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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Hod oštěpem 

Předmět: Tělesná výchova 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží prakticky předvést 

správnou techniku hodu oštěpem. 

 
       

        

 

 

 

 



 

Hod oštěpem 

Hod oštěpem je atletická disciplína. Má svůj původ ve vojenském výcviku starých 

Řeků, byla i součástí starověkého olympijského pětiboje. Existují tři různé styly držení 

oštěpu. Většina nejlepších oštěpařů používá finský styl. Nářadí se drží mezi palcem a 

třemi posledními prsty, zatímco ukazováček je vespod. Aby hod platil, musí oštěp 

letět do kruhové výseče vymezené bílými čarami. Musí rovněž dopadnout hrotem 

napřed, není však nutné, aby se zabodl do země (ale musí zanechat stopu). 

 

TECHNIKA  

Způsob hodu z místa jako u hodu míčkem. Hod míčkem patří k základním atletickým 

disciplínám, je vhodnou průpravou pro hod oštěpem Hod s rozběhem – oštěp 

neseme ve výši očí, loket směřuje vpřed, hrot oštěpu je skloněn. Paže se pohybuje 

vpřed a vzad, druhá paže pracuje jako při běhu. Rozběh dělíme na dvě části: od 

startu ke kontrolní značce, kde se rychlost postupně zvyšuje a do značky k odhodu, 

kde je důležitá rytmičnost provedení. Zde se provádí nápřah nejkratší cestou nad 

ramenem vzad a příprava k odhodu. Nápřah začíná po došlapu levou nohou na 

kontrolní značku. Následuje tzv. impulsivní krok se silným odpichem levou a rychlým 

přešvihem pravou nohou. Trup je v úklonu, paže se napíná daleko vzad. Tím se 

dostává oštěpař do postavení, odkud pokračuje stejným způsobem jako při hodu 

míčkem. Pravá paže je napřimujícím se trupem tažena, prošvihuje vpřed a končí 

prudkým sklopením u levého boku. Po vypuštění oštěpu následuje přeskok na 

pravou nohu.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lehk%C3%A1_atletika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry
http://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1t%C4%9Bp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukazov%C3%A1%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Javelin.jpg


 

 

 

 

NÁCVIKOVÁ ŘADA  

 Držení oštěpu tzv. finské: palec a prostředník svírají oštěp na konci vinutí, 

ukazovák směřuje  

vzad v mírném pokrčení, ostatní prsty jsou přiloženy na vinutí.  

 Nesení oštěpu v chůzi i běhu.  

 Hody z čelného postavení (ze vzpažení, ze záklonu z místa, z chůze, z 

mírného klusu).  

 Přenášení oštěpu do nápřahu na místě, v chůzi, v běhu.  

 Hod z místa z bočného postavení s vytočením do odhodového postavení.  

Hod z pěti krokového rytmu – důraz na impulsivní krok.  

 Vyměření rozběhu s umístěním kontrolních značek.  

 Zdokonalování techniky v plném rozběhu.  

 

TRÉNINKOVÉ PRVKY  

 Rychlost: běh s oštěpem i bez oštěpu (od 20 m – 60 m), běh s oštěpem v 

nápřahu,  

série zkřižných kroků. Běh z nízkého startu do 40 m, běh do svahu. Pohybové 

hry  

zaměřené na rychlost. Imitační švihová cvičení. Hody lehčím náčiním.  

 Síla: cvičení s činkou (trh, nadhoz), s plnými míči, s těžkými koulemi, 

pískovými pytli  

a vestami, kroužení kladivem, cvičení na nářadí. 



 
 Speciální síla: hody koulí, plným míčem. Cvičení s tahadly, rubání sekerou v 

různých polohách  

i jednoruč. Odrazová cvičení (víceskoky, trojskok z místa). Hody těžším i 

lehčím oštěpem.  

 Obratnost: kotouly, přemety, salta, stoje, vzklopy. Cvičení na nářadí (žebřiny). 

Přeskoky,  

skok do výšky, trampolíny, skoky do vody. Cvičení ve dvojicích.  

 

CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ  

 Rozběh bez stupňování rychlosti, příliš krátký nebo dlouhý rozběh.  

(Stupňované rovinky s oštěpem. Určení délky rozběhu odpovídající 

schopnostem.)  

 Pozdní nebo nedostatečné vedení paže s oštěpem nazad. Chybí stočení 

trupu, předpětí.  

(Imitační cviky ve stoji, v pohybu i s dopomocí. Protahovací cvičení).  

 Předčasný pohyb paže s oštěpem nazad. (Protahovací cvičení, oštěpařská 

gymnastika,  

hody ze stoje, imitační cvičení ze 3 a 5 kroků. Důraz na zatažení).  

 Chodidla nohou nesměřují do směru rozběhu. (Vyznačit čárou směr, značky 

na rozběžišti.  

Rozvoj pohyblivosti.)  

 Příliš vysoký, krátký nebo naopak příliš dlouhý impulsivní krok – překrok.  

(Opakovaná cvičení plochého kroku. Značky pro jednotlivé kroky).  

 Předčasné „otevření“ trupu ze svalového předpětí. Pozdní nasazení levé nohy.  

(Imitační cvičení, oštěpařská gymnastika).  

 Nedostatečně vytvořený „oštěpařský luk“. (Imitační cvičení v třídobém rytmu.  

Hody plným míčem z výkročného postoje).  

Zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hod_o%C5%A1t%C4%9Bpem 

http://www.atletickytrenink.cz/Technicke_discipliny/hod_ostepem.php 

 


