní omez. Ostatní: mise a

1

z

3

4

4719

3974

4531

548

~---· ;-:·----~

"C" Krátkodobé
218

409

zahraniění

386

se

(nesplněno

NNGŠ č.5 a č.10)

o

F
S::d!\~11!

snlni!o_%
(hodnocení
1,2,3)

96,0
i

I

.....
w

0'\

3775

3449

1235

981

1145

88

71

191

64

o

97,5

MO,GŠ,PPÚZ

1737

1662

576

509

508

69

17

32

26

o

95,8

Vojenská policie

1072

1004

526

290

179

9

21

41

6

o

98,3

472

430

211

99

110

10

21

20

1

o

97,7

Voj. zpravodajství

1147

1060

583

292

170

15

27

60

o

o

98,6

Hradní stráž' I-VK PR

576

556

101

151

264

40

3

12

5

o

93,0

23564

21933

7951

6296

6907

779

378

765

488

o

96,5

2. Síly podpory
a výcviku
3.
4.

5. Vojenské školy
6.
7.

CELKEM

-

:

