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Vyučující: Mgr. Petr Bahenský  
 

Cíl předmětu: 

Zdokonalování a trénink vybraných atletických disciplín - technika a didaktika běhů, skoků, vrhů a 

hodů. Osvojení pravidel vybraných atletických disciplín. 
 

Požadavky na studenta: 

100%  aktivní účast ve výuce. Zápočet bude udělen za splnění limitů určených atletických disciplín. 

Praktickou zkoušku – pětiboj je možno plnit až po získání zápočtu. 

Obsah výuky 

1. Technika a metodika nácviku nízkého startu a hodu oštěpem, rozvoj rychlostní vytrvalosti (test  

100m). 

2. Technika a metodika nácviku skoku do dálky a vrhu koulí, ozvoj vytrvalosti (test 1000m/600m). 

3. Technika a metodika nácviku skoku do výšky a hodu oštěpem, rozvoj rychlostní vytrvalosti (test  

150m). 

4. Technika a metodika nácviku skoku do dálky a vrhu koulí, rozvoj vytrvalosti (test 1500m/800m). 

5. Technika a metodika nácviku skoku do výšky, překážkového běhu a hodu diskem. 

6. Trénink na plnění zápočtových požadavků. 

7. Plnění zápočtových požadavků. 
 

Zápočtové požadavky: 

                                               M                                                         Ž 

110 m př.                            22,5 s                              100 m př.      21,5 s 

hod oštěpem                        30 m                                                    20 m 

pětiboj   1800 bodů    1500 bodů 

U technických disciplín je společně s výkonem hodnocena technika. 
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