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Tento učební materiál vznikl za podpory Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost Evropské unie a ze státního rozpočtu České 

republiky v rámci projektu: �Praktika na Střední průmyslové škole 

chemické Pardubice: CZ.1.07/1.1.28/02.0063.  

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů 

modernizovat výuku některých vybraných předmětů. Vytvořené nové 

učební materiály byly použity ve výuce příslušného předmětu. 
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Metodika požárního sportu 

 

 
Historie požárního sportu 
 

V roce 1973 byla v bývalém Sovětském svazu uspořádána první soutěž požární 

ochrany, do níž byly zařazeny požární disciplíny. V letech 1939 a 1940 proběhly 

všesvazové soutěže podle pravidel, ve kterých byly popsány jednotlivé disciplíny a 

podmínky jejich provedení. 

Během 2. světové války soutěže v požárním sportu neprobíhaly. Tělovýchova a sport 

se v tomto období podřizovaly potřebám válečného stavu. Po skončení války 

vzrostla masovost požárního sportu a také se zvyšovalo mistrovství sportovců. V 

roce 1945 byla vypracována pravidla soutěží v požárním sportu a program 

všesvazových soutěží jednotlivců a družstev Ministerstva vnitra Sovětského svazu. 

Obsahem těchto soutěží byly tyto disciplíny:  

- výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, 

- běh na 100m s překážkami, 

- umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup po něm do okna 3. podlaží 

cvičné věže, 

- požární štafeta 6 x 100m, 

- požární útok 

- dvojboj (výstup do 4. podlaží cvičné věže a běh na 100m s překážkami). 

 

V období let 1945 – 1954 probíhala konsolidace a rozvoj požárního sportu. Změnilo 

se rozmístění výzbroje, byly vyřazeny některé elementy u požární štafety a v běhu 

na 100m s překážkami. 

V roce 1948 byly změněny vzdálenosti mezi překážkami v běhu na 100m 

s překážkami. V požární štafetě 6 x 100m byl zrušen 1. úsek – běh na 100m, z toho 

2m v ochranném oděvu. 

 

V roce 1954 se opět mění disciplíny běh na 100 m s překážkami a požární štafeta 5 x 

100m. Bylo zrušeno překonávání velké bariéry o výšce 3,5m a „pasti na myši“. 

Zrušení těchto překážek umožnilo sportovcům předvádět složité technické úkony při 

vysoké rychlosti, snížila se možnost úrazu při seskoku sportovce z velké bariéry, kde 

technika překonávání překážky vyžadovala provedení střemhlavého skluzu po 

skládacím žebříku a zdolání „pasti na myši“ vyžadovalo plížení na vzdálenost 10, 

pod laťkami upevněnými 50cm od země, což bylo nejen nehygienické, ale snižovalo 

to i atraktivitu soutěže. 

 

Změny překážek byly dalším potvrzujícím krokem, že požární sport je dynamický a 

divácky zajímavý. Společně se zdokonalováním materiálně technické základny se 
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stabilizují pravidla soutěží, osvobozují se od nejrůznějších podmínek a omezení a 

roste mistrovství sportovců. Dynamika a divácká zajímavost pomohly popularizaci 

požárního sportu. 

 

V roce 1963 tvořily program soutěže následující disciplíny: 

- výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, 

- běh na 100m s překážkami, 

- umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup po něm do okna 3. podlaží 

cvičné věže, 

- požární štafeta 4 x 100m, 

- požární útok 

- dvojboj. 

 

V roce 1966 přijala Federace požárního sportu SSSR rozhodnutí o rozmístění 

překážek a nářadí, které platí až do současnosti. 

 

Období let 1963 – 1968 je charakterizováno jako etapa bouřlivého rozvoje požárního 

sportu v SSSR. V těchto letech byla přepracována metodika trénikového procesu a 

sportovci přešli na celoroční přípravu. Poprvé byl proveden výzkum techniky 

provedení cviků, vypracována metodika výcviku odpovídající současným 

požadavkům teorie fyzického rozvoje. Hlavní úsilí bylo směrováno do oblasti 

rozvoje tělovýchovy a sportu, rozvoje masovosti požárního sportu a růstu 

mistrovství sportovců. Stavějí se stadiony, sportoviště, specializované kryté haly či 

cvičné věže. Růst počtu sportovních základen požárního sportu dal sportovcům 

možnost zvýšit dobu speciálního tréninku a zvládnutí efektivních technik, čímž 

prudce stoupla rychlost provedení disciplín. 

 

Toto období lze považovat také za zrod požárního sportu u nás. První větší poznatky 

o požárním sportu jakožto sportu hasičů přivezl z tehdejšího Sovětského svazu do 

tehdejšího Československa v roce 1967 Ing. Pavel Stoklásek, jehož můžeme 

považovat za průkopníka a zakladatele našeho požárního sportu. Pod jeho vedením 

vznikla a řadu let fungovala reprezentace hasičů z povolání. První start naší 

reprezentace na mezinárodní scéně se uskutečnil v srpnu 1968 v Leningradě. 

 

V únoru 1968 byly v SSSR zavedeny přilby z vhodné plastické hmoty, povolen 

lehký bojový oblek.  O dva roky později se uskutečnila první mistrovství v Čechách, 

na Slovensku a také Mistrovství tehdejší ČSSR. 
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Technické provedení jednotlivých disciplín 
 

 

Výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku 

 
V této disciplíně se používá jednohákový žebřík, který je tvořen dvěma štěřinami 

spojenými třinácti příčli a hliníkovým, nerezovým nebo titanovým hákem. Štěřiny 

jsou z velmi pevné, deformovatelné hliníkové slitiny, příčle jsou dřevěné. Hák je 

upevněn na třech horních příčlích. Na spodní straně háku jsou zuby, štěřiny jsou na 

dolním konci opatřeny hroty. Délka žebříku je 410 cm +/-10 cm, minimální šířka 

(vnější rozměr) je 30 cm. Kovový hák opatřený zuby má vnitřní rozměr min. 43 cm. 

Minimální hmotnost jednohákového žebříku je 8,5 kg. 

 

Tato disciplína je charakteristická velmi krátkým časem plnění při vysoké intenzitě. 

Jedná se o nejrychlejší disciplínu požárního sportu. Celkový čas provedení 

disciplíny závisí na rychlosti, kterou závodník dosáhne při běhu od startu k věži, na 

kvalitě startu, technice lezení po žebříku a zejména na rychlostní vytrvalosti. 

K dosažení dobrých výsledků v této disciplíně musí závodník rozvíjet fyzické a 

morálně volní vlastnosti a dokonale ovládat techniku provedení disciplíny. Výstup 

do 4. podlaží cvičné věže se dělí na několik fází: start, zrychlení, běh se žebříkem, 

zavěšení žebříku do okna 2. podlaží s přechodem z horizontální do vertikální polohy, 

výstup po žebříku a výsed na parapet, výhoz žebříku a jeho zavěšení do 3. a 4. 

podlaží, výstup po žebříku mezi podlažími a závěr. 

 

 

 

Technika startu 
 

 Nejvýhodnější je nízký start jako v lehké atletice s několika změnami. 

Nejčastěji se doporučuje takový, při kterém se zadní startovní blok umísťuje na 

takovou vzdálenost, aby koleno zadní nohy opřené o zem bylo těsně za startovní 

čarou a přední blok jednu stopu před zadním startovním blokem. 

Opětná plocha předního startovního bloku má úhel náklonu 25-45 stupňů, zadní 60 – 

70 stupňů. Závodník se pravou rukou opírá 20 – 30 cm před startovní čarou rovněž o 

žebřík. Vzdálenost mezi bloky a startovní čarou závisí na stavbě těla, rychlosti 

reakce, síly a jiných vlastností závodníka. 

 

Po povelu „Závodníci, na místa, připravte se.“ závodník udělá 2 – 3 hluboké vdechy 

a výdechy k vytvoření větší kyslíkové zásoby v těle, postaví se před bloky, pravou 

rukou uchopí žebřík na úrovni 8. příčle tak, aby hroty na koncích štěřin směřovaly 

mírně k zemi. 

 

Poté se shýbá a opírá se levou rukou o zem a pravou stále drží v ruce žebřík. Z této 

pozice pohybem zepředu opírá nohy do bloků. Chodidla jsou zapřena v blocích, 

pouze špičky chodidel se dotýkají dráhy. Poté závodník poklekne na koleno zadní 
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nohy, pravou rukou stále drží žebřík a levou se opírá o horní štěřinu na úrovni 6. – 7. 

příčle. Tíha těla je rovnoměrně rozložena mezi ruce, nohu postavenou vpředu a 

kolenem vzad posunuté nohy. Po povelu „Pozor“ závodník lehce narovnává nohy a 

koleno zadní nohy zdvihá od země. Tímto pohybem se těžiště pohybuje vpřed a 

vzhůru a tíha těla se přenáší na ruce a na přední nohu. Nohy jsou pevně zapřeny do 

bloků, trup se drží přímo. Pánev je zdvižena o něco více než ramena. Stupeň 

zdvižení je závislý na úrovni fyzické přípravy závodníka a umístění nohou při startu. 

Závodník, který má silné svalstvo nohou, se může zdvihat méně. V této poloze je 

důležité nepřenášet příliš váhu těla na ruce. 

Po výstřelu závodník okamžitě vyrazí v před. Pohyb začíná energickým odrazem 

nohou a rychlým máchnutím rukou, které napomáhají běhu, kdy levá ruka rychle 

máchne dozadu a pravá uděluje zrychlení žebříku. 

 

Odraz od bloků se provádí oběma nohama současně, při silném tlaku na bloky. 

Zadní noha se lehce napřimuje a uděluje tělu počáteční zrychlení. Tento způsob se 

považuje za ideální, protože neodporuje dynamice pohybu závodníka a vytváří 

maximální impuls pro pohyb vpřed. Každý závodník na základě svých 

individuálních schopností a vzrůstu úrovně koordinace a rozvoje pohybových 

schopností se musí najít nejvhodnější polohu na start, aby začátek běhu byl co 

nejefektivnější. 

 

 

Startovní zrychlení a přenášení žebříku 
 

K dosažení dobrého výsledku při výstupu na cvičnou věž je nutné co nejrychleji 

dosáhnout maximální rychlosti po startu. K tomuto účelu slouží startovní zrychlení. 

Probíhá v délce 10 – 20 m podle trénovanosti závodníka. Při přechodu do běhu 

s rovnoměrnou rychlostí, je nutné přejít ze startovního napětí do volného běhu. 

 

Od startu závodník každým krokem zvyšuje rychlost, postupně jsou kroky delší a 

zmenšuje se náklon těla. Počáteční rychlost, kterou dosahuje závodník okamžitým 

odrazem, není vysoká, ale s každým krokem roste. Konec startovního zrychlení je 

charakterizován dosažením maximální rychlosti. Po dosažení této rychlosti závodník 

začíná přípravu k zavěšení žebříku do okna 2. podlaží cvičné věže. 

Tento pohyb musí být proveden včas, proto si někteří závodníci dělají na dráze 

značku, která určuje začátek přípravy žebříku k zavěšení. 

 

 

Zavěšení žebříku do okna druhého podlaží cvičné věže 
 

Po provedení startovního zrychlení a zvolnění běhu přibíhá závodník ke značce. Její 

vzdálenost od věže se liší. Závisí na technice zavěšení a rychlostní vyspělosti 

závodníka. 

Při došlápnutí pravé nohy se pravá ruka se žebříkem posune směrem vzad a 

okamžitě se vrací švihovým pohybem vpřed. Levá noha přitom došlapuje a levá ruka 

se zdvihá vpravo vpřed. 
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Závodník uchopí levou rukou kolem osmého příčle a současně s odrazem levé nohy 

oběma rukama uděluje žebříku pohyb vpřed nahoru. Potom pravá ruka pustí štěřinu 

a přechází na spodní. Při postavení na pravé noze závodník zakončuje pohyb žebříku 

a drží jej nad hlavou hákem vzhůru, nakloněný bodci směrem k zemi a pokračuje 

v běhu. 

Při přiblížení k věži závodník při došlápnutí pravé nohy napřímí ruce a energicky 

zapichuje žebřík cca 50 – 60 cm před věž a měkce oběma rukama posílá vrchní část 

žebříku vzhůru a vpřed. Potom s krokem levé nohy rychle pouští žebřík a sjede 

oběma rukama po štěřinách na úroveň prsou (mezi 5. a 6. příčlem). 

Rychle zdvihá žebřík a začíná pohyb pravou nohou na první příčel žebříku při 

současném vytlačení žebříku vpřed a vzhůru tak, aby se hák nedotkl věže. Při 

poloze, kdy je rovina žebříku téměř rovnoběžná s rovinou věže a hák je přibližně 2 

cm nad parapetem, závodník pokládá pravou nohu na první příčel. Zavěšení se 

provádí do pravé poloviny okna. Těsně po došlapu pravé nohy na první příčel musí 

závodník provést úchyt pravou rukou tzv. nadhmatem s palcem ruky na horní hraně 

sedmého příčle. 

 

 

Běh po žebříku a vysedávání na parapet 
 

Závodník začíná běh po žebříku pravou nohou na prvním příčli a dále pokračuje 

vždy přes dva příčle. 

Běh po žebříku začíná současně se zakončením zavěšení žebříku, kdy je pravá noha 

na prvním příčli a levá se rychlým pohybem odráží od země a uděluje tělu postupný 

pohyb vertikálním směrem. Zvláštností běhu po žebříku je opěrné postavení. 

Nejdůležitější při běhu po žebříku je odraz tzn. rychlé napřímení nohy v kolenním 

kloubu a také v kotníku. Tento pohyb je prováděn po položení chodidla druhé nohy 

na výše položený příčel. Položení nohy na příčel nesmí brzdit pohyb. Chodidlo je 

třeba pokládat na špičku při co nejmenším vytáčení špičky směrem ven. Při 

přemisťování nohy na vyšší příčel se noha nesmí zdvihat příliš vysoko. Je nutno 

umisťovat chodidlo přesně na příčel. Při běhu po žebříku ruce pomáhají pohybu 

vpřed, přitahují tělo a vytvářejí tzv. předstih pro nohy, který je nezbytný pro plynulé 

a rychlé lezení po žebříku. Ruce a nohy se pohybují takto: pravé koleno vpřed – levá 

ruka vpřed, levé koleno vpřed – pravá ruka vpřed atd. Trup se drží zpříma a 

pohybuje se rovnoběžně s rovinou žebříku. 

 

Pohyb rukou a nohou na žebříku při výstupu do druhého podlaží cvičné věže a 

usednutí na parapet: při položení pravé nohy na první příčel stále levá ruka drží 

levou štěřinu žebříku, pravá ruka se pohybuje mezi pátým a sedmým příčlem, 

připravena při postavení levé nohy na třetí příčel uchopit sedmý příčel. Při uchopení 

pravou rukou, kdy je položení levé nohy ukončeno, začíná pohyb levé ruky 

k uchopení devátého příčle. 

V této pozici následuje po rychlém odrazu levé nohy její pokrčení se současným 

rychlým napřímením pravé nohy a záběrem obou rukou směrem k věži. V této fázi 

se levá noha opět rychle napřímí tak, aby kopírovala profil parapetu ještě dříve, než 

se těžiště těla závodníka dostane nad jeho úroveň. Potom co se levá noha dostane 
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chodidlem nad parapet, závodník ji rychle spouští dolů za parapet se současným 

pootočením špičky nohy směrem dovnitř. Je nutné ještě před dokončením výsedu 

rychle pustit levou rukou štěřinu v úrovni třináctého příčle a ploožit ji na parapet 

těsně za žebříkem. Tělo se natočí levým bokem k věži, levá noha je pokrčena 

v koleni a přitisknuta k parapetu, pravá noha rychle opouští devátý příčel a je opřena 

o stenu věže, pravá ruka stále drží špičkami prstů žebřík za jedenáctý příčel. 

Z tohoto postavení začíná výhoz a zavěšení žebříku do okna třetího podlaží. Je velmi 

důležité využít setrvačnosti při trhu oběma rukama a posunutí těla směrem k věži 

se současným napřímením pravé nohy, která stojí na devátém příčli. Na správné 

koordinaci pohybů závodníka závisí kvalita výhozu a zavěšení žebříku do okna 

třetího podlaží. 

 

 

Výhoz a zavěšení žebříku do oken třetího a čtvrtého podlaží 
 

Výše je popsáno postavení, ze kterého začíná výhoz a zavěšení žebříku do okna 

následujícího podlaží. Pro zrychlení pohybu žebříku vertikálně vzhůru je rozhodující 

využití sil setrvačnosti, trhu oběma rukama při výsedu do okna věže a rychlého 

napřímení trupu. Pravá ruka se ohýbá v loketním kloubu, uděluje zrychlení žebříku a 

zápěstí vytáčí žebřík zprava nalevo hákem k závodníkovi a závěrečným výhozem 

pokračuje ve zrychlení žebříku vertikálně vzhůru. Následně při zachování 

setrvačnosti pohybu žebříku levá ruka zachycuje za pravou štěřinu ve výši cca 5 cm 

nad parapetem tak, aby hák žebříku byl již při tomto zachycení minimálně 10 cm 

nad horní hranou okenního rámu, a při zdvihání usměrňuje jeho pohyb. 

Když pravá ruka zachycuje žebřík za pravou štěřinu (z pohledu závodníka) mezi 

pátým a šestým příčlem, levá ruka pouští štěřinu a přichytává ji ve stejné výši jako 

pravá. Dále je žebřík zdvihán oběma rukama. Jakmile je hák žebříku těsně nad 

úrovní parapetu, závodník začíná oběma rukama otáčet žebříkem za štěřiny zleva 

doprava hákem do okna. Jakmile je obrat dokončen a hák se dotkne parapetu, klade 

závodník pravou nohu na první příčel žebříku. 

Při výhozu žebříku je důležité, aby žebřík při pohybu vzhůru stoupal plynule, v těsné 

blízkosti stěny cvičné věže. Neméně důležité je, aby měl závodník po zavěšení 

žebříku natažené ruce mezi pátým a šestým příčlem, což je jedna z podmínek 

bezproblémového přechodu z parapetu na žebřík. 

 

 

Výstup z parapetu na žebřík 
 

Jak již bylo popsáno výše, se zakončením zavěšení žebříku do okna třetího podlaží 

závodník klade pravou nohu na první příčel a drží se přitom za levou štěřinu pravou 

rukou a za pravou štěřinu levou rukou. Potom se přitahuje za ruce a napřimuje 

přitom pravou nohu a současně vytáčí trup ve směru pravé nohy rovnoběžně se 

žebříkem (pohyb těla vpravo vzhůru) a rychlým pohybem levé nohy ji staví na 

parapet vedle levé štěřiny žebříku tak, že špička směřuje dovnitř věže a pata 

přečnívá přes okraj parapetu. V opačném případě při položení chodidla dále vlevo 

od štěřiny se při odrazu žebřík bude odklánět vpravo a při položení chodidla na 
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parapet směrem dovnitř bude odraz směrován mimo těžiště ne vertikálně vzhůru, ale 

vzhůru a vzad. Rychle narovná levou nohu v kolenním kloubu a kotníku, silně se 

odrazí a přenáší pravou nohu na pátý příčel a pravou ruku na sedmý příčel. 

Potom přichytává levou rukou na devátý příčel a levou nohu klade na sedmý příčel. 

Další pohyby jsou analogické s předchozím popisem výsedu do okna. 

 

 

Závěr 
 

Začátek postavení je ve stejné poloze jako výsed do okna tzn. pravá noha je na 

devátém příčli levá nad parapetem, levá ruka nadhmatem na třináctém a pravá 

podhmatem na jedenáctém příčli. 

Z tohoto postavení přemisťuje závodník levou nohu do okna a rychlým trhem oběma 

rukama se současným odrazem pravé nohy od devátého příčle posílá tuto nohu 

pokrčenou v koleni za levou nohou. Při tomto pohybu se celá váha těla přenáší na 

obě ruce. 

Jakmile se obě nohy ocitnu uvnitř věže, závodník se silně odráží oběma rukama a 

vytočí tělo zleva doprava. 

Při dobře provedeném záběru se pravá noha dotýká podlahy čtvrtého podlaží věže 

téměř současně s levou nohou. Při dopadu obou nohou je nutné pro efektivní 

zakončení pokusu trefit chodidly přímo dopadovou desku (cílové zařízení), která je 

umístěna za parapetem okna.  

Závěr je možno provádět ještě dalšími dvěma způsoby. Při prvním způsobu se 

závodník pravou rukou na jedenáctém příčli místo vlevo od háku podhmatem chytá 

vpravo od háku nadhmatem, levou rukou následně nadhmatem s následným obratem 

těla a dopadem na dvě nohy ve stejném provedení jako výše popsaný způsob. 

Výhodou tohoto způsobu je jistější došlap bez rizika, že se závodník případně 

nevejde do okna, protože při tomto způsobu je možné překonávat žebřík více 

vpravo. Jeho nevýhodou je časové zpoždění při přehmatu pravé ruky z jedenáctého 

na třináctý příčel.  U posledního způsobu závodník provádí stejné pohyby při 

začátku závěru jako u druhého způsobu, pouze neprovádí obrat těla kolem jeho osy, 

ale vleze do okna čelem za pomoci odstrčení rukou od žebříku a mohutného odrazu 

pravé nohy od devátého příčle, provede skok přímo na desky cílového zařízení. 

Každý závodník na základě svých individuálních schopností a vzrůstu úrovně 

koordinace a rozvoje pohybových schopností si musí najít nejvhodnější způsob pro 

závěr, aby byl co nejefektivnější. Měřením se však jako nejrychlejší způsob jeví 

poslední zmiňovaný. 

 

 

 

 

Běh na 100 m s překážkami v kategorii mužů 
 

Šířka dráhy je 2,4 – 2,5 m. Na dráze je 23 m od startu umístěna bariéra o výšce 2 m 

a šířce rovněž 2 m. Ve vzdálenosti 28 m od startu jsou umístěny dvě hadice 

v kotoučích o minimální délce 19 m. Kladina, jejíž konec předního náběhu je 38 m 
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os startu má horní plochu o šířce 18 cm, délku 8 m a výšku 1,2 m. Je upevněna na 

třech oporách a k oběma koncům jsou připevněny náběhy o délce 2 m a šířce 25 m. 

Ve vzdálenosti 75 m od startu je umístěn rozdělovač. 

Závodní startuje s proudnicí, kterou má umístěnou za opaskem s možností uchycení 

za provázek. Minimální hmotnost proudnice je 0,5 kg, její délka 25 cm a délka 

provázku maximálně 50 cm. 

Tuto disciplínu je možno přirovnat ke sprintu. Krátkou dobou trvání a velkou 

intenzitou se řadí k disciplínám maximálního výkonu. Výsledky závisí na rychlosti 

běhu a technice překonávání překážek. Rozestavěné nářadí dělí vzdálenost 100 m na 

řadu úseků, což vytváří zvláštní podmínky běhu. Důležitými okamžiky jsou rychlý 

start, rytmický běh, rychlý rozběh po překonání překážek, racionální přenášení 

těžiště nad bariérou, správné postavení nohou, optimální náklony při uchopení hadic, 

efektivní využití kladiny pro zvýšení rychlosti běhu a rychlé připojení na rozdělovač 

i správný závěrečný finiš. S růstem rychlosti je nutno zdokonalovat techniku 

překonávání překážek. Tuto disciplínu je možno teoreticky rozdělit na tyto části: 

start, startovní zrychlení, běh k bariéře, překonání bariéry, uchopení hadic, běh po 

kladině, práce u rozdělovače, závěrečný finiš. 

 

 

Start 
 

Základním úkolem běhu z nízkého startu je co nejdříve dosáhnout maximální 

rychlosti. Technika nejlepších sprinterů se vyznačuje schopností zkrátit startovní 

rozběh na minimum a co nejrychlejší přechod k plnému švihovému běhu. 

K optimálnímu technickému provedení patří volnost, rytmičnost běhu s velkým 

rozsahem pohybu v prvních krocích. Provedení nízkého startu pouze maximální 

frekvencí nevede k aktivnímu rozběhu, ale pouze k nadměrnému čerpání energie. 

Účinnost nízkého startu je vyjádřena startovní potencí, která zahrnuje následující 

faktory: 

- schopnost relaxace, 

- schopnost koncentrace ke startovním úkolům – organizace startovního myšlení, 

- kvalita startovní reakce, 

- rychlost pohybu paží a nohou,  

- úroveň startovní síly, 

- schopnost uvolnění ve startovním rozběhu. 

 

 

Technika startu 
 

Přední startovní blok je umístěn přibližně jednu a půl až dvě stopy za startovní čarou 

s úhlem náklonu cca 45°. Zadní blok je umístěn o jednu a jednu a půl stopy za 

předním blokem s úhlem náklonu cca 60°. 

Po pokynu startéra „Závodníci, na místa, připravte se.“ provede závodník 3 hluboké 

vdechy a výdech k vytvoření větší kyslíkové zásoby v těle a jde před své bloky, opře 

se rukama o zem, nasadí pevně nohu nejprve do zadního bloku, potom druhou 

(odrazovou) do předního bloku. Zaklekne, upraví polohu rukou před startovní čarou. 
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Paže jsou volně napnuty, položené přibližně na šíři ramen, prsty s palcem tvoří 

pružnou klenbu, prsty se nedotýkají čáry, váha je rozložena na pažích a opřeném 

koleně, hlava se nezvedá. 

Po povelu „Pozor“ závodník zvedne pánev o něco výše než je úroveň ramen. Úhel 

pokrčení v koleně přední nohy je cca 90°a zadní nohy cca 120°, hlava se opět 

zbytečně nezvedá. 

 

 

Startovní zrychlení 
 

Po povelu „Pozor“ je nutno se odpoutat od okolí a soustředit se na zahájení běhu 

současně s výstřelem. Po výstřelu startéra je nutno okamžitě začít běžecký pohyb 

rukama, současně se odrazit od bloků, poslat tělo vzhůru vpřed a vyběhnout (ne 

vyskočit) z bloků. Po odrazu se zadní noha silně ohýbá v kolenním kloubu, rychle se 

přemísťuje vpřed a noha stojící na předním bloku se v této době zcela napřimuje. 

Rozmach paží je nutno se naučit správně přemísťovat zadní nohu, která se musí 

plynule a rychle spouštět na dráhu. 

Efektivní výběh z bloků spočívá v rychlém odrazu od předního bloku a rychlém 

přenesení zadní nohy vpřed. Slabý odraz od předního bloku zhoršuje jak samotný 

start, tak i první kroky startovního zrychlení. Na kvalitu startovního zrychlení má 

podstatný vliv délka a způsob provedení prvních kroků. Příliš krátké kroky 

zpomalují nárůst rychlosti a příliš dlouhé vedou k tzv. „napichování“ na nohy a 

následnému snížení rychlosti. Závodník se snaží udržet náklon trupu v prvních 6 – 7 

krocích. V procesu startovního zrychlení postupně narůstá délka kroků a napřimuje 

se trup. Ideální zrychlení nastává cca po 15 – 18 m, což je pro podmínky této 

disciplíny optimální pro překonání bariéry v plné rychlosti. 

 

Nácviková řada: 

- polovysoký start – zadní noha na jednu stopu od paty přední nohy, 

- padavý start – z polovysokého startu na startovní čáře padáme toporně, nelámeme 

se v bocích, rychlým vyběhnutím zabráníme pádu, 

- start z nízkého postoje – z nízkého podřepu, prsty se lehce opírají o dráhu, přední 

noha je více ohnuta a je na ní váha, zadní noha je ohnuta jen lehce, 

- nácvik startů z bloků – nácvik jednotlivých fází startu na povely: nástup do bloků – 

pozor – výstřel. 

 

Tréninkové prvky: 

běh střídavým tempem – na zvukový signál rychlý přechod do sprintu, 

- rychlé výběhy – od čáry, z chůze, z pomalého klusu, z „kulhavého“ klusu, z chůze 

nebo poklusu nazad, z poskoků dřepmo, 

- rychlé výběhy na zvukový signál z různých poloh z lehu na zádech i na břiše, 

z kleku, sedu, kliku atd., výběhy do svahů, schodů s vysokým zvedáním kolen, běhy 

se zátěží nebo odporem partnera, opakované starty z bloků do 20 m s plným úsilím, 

- starty z hlubokého dřepu, 

- odpichy – odrazy v určitém úseku, víceskoky, 

- startovací hry z vysokého, polovysokého i nízkého startu – na 30 m, 40 m, 50 m 
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- soutěž o nejrychlejšího běžce – na 40 m, 50 m, 

- cvičení obratnosti – kotouly, sklapovačky, přemety. 

 

Chyby a jejich odstranění: 

- chyby v poloze „Závodníci, na místa, připravte se“: prohnutí v kříži, paže 

skloněny příliš dopředu nebo nazad, ohnutí paží v loktech (oprava trenéra i 

vzájemné upozornění), 

- chyby v poloze „Pozor“: pánev příliš vzadu nebo příliš vysoko s napnutýma 

nohama, ramena příliš vpředu – přetížení paží (oprava a opakovaná provedení), 

- chyby po výstřelu: neúplné nápony nohou (posilování, odpichy, opakované 

odrazy), předčasné vztyčování trupu; švihová noha jde příliš vzhůru, ne ostře vpřed 

(zvýšit opěrnou činnost nohy v zadním bloku, běh s oporem u stěny, odpor druhého); 

švih obou paží nazad při prvním kroku (odpichy, běžecká abeceda). 

 

 

Běh 
 

Na pohybech a umění běžet bez zbytečného napětí závisí rychlost běhu. Důležitým 

faktorem běhu je aktivní odraz. Silným pohybem se odrazová noha napřimuje 

v kyčelním kloubu a kotníku. Stehno a bok švihové nohy se přesunuje rychle vpřed a 

napomáhá efektivnímu odrazu. 

 

 

Překonání bariéry 
 

Pro jisté a rychlé překonání bariéry je nutné přesné došlápnutí odrazové nohy 

v ideální vzdálenosti od bariéry. Toho se dosahuje díky rytmickému běhu se 

stejnoměrným prodlužováním délky kroku. V opačném případě je závodník nucen 

zkracovat krok, aby mu „vyšla noha“ a ztrácí rychlost. 

V počátku startovního zrychlení je závodník nakloněn vpřed. Postupně se 

zakončováním startovního zrychlení se závodník napřimuje a bezprostředně před 

odrazem na bariéru se poněkud zaklání. Při došlapu odrazové nohy před bariéru 

závodník lehce prodlužuje poslední krok pravé (levé) nohy. Při styku s dráhou tato 

noha zpomaluje pohyb vpřed, ale tělo se stále pohybuje vpřed setrvačností, tlačí na 

odrazovou nohu, ta se pružně ohýbá v kolenním kloubu. V následujícím okamžiku 

závodník rychle napřimuje opěrnou nohu a současně ostře vyšvihuje levou (pravou) 

nohu. Čím rychleji proběhne napřímení opěrné nohy a pohyb odrazové nohy vzhůru 

na bariéru, tím efektivnější bude celý odraz. 

Současně se zahájením odrazu závodník vyšvihne obě ruce vpřed vzhůru. Tělo 

závodníka se v konci odrazu natahuje vzhůru. Noha, která se odráží od bariéry, je 

pokrčena v koleni a směřuje špičku vpřed na bariéru. Po zdvižení opěrné nohy 

z dráhy a v době letu se ramena zdvihají za rukama vpřed k bariéře, odrazová noha 

ostře našlápne na bariéru ve výši cca 80 cm, směr našlápnutí je vertikálně vzhůru, 

mírně doleva (doprava), pravá (levá) noha rychlým pohybem směřuje kolenem 

vzhůru. Současně ruce závodníka přitahují tělo k bariéře, prodlužují pohyb těla a 

vytáčejí ho pravým (levým) ramenem vlevo vpřed. 
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Je důležité po trhu oběma rukama co nejrychleji přemístit zápěstí pravé (levé) ruky 

na vzdálenost cca 50 cm od vrcholu bariéry, na její zadní stranu. Závodník 

překonává bariéru tak, že je k ní obrácen hrudí a břichem a jakmile je švihová noha 

nad bariérou pokrčena v kyčli, obtáčí ji kolem bariéry současně s rameny a boky, 

levá (pravá) nohy je pokrčena v kyčli a koleni a rychle se přitahuje k pravé (levé). 

Levá (pravá) ruka se drží horního okraje bariéry. V této poloze tělo pokračuje 

setrvačností pohybu na d bariérou vpřed. Ve chvíli, kdy se tělo dostane za bariéru, se 

levá (pravá) noha natahuje směrem dolů. Pro dopad ve směru běhu se ho dosáhne 

ostrým otočením boků vpravo (vlevo) s dalším rychlým odrazem obou rukou od 

bariéry a vytočením těla vpravo (vlevo) vpřed ve směru pohybu čelem k hadicím. Po 

odrazu od bariéry se obě ruce natahují dolů vpřed, levá (pravá) noha se dotýká země. 

Další způsob překonávání bariéry je tzv. skrčkou. Je rozšířeno několik variant tohoto 

způsobu. Pohyby jsou analogicky stejné jako u prvního způsobu až do chvíle, kdy se 

závodník dotkne odrazovou nohou bariéry a chytá se rukama. Neprovádí se otočení 

těla kolem bariéry. Závodník namísto toho překonává bariéru ve směru běhu. 

Našlápne odrazovou nohou na bariéru, druhou nohu umístí na horní hranu bariéry, 

lehce se od ní odráží. Následně pouští ruce a podsune pod tělem odrazovou nohu. 

Rychle se odráží od zadní hrany bariéry za použití maximální síly odrazu. Noha, 

která byla na hraně bariéry, dopadá na zem. Výhodou tohoto způsobu proti prvnímu 

je rychlejší odraz od bariéry a následný rychlejší odběh od ní. Nevýhodou naopak 

pomalejší překonávání horní hrany bariéry. Každý závodník na základě svých 

individuálních schopností a vzrůstu úrovně koordinace a rozvoje pohybových 

schopností si musí najít nejvhodnější způsob překonání bariéry, takový, který v jeho 

podání bude ten nejrychlejší. 

 

 

Uchopení hadic 
 

Rychlost a technika vyplnění tohoto pohybu v mnohém ovlivňuje celkový výsledek 

v běhu na 100 m s překážkami. Po dopadu na dráhu po překonání bariéry jsou nohy 

závodníka lehce pokrčeny v kolenou a zaujímají postavení jako na startu. Pohyb těla 

závodníka pokračuje v důsledku setrvačnosti vytvořené odrazem od bariéry. 

Závodník třemi kroky (u druhého způsobu dvěma kroky) přibíhá k hadicím 

umístěným 5 m od bariéry a v náklonu je uchopí oběma rukama za vrchní část 

kotoučů. V okamžiku uchopení hadic nohy závodníka zaujímají jakousi starobní 

polohu, tělo pokračuje v pohybu vpřed. Uchopí pevně hadice, a co nejrychleji se 

opět rozbíhá. Ruce po uchopení hadic se v počátečním momentu přemístí mírně za 

tělo, ne však příliš. Toto by vedlo ke snížení rychlosti závodníka. Po cca 3 krocích se 

opět spouštějí zpět dolů. 

 

 

Běh po kladině a odběh od ní 
 

Po uchopení hadic se závodník na vzdálenosti 10 m od kladiny snaží vyvinout co 

největší rychlost, aby ji mohl využít při výběhu na kladinu. Přibíhat k náběhu je 

nutné vždy stejnou nohou a pokládat nohu přibližně 50 cm od náběhu. Při dopadu 
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pravé (levé) nohy na náběh se tělo závodníka naklání vpřed. Nejefektivnější je 

našlapovat na druhý příčel náběhu kladiny. Pro zkrácení fáze letu na horní část 

kladiny je nutno co nejrychleji postavit levou nohu pokrčenou v koleně na kladinu a 

pravou nohu po odrazu od náběhu rychle přitáhnout k levé noze. Je velmi důležité, 

aby těžiště bylo co nejníže nad kladinou. V případě, že se při náběhu noha staví na 

patu a nohy jsou málo pokrčeny (velmi častá chyba), dochází k příčným výkyvům, 

ztrátě rychlosti a rovnováhy. 

Běh po kladině musí být volný, rychlý a bez zbytečného napětí. Při posledním 

dopadu na horní rovině kladiny závodník spouští hadice, přičemž přidržuje spojky 

stále v rukou. Při posledním kroku na seběh kladiny závodník poněkud protáhne 

krok, tělo má náklon kolmo k seběhu. V tento moment také spouští hadice, přičemž 

přidržuje spojky stále v rukou. Nejefektivnější je sbíhat na druhý příčel seběhu 

kladiny. Po mohutném odrazu pravou nohou se levá noha rychle dotýká dráhy. Je 

důležité maximálně využít seběhu pro zvýšení rychlosti po odběhu z kladiny. Proto 

musí být proveden velmi rychle a s co největším úsilím. Přibližně tři kroky po 

seběhu z kladiny závodník přibližuje ruce pro spojení vnitřních spojek hadic. 

Spojování se doporučuje provádět přirozeně před sebou, ne příliš vysoko ani příliš 

nízko. 

Častou chybou je také přitisknutí rukou k tělu, což zpomaluje rychlost a plynulost 

běhu. Závodník po spojení vnitřních spojek odhazuje spojený pár rychlým pohybem 

dolů pod nohy tak, aby je snadno překročil. Spojený pár je také možno nést v levé 

ruce až k rozdělovači a odhodit ho až při připojení k rozdělovači. Výhodou je menší 

odpor hadic za rozdělovačem, u některých závodníků může být naopak nevýhodou 

překážení hadic při připojování na rozdělovač. 

 

 

Práce u rozdělovače 
 

Připojení hadic na rozdělovač je nejdůležitějším momentem celé disciplíny. 

Připojení se musí provádět velmi pozorně, protože spojku je nutno připojovat na 

rozdělovač při prvním dotyku a v pohybu. Při neúspěšném prvním pokusu připojení 

na rozdělovač je závodník nucen zastavit, přičemž ztrácí čas, který již není možno 

dohnat ani při ideálním splnění všech ostatních elementů disciplíny. Příprava na 

připojení začíná 5 – 6 kroků před rozdělovačem. Závodník si při běhu chystá pravou 

spojku hadice tak, aby ji palcem a ukazováčkem držel za ozuby. Poloha ozubů musí 

souhlasit s položením ozubů na rozdělovači, přičemž úhel natočení rozdělovače je 

různý u každého závodníka. Přibližně tři kroky před rozdělovačem závodník udržuje 

v zorném poli vrchní ozub spojky rozdělovače, snižuje těžiště, pravá ruka se 

natahuje vpřed, krok závodníka se nezkracuje, pouze zvolňuje. Při postavení levé 

nohy na dráze jednu stopu před rozdělovačem dokončuje závodník snižování těžiště 

pokrčením v kolenou a současně natahování ruky vpřed a připojuje pravou rukou 

spojku k rozdělovači. 

Druhým způsobem je připojení spojky kolmo na rozdělovač. Tento způsob 

umožňuje snadnější odběh od rozdělovače, naopak vyžaduje delší přípravu tzv. 

zapojovací polohy. Poloha závodníka v momentu připojení je podobná poloze při 

startu, což napomáhá okamžitému nárůstu rychlosti na úseku rozdělovač – cíl. 
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Dlouhodobým statistickým pozorováním je dokázáno, že první způsob je přibližně o 

10% úspěšnější než druhý způsob, ale přibližně o 10% pomalejší. Možný je také třetí 

způsob, kdy je k rozdělovači kolmo postavení nohou opačné, tj. pravou nohou 

dopředu. Tento je přibližně o 10% méně úspěšný, ale o 10% rychlejší než druhý 

způsob. 

 

 

Závěr 
 

Rychlost připojení proudnice má vliv na startovní zrychlení od rozdělovače a 

rychlost provedení závěrečného úseku. Po připojení pravé spojky k rozdělovači musí 

závodník v co nejkratším čase získat opětovně co nejvyšší rychlost. Té dosáhne 

podobnou technikou jako je technika startu, tj. mohutnou prací stehen a dynamickou 

prací rukou. Připojení proudnice by mělo začínat v momentě, kdy závodník dosáhne 

maximální rychlosti běhu, přibližně 8 – 10 m za rozdělovačem. Výsledky na 

závěrečném úseku závisejí na rychlostních schopnostech závodníka, jeho síle, 

speciální vytrvalosti a technice připojování proudnice. Na tomto úseku jsou velmi 

důležité dynamické pohyby rukou, tah vpřed, propínání nohou v koleni při odrazu a 

vysoká frekvence běhu. 

 

 

Cvičení pro zvýšení rychlostně silových schopností a odstranění 

chyb 
 

Start a startovní chyby 

- nesprávná linie náklonu startu: práce tahačem nebo brzdou, zvětšení rozkmitu 

pohybů, 

- krátké kroky: přidání speciálních skokových cvičení, buď jako celá jednotka nebo 

vždy jako součást rozcvičky, 

- slabý odraz ze startovních bloků a slabé první kroky: práce tahačem nebo brzdou, 

skoková práce, starty do kopce, starty a běh ve sněhu, starty z různých poloh, 

cvičení na atletických překážkách (překračování, střihy, přeskoky). 

 

Běh k bariéře 

- krátké kroky: běhy na delší vzdálenosti (200 m, 300 m, 400 m nebo krosy 3 – 5 

km), 

- před bariérou zvedání odrazové nohy k bariéře: mnohonásobný opakovaný běh od 

startu k bariéře, práce s atletickými překážkami. 

 

Překonání bariéry 

- špatná práce rukou na bariéře: cvičení s činkou, mnohonásobné opakování 

překonávání bariéry, 

- špatná práce stehen při překonávání horní hrany bariéry: speciální cvičení na 

nářadí imitujícím bariéru (nízká bariéra), 

- vysoká poloha těla nad bariérou: snížit polohu „nákopové“ nohy, přiblížit se co 

nejvíce pomocí pokrčených rukou k horní hraně bariéry, 
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- polohy rukou a nohou jsou na nesprávných místech: odstranění pomocí zhlédnutí 

videozáznamů špičkových závodníků, 

- slabý odraz nohou a rukou od bariéry: cvičení s činkami, podřepy, výskoky, cvičení 

na nářadí imitujícím bariéru. 

 

Doskok a běh k hadicím 

- doskok na dvě nohy a nesprávný postoj nohou při doskoku: speciální cvičení pro 

posílení svalů stehen a lýtek, umístění speciálních značek pro nohy a pro správný 

doskok, starty z různých poloh, 

- špatný náběh k hadicím: do tréninku zařadit seskoky ze švédské bedny o výšce cca 

1 – 1,5 m, následná imitace doskoku a maximálního zrychlení na 10 – 15 m. 

 

Uchopení hadic 

- hadice jdou při uchopení za záda: imitace uchopením dvou závaží o hmotnosti 2 x 

5 kg a nácvik běhu od bariéry na vzdálenost 10 m od uchopení. 

 

Běh ke kladině 

- špatné přibíhání k náběhu na kladinu: běh od bariéry se závažími imitujícími 

hadice (2 x 5 kg), běh bez hadic ke kladině, dodržení správného sklonu těla od 

uchopení hadic až ke kladině, starty do kopce na vzdálenost 20 m, starty v zimě 

v hlubokém sněhu, 

- nesprávná poloha hadic k obrysu těla: dodržovat potřebný sklon těla a držet hadice 

přirozeně podél těla a mírně před ním, 

- nesprávný sklon těla závodníka vzhledem k dráze: slabé zádové svaly, špatný odraz 

chodidel nohou od dráhy. 

 

Náběh na kladinu 

- poloha profilu těla je ve vztahu k náběhu nesprávná: chybí nutný náklon těla na 

náběhu směrem dopředu, 

- nevelké zastavení mezi náběhem a horní rovinou kladiny: po nášlapu na náběh 

musí nášlapná noha na horní rovinu kladiny provést rychlý, ale dlouhý krok tzv. 

roznožku tak, aby o něco předběhla nohu na náběhu, 

- po došlapu nohy na horní rovinu kladiny ztrácí závodník nabranou rychlost: úhel 

v kyčelním kloubu i v kolenním kloubu musí být cca 90°, nášlap na horní rovinu 

kladiny musí být na špičku s udržením náklonu těla dopředu ve směru běhu. 

 

Běh po kladině 

- při běhu po kladině chybí koordinace: zpevnění svalů ramen, trénovat prvky 

rovnováhy (běh po přímé linii, běh bez hadic po kladině vysokou rychlostí), 

- chybí zrychlení na kladině: uvolněný běh bez napětí, do tréninku zařadit člunkový 

běh (imitace zrychlení a obratnosti od startu ke kladině), cvičení s činkou. 

 

Sbíhání z kladiny 

- prosedání v nohou po sbíhání z kladiny: slabé nohy, do tréninku zařadit skoky 

(vícenásobné na jedné noze, kombinace skoků: levá – pravá, levá – levá – pravá- 

pravá, skoky z místa), silová příprava s činkou (výpadová chůze). 
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- absence potřebného odrazu při sbíhání z kladiny: stejný problém – zařadit skoky a 

činku, 

- při sbíhání z kladiny závodník neběží rovně vpřed: silová příprava s činkou 

(výpadová chůze, roznožky), rovinky do 100 m z kopce dolů. 

 

Běh k rozdělovači a spojení půlspojek 

- krátké kroky: běh na střední tratě 200 m, 400 m, 800 m, 

- opožděné spojení půlspojek a následně špatná frekvence kroků: spojovat půlspojky 

okamžitě po seběhu z kladiny a po spojení maximálně zvětšit délku kroků. 

 

Přibíhání, připojování a odběh od rozdělovače 

- drobné kroky při přibíhání k rozdělovači: musí být provedeno dlouhými kroky, 

- zapojování rozdělovače u nohy: je nutné provést předpažení ruky cca 3 – 4 kroky 

před rozdělovačem, 

- pomalý odběh nebo odběh krátkými kroky: odběh musí být proveden 

s maximálním úsilím a postupným prodlužováním délky kroku, zařadit do tréninku 

prvky na zvětšení délky kroku (skipink se zátěží na místě, běh s vysokým zvedáním 

stehen, skokový běh na 100 m na rychlost). 

 

Cílový úsek a připojení proudnice 

- připojení proudnice se provádí příliš dlouho, 

- dívání se na vlastní připojování proudnice: proudnici připojovat jedním pohybem a 

zároveň ještě zvyšovat tempo běhu, do tréninku zařadit tahač s lehčím závažím a 

mnohonásobně opakovat spojování. 

 

 

 

Běh na 100 m s překážkami v kategorii žen a dorostenek 
 

Šířka dráhy je 2,4 – 2,5 m. Schéma tratě této disciplíny je obdobné jako v kategorii 

mužů, jen s několika odlišnostmi. Na dráze je 23 m od startu umístěna nízká 

překážka. Konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň desky hladká -  tloušťka 4 cm, 

výška 0,8 m, šířka 1,8 až 2,0 m (možno použít i příčné břevno s výplní). Povrch 

nízké překážky může být chráněn spolehlivě připevněným materiálem zlepšujícím 

adhezi o max. tloušťce 12 mm. V takovém případě musí být zachovány rozměry 

překážky. Ve vzdálenosti 28 m od startu jsou umístěny dvě hadice v kotoučích o 

min. délce 19 m. Kladina, jejíž konec předního náběhu je 38 m od startu, má horní 

plochu o šířce 18 cm, délku 8 m a výšku 0,8 m. Je upevněna na třech oporách a 

k oběma koncům jsou připevněny náběhy o délce 2 m a šířce 25 cm. Ve vzdálenosti 

75 m od startu je umístěn rozdělovač. 

 

 

Start, startovní zrychlení, běh 
 

Provádí se stejným způsobem jako v kategorii mužů. V počátku startovního 

zrychlení je závodnice nakloněna vpřed. Postupně se zakončováním startovního 
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zrychlení se napřimuje a bezprostředně před odrazem přes překážku se opět mírně 

předklání. Největším problémem je naladění a zvládnutí kroků před překážkou, které 

vychází z nastavení polohy nohou na startu (levá či pravá vpředu). Tato poloha se 

v průběhu sezóny, zejména u začínajících závodnic, může měnit, vzhledem k jejich 

postupně se zvyšující fyzické kondici a zvládáním techniky startu, zrychlování a 

běhu. 

 

U žen je problém v tom, že překonávají překážku 100% rychlostí, a tato rychlost jim 

zůstává i při dopadu za překážku, takže jakákoliv chyba v krocích před překážkou 

vede k nepříjemnému zranění (zpravidla naražení kolena přítahové nohy o břevno, 

prudký náraz koleny obou nohou do překážky, náraz do překážky s poraněním 

rukou), které závodnici vyřazuje v lepším případě na jeden až dva týdny ze závodní 

činnosti. 

 

Základní model jsou tři krátké startovní kroky (dynamika), čtvrtý delší, prodloužený, 

následující pokud možno vždy co nejdelší (natahování), postupně se prodlužující, 

dle dispozic závodnice. 

 

Tento model se musí se vzrůstající silou a zvládnutou technikou závodnice stále 

nepatrně upravovat (záleží rovněž na počasí, povrchu dráhy, zdravotním a 

psychickém stavu závodnice), v některých případech si závodnice musí „natvrdo“ 

počítat krátké kroky po startu (např. 5 krátkých a pak teprve natahovat, případně 

použít kontrolní značku na dráze v dostatečné vzdálenosti před překážkou, což se 

příliš nedoporučuje, odvádí to pozornost). Vyladění kroků se musí provádět vždy na 

začátku běhu tak, aby před překážkou (minimálně tři kroky) již mohla závodnice 

běžet naplno a přirozeně. Rovnání délky kroku těsně před překážkou je velká chyba, 

která vede ke ztrátě rychlosti, ztíženému sebrání hadic a následné nižší rychlosti na 

kladině, s nebezpečím pádu z kladiny. 

 

Vzdálenost odrazové nohy před překážkou je závislá na rychlosti, výšce a fyzické 

zdatnosti závodnice, ideální by měla být 1,6 až 2,0 m. Při odrazu z větší dálky se 

nebezpečí nepřekonání překážky výrazně zvyšuje (zejména ke konci tréninku, kdy 

začínají docházet síly). Velkým problémem je proto odvaha skočit z dálky 

s možností nárazu kolena přítahové nohy do břevna překážky, což je velmi bolestivé, 

nepříjemné a odrazující. 

 

Je rozdíl mezi provedením skoku závodnice, která si koleno ještě nenarazila a 

provedením skoku závodnice, která již má tuto zkušenost za sebou (koleno si během 

kariéry narazí nejméně jednou každá). 

 

Vzhledem k náročnosti této disciplíny je proto lepší nechat průměrnou závodnici 

zpočátku skákat raději z kratší vzdálenosti a výše, postupně techniku jejího skoku 

upravovat do ideálního provedení, než důrazně trvat na správné technice hned od 

začátku s velkým nebezpečím, že se začínající závodnice zraní a to ji nakonec odradí 

od této disciplíny i od požárního sportu úplně. Toto samozřejmě neplatí o těch, 

kterým přeskok nedělá žádné problémy, a které je nutno hned od začátku důsledně 

vést ke správnému provedení přeskoku překážky. 
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Odraz na překážku 
 

Musí být proveden lehký předklon, odrazová noha se napíná. Švihová noha jde 

ostrým kolenem vpřed vzhůru. Protilehlá paže švihá vpřed dolů zevnitř. Druhá paže 

je v běžeckém pohybu až na úroveň boků. 

Pro správný odraz je důležité, aby byl proveden s rameny kolmými ke směru běhu 

bez natáčení či rotace těla, kterou by si závodnice jakoby chtěla pomoci k vyššímu 

skoku (toto je problém zejména u průměrných závodnic menšího vzrůstu, pro které 

je překážka 80 cm poměrně vysoká). Jakékoliv natočení či rotace těla způsobí 

chybnou práci rukou, která nejenže zcela znehodnotí skok (časová ztráta), ale navíc 

může způsobit i pád závodnice po dopadu na dráhu. 

 

Překonání překážky 
 

Bérec švihové nohy kývne dopředu vzhůru. Chodidlo je vztyčené. Pata – lýtko – 

stehno přechází nad horní hranou překážky. 

Důležité pro švihovou nohu je, aby skutečně ostře „kopla“ ve směru běhu, 

chodidlem vpřed. Pro dodržení pohybu těla ve směru osy běhu je nutno si kop u 

každé závodnice vyzkoušet a nastavit jeho správný směr, protože vzhledem 

k antropologickým odlišnostem stavby těla a nohou jednotlivých závodnic ne vždy 

kop ve směru běhu umožní, aby i tělo šlo v této ose. Některé závodnice proto musí 

kop švihovou nohou provádět spíše do osy těla, jiné od osy těla. 

 

Rozhodující je, aby osa pohybu těla po odrazu, během skoku i při dopadu byla vždy 

totožná s osou běhu. Dopad obou chodidel za překážku musí být proveden tak, aby 

obě chodidla dopadla do jakoby dvou běžkových lyžařských stop (klasický styl), 

čímž je zajištěna stabilita závodnice po doskoku a přímý směr běhu do hadic bez 

ztráty rychlosti. 

 

Není velkou chybou skákat překážku nikoliv „atleticky“ (co nejníže), ale výše s tím, 

že závodnice v žádném případě nezašlapuje těsně za překážkou (žádoucí 

v překážkových bězích v atletice), ale nechá se skokem nést přirozeně (případně 

úmyslně prodlouží skok – pro zvládnutí pouze dvou kroků k hadicím), přičemž si s 

výhodou (díky délce a době skoku) před dopadem stačí srovnat přetahovou nohu 

(srovnání řídí kolenem, dle dispozic závodnice) setrvačným během sníží rychlost 

(přibrzdí) na cca 85% pro sebrání hadic. 

 

Při skoku je velmi důležité, aby ramena byla stále kolmá ke směru běhu, aby tělo 

v pase nerotovalo a nepřetáčelo se. 

Při přetočení těla, kdy dochází navíc i k nesprávnému pohybu rukou, dochází k 

„rozhození“ běhu před hadicemi a spatnému sebrání hadic se ztrátou rychlosti. při 

větším přetočení a vyšší rychlosti hrozí potom pád závodnice ještě před hadicemi 

nebo při jejich sbírání. 

 

Aktivní pohyb přetahové nohy dolů za překážku je vhodný pouze při štafetě 4 x 100 

m na 2. úseku. Není ale nezbytný, překážku lze překonávat i výše popsaným 
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způsobem, vzhledem k nutnosti srovnání kroku před překážkou pro optimální 

polohu odrazu. 

 

Pokud se krok před překážkou nepodaří vyrovnat úplně a odraz vychází dále od 

překážky, (při současném prodloužení dvou až tří kroků před odrazem), je možno 

použít „veleskok“ – mohutný odraz do výšky – s následnou prodlouženou dráhou 

letu bezpečně nad překážkou. Zkrácení kroků před překážkou je nežádoucí, vede ke 

snížení rychlosti a časové ztrátě štafety. 

Jako pomoc pro srovnání kroku je možno použít kontrolní značku v dostatečné 

vzdálenosti (min. 14 – 15 m) od překážky. Poslední nejméně tři kroky před odrazem 

už musí mít závodnice kroky srovnané a naplno zabírat – běžet 100% rychlostí. 

 

I když zkrácení kroků před překážkou je nežádoucí a vede ke snížení rychlosti a 

časové ztrátě štafety, jak bylo uvedeno výš, existuje způsob, kdy zkrácení kroků před 

překážkou k časové ztrátě nepovede. Tento způsob lze ale použít pouze s velmi 

zkušenými, obratnými a odvážnými závodnicemi, jinak je poměrně nebezpečný. 

Spočívá v tom, že závodnice před překážkou sice zkrátí cca 2 až 5 kroků, ale 

současně zvýší frekvenci běhu, takže v podstatě běží stále stejnou rychlostí. V tu 

chvíli se ale bude blížit k překážce – pro její „hlavu“ – zvýšenou rychlostí, na což 

musí být předem psychicky připravena a všechny její následující reakce a pohyby 

tomu musejí odpovídat (musí být výrazně rychlejší – geometrickou řadou, nikoliv 

lineárně), jinak se zvyšuje riziko nárazu do překážky. Tento způsob vyžaduje 

speciální trénink a může být využit jen se skutečně dobrou a psychicky vyrovnanou 

závodnicí. 

 

 

Příprava na dokrok, dokrok a příprava na sbírání hadic 
 

Odrazová (přetahová) noha se uvolněně pokrčí únožmo, přechází překážku stenem 

rovnoběžným s příčkou překážky, trup se lehce klání, koleno přetahové nohy jde 

vysoko do dalšího běžeckého kroku. Dokrok provádíme na celou část chodidla pro 

mírné snížení rychlosti před sbíráním hadic. Náklon trupu směrem vpřed zůstává 

zachován, ruce se co nejrychleji napřimují směrem k hadicím. 

 

Nácviková řada: 

- nácvik vlastní překážkové techniky: střídavě se soustředíme na předklon, na vedení 

švihové nohy na práci přetahové nohy, na práci paží, 

- nízký start na překážku: nejprve sníženou, potom optimální rychlostí, 

- přeběhy nízkých překážek: v terénu, na hřišti, v tělocvičně. 

 

Tréninkové prvky: 

- lehký klus se zdůrazňovanými odrazy vpřed na každý x-tý krok individuálně podle 

počtu kroků od startu k překážce, 

- přebíhání bezpečných, nízkých přírodních překážek, 

- gymnastická cvičení na uvolnění, protažení i posílení kyčelního pletence: vysoké 

švihy nohou, vykopávání, rozštěpy, výskoky a poskoky, 
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- cvičení obratnosti: akrobacie, kotouly, přemety, 

- cvičení na nářadí: všestranné posilování, 

- kruhový trénink s důrazem na rozvoj skočnosti: skokanské a běžecké posilování, 

- překážkářské sedy: jednotlivě, ve dvojicích, střídat nohy, přesedávat i 

s předklonem, 

- cviky pro přetahovou nohu: ve dvojici mimo překážku, přes nižší překážku, 

z chůze i běhu kolem překážek, pohyb přetahové i švihové nohy u překážky. 

 

Chyby a jejich odstranění: 

- náběh na překážku není proveden plnou silou: nabíhat na nižší překážku /hlavně u 

začínajících závodnic), běhy ve dvojicích, 

- příliš vysoký přechod překážky, odraz blízko: použití pérové /sklopné atletické 

překážky, nebo nechat závodnice překonávat překážku raději vyšším i nestylovým 

skokem, s postupným vylaďováním techniky a výšky skoku v průběhu delšího 

období, 
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Přílohy 

 

 

Obr. 1 Výstup do 4. podlaží cvičné věže 
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Obr. 2 Běh na 100 m s překážkami 
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