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Cíl předmětu: 

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín žákovských a mládežnických kategorií 

a učiva pro základní a střední školy. Seznámení s pravidly vybraných atletických disciplín. Po 

úspěšném absolvování předmětů (TDA1, TDA2, TDA3B, AT) je možno zažádat ĆAS o udělení 

trenérské licence III. třídy. 
 

Požadavky na studenta: 

100% aktivní účast ve výuce. Splnit limity určených atletických disciplín. 
 

Obsah výuky 

1. Bezpečnost při atletickém výcviku, atletické rozcvičení, speciální běžecká cvičení, kompenzační  

cvičení. 

2. Technika a metodika nácviku skoku do dálky a hodu míčkem, rozvoj vytrvalosti 1. 

3. Technika a metodika nácviku nízkého startu, štafetové předávky, rozvoj rychlosti, kruhový  

trénink 1. 

4. Technika a metodika nácviku skoku do dálky a hodu míčkem, rozvoj vytrvalosti 2. 

5. Technika a metodika nácviku nízkého startu, štafetové předávky, rozvoj rychlosti, kruhový  

trénink 2., informace skok o tyči 

6. Technika a metodika nácviku skoku do dálky a hodu míčkem, rozvoj vytrvalosti 3., informace  

trojskok 

7. Plnění zápočtových požadavků. 
 

Zápočtové požadavky - výkonnostní: 

                                               M                                                 Ž 

100 m                                  13,0 s                                          15,5 s 

skok do dálky                      500 cm                                         400 cm      

hod míčkem     (350 g)        45 m                          (150 g)       30 m  

1500 m                                5:35                          800 m          3:10 

U technických disciplín je společně s výkonem hodnocena technika 
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