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Chůze svět                                                                       Běhy  CZ               

Muži: 20km: 1:17: 26,6O, 30 km:2:01:44,10                 běh s pytlem 25 kg: muži / 50 m: 8,1 

         50km: 3:48:57,90,  100km: 6:10: 20                                                        muži /100m:15,2 

ženy: 5km: 20:02,60, 10 km: 41: 56,23                           běh vzad 50m  / muži: 8,2, ženy: 10,0 

       20 km: 1:26:52,30, 100 km: 7: 23:28                                      100m / muži: 16,6, ženy: 23,3        
                                                                                        Běh s kufrem 10 kg muži / 50m: 7,3 
Různé CZ                                                                              100m: 13,8 ,  400 m: 1:04,5 
Shyby / muži: 46 x                                                                
Kliky obouruč  (muži na špičkách, ženy  na kolenách) muži 602 x, ženy : 2020x 
Přeskoky švihadla / 10 min / muži  : 2204 x 
Držení břemene o hmotnosti 5kg v předpažené ruce: muži 2: 25,00 
Stisk kolíčku na prádlo / muži/  94 min 
Držení cihly (6,3 x 14 x 30 cm) za podélnou stranu / muži / 22,18 min 
žonglování fotbalového míče za pohybu celým tělem(bez rukou) 100m: 23,00 s, 200 m: 50,0  s 
500m: 2:40,0                          
škrabání brambor / 5 min /  1,40 kg. (muži / ženy) 
VÉKOVÁ KOREKCE KV ( výsledek se násobí KV) 
Věk                                          m u ž i                                                                   ženy  
                    
                              KV přesná              KV zaokrouhlená                  KV přesná                   KV zaokrouhlená 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6 – 7                       1,647                              1,6                                  1,647                                1,6 
 8 – 9                       1,436                              1,4                                  1,436                                1,4 
10 – 11                    1,302                              1,3                                  1,302                                1,3 
12 –14                     1,167                              1,2                                  1,167                                1,2 
15 – 16                    1,143                              1,1                                  1,124                                1,1 
17 – 18                    1,069                              1,0                                  1,076                                1,1 
19 -  20                    1,038                              1,0                                  1,037                                1,0 
21 -  22                    1,009                              1,0                                  1,019                                1,0 
23 -  35                    1,000                              1,0                                  1,000                                1,0 
36 -  39                    1,048                              1,0                                  1,101                                 1,1 
40 -  44                    1,145                              1,1                                  1,198                                 1,2 
45 -  49                    1,175                              1,2                                  1,273                                 1,3 
50 -  54                    1,211                              1,2                                  1,378                                 1,4 
55 -  59                    1,273                              1,3                                  1,447                                 1,4 
60 -  64                    1,329                              1,3                                  1,541                                 1,5 
65 -  69                    1,385                              1,4                                  1,670                                 1,7 
70 -  74                    1,520                              1,5                                  1,869                                 1,9 
75 -  79                    1,619                              1,6                                  2,230                                 2,2 
80 -  84                    1,884                              1,9                                  2,612                                 2,6 
85 -  89                    2,235                              2 ,2                                 3,181                                 3,2 
90 -  94                    2,881                              2,9                                  4,723                                 4,7 
95 -  99                    4,065                              4,0                                  7,063                                 7,1 
100 -                        6,948                              7,0 
 
Příklad kompletního vyhodnocení výkonu:  
Jsem muž , je mi 76 let a  udržel jsem v natažené ruce 5kg po dobu 47 sec.  
Rekord činí: 2: 25,00 = 145 sec 
Získané body:          47/ 145. 100. 1,6  = 51, 86

 
      11..                              NNáázzeevv    Signatura Pořadí v Probance 

RReekkoorrddyyááddaa  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 94 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb-Jiří Klaban, Pardubice  jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: rekordy, soutěže všech generací 

   4.  Kód zaměření: 9   12.  Kód všestrannosti:1 

  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: podle zvolených disciplin, optimálně hřiště s atletickými stanovišti 

 

   6.  Věk účastníků:  bez omezení, všechny generace  
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: podle jednotlivých disciplin 

   8.  Potřebný čas: podle počtu účastníků a počtu disciplin 

   9.  Počet účastníků: 1 – x 

 10.  Datum vzniku: 22.11.2006 

 11.  Pramen inspirace: vlastní námět + tabulky rekordů (www.atletika.cz) 

 18.  Správné řešení 
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 Nebylo by zajímavé  zjistit jakou mám procentuelní výkonnost vzhledem k rekordu v jednotlivých ,  
disciplínách? A jak by to vypadalo vzhledem k věkovým handicapům  a výkonnosti ženské a 
mužské ? Porazil by dědeček vnučku či naopak? Existuje možnost to spočítat ? Byly by možné 
soutěže bez ohledu na pohlaví a věk? To by přece muselo být velice zajímavé udělat na táboře, 
třeba při návštěvním dnu,  soutěže osazenstva s rodiči . Nebo  soutěž R + R s OS. 

1. S použitím dat v tomto Protomu uspořádej Rekordyádu pro družinu oddíl,tábor, stře disko, 
veřejnost, rodinu nebo jen pro sebe a proveď vyhodnocení. 

2. aktivně se zúčastni jednotlivých disciplin   

 15.  Hodnocení úkolu 
Dosažený výkon se hodnotí  procentem úspěšnosti (%Ú) nebo číselně stejně vyjádřenými body, 
které se vypočítají ve dvou  resp. třech stupních:  

1) určením  procent, které přísluší mému výkonu v porovnání s rekordem (rekord = 100 % 
nebo 100 bodů)  

a) v případě, že rekord má nejvyšší číselnou hodnotu (skoky, vrhy, hody) 
        výpočtem přímou úměrou:  výkon/rekord . 100 
b)     v případě, že rekord má nejnižší číselnou hodnotu (běhy) 

výpočtem nepřímou úměrou: rekord/ výkon . 100 
POZNÁMKA: časy je třeba vzhledem k výpočtu převádět na jediné jednotky: 
 sec nebo min 

2) korigováním věkového handicapu   (korekce věku: KV  byly vypočteny za  použití 
atletických tabulek(www.atletika.cz) pro různé věkové kategorie, včetně veteránských a 
jsou  uvedeny v tabulce  Věková korekce KV na str 4.  

3) Korekce ženského handicapu KŽ se využívá pouze v situaci, kdy je k dispozici pouze 
mužský nebo pouze ženský rekord a my  chceme příslušnou disciplínu použít pro obě 
pohlaví. Porovnáním tabulek atletických rekordů mužských a ženských jsem odvodil 
průměrný  přepočítávací  koeficient (KŽ), který charakterizuje fyziologické rozdíly mezi 
muži a ženami a je roven: 1,2 ( ženské výkony jsou v průměru 1,2 x nižší)                                                        

Poznámka: vypočtené koeficienty  představují zjednodušení, které nemůže přesně odrážet 
skutečnost, která je individuální, ale jejich akceptace  umožňuje přibližné, přesto však jasně  
definované, smluvní porovnávání výkonů a tím i provádění zajímavých soutěží. 
Zisk svemů: 

1) organizace: za organizaci soutěží získáváš svemy v závislosti na počtu disciplin a 
účastníků:  počet disciplin x počet účastníků/ 5 

2) aktivní účast: celkový bodový zisk / 5           
Příklad: počet účastníků 5, počet disciplin 10, dosažený bodový zisk při aktivní účasti: 300 bodů 
           Zisk  S  =  5x 10 /5  + 300/5 = 70             
 16.  Úspěšnost v % 

      V soutěžích lze méně obvyklé % úspěšnosti  nahradit body, takže rekord představuje 100 bodů, náš výkon pak 
hodnotu vypočtenou podle bodu 1 nebo 2 předchozího odstavce. 
Výpočet dosaženého bodového hodnocení v jednotlivé disciplíně: 
 
1) případ ( skoky,vrhy,hody)       body  =  výkon /  rekord . 100  .  KV 
2) případ ( běhy)                         body  =  rekord /   výkon . 100  .  KV 
  

Na této straně prezentujeme výběr světových a českých rekordů sportovního charakteru, včetně 
rekordů recesních, publikovaných v Guinness  World Records 2006, v knize“ 1000  
československých nej „ od Ladislava Kochánka, v České knize rekordů (agentura Dobrý den 
v Pelhřimově) a konečně na www.atletika.cz, kde jsou podrobné tabulky rekordů světových, 
evropských, českých a velice zajímavých rekordů veteránských (až do 100 let).V uvedených, ale i 
jiných pramenech lze nalézt tisíce dalších možností 
 
Skoky svět                                                     Skoky  CZ 
Daleký muži 895 cm, ženy 752 cm                  po jedné noze 50m/muži:8,63 sec          
Daleký/hala muži:879, ženy:737                     z místa: muži: 307cm, ženy:245 cm 
Daleký z místa: muži: 371, ženy:292 cm        z místa vzad: muži: 165 cm, ženy 153 cm 
Vysoký: muži: 245 cm, ženy: 209 cm             z místa :trojskok:muži: 10,0m, ženy: 7,57 m 
Vysoký / hala: muži: 243 cm, ženy: 207 cm    v pytli: muži: 100m  30 sec 
Vysoký z místa: muži: 190 cm, ženy: 152 cm   
Trojskok: muži: 18,29 m, ženy: 15,50 m 
Trojskok / hala: muži: 17,83m, ženy: 16,16 m 
 
Hody a vrhy  svět                                            Hody a vrhy CZ 
Vrh koulí muži 7,26kg / 23,12m                         pivním táckem: muži:56,22 m 
               ženy 4kg /  22,63 m                            žolíkovou kartou: muži: 31,11 m 
Vrh koulí / hala: muži 22,66 m                           létajícím talířem: muži: 77,68 m 
                       ženy 22,50 m                              sirkou: muži : 28,20 m 
Hod oštěpem muži 800g / 98,48 m                    autopneumatikou: muži: 22,20 m 
                      ženy 600 g /71,54 m                    badmintonovým míčkem: muži 9,34 m 
Hod diskem muži 2kg / 74,08 m                        medicinbalem( 2 kg) muži: 13,99 m 
                    ženy 1 kg / 76,80 m                        ping pongovým míčkem: muži: 19,30 m 
hod kladivem: muži 7,26 kg/ 86,74 m                válečkem na nudle(91 dkg)muži: 43,28 m 
                       ženy 4kg / 76,07 m                                                                 ženy: 23,42 m 
 
Běhy svět                                                          holinkou č.45: muži: 36,80m, ženy: 25,90 m 
50m/hala muži: 5,56 s, ženy: 5,96 s                  míčem na házenou( 46 dkg) muži: 55 m     
60m/hala muži  : 6,39 s,  ženy: 6,92 s                                                            ženy: 32,50 m 
100m muži: 9,77 s, ženy: 10,49 s                      kládou ( 10 kg, 3m) : muži: 9,16 m    
200m: muži: 19,32 s, ženy: 21,34 s    
400 m : muži: 43,18 s, ženy: 47,60 s                 Běhy  CZ      
800 m : muži: 1: 41,11, ženy: 1:53,28               běh s pneumatikou: 100m/muži:0:16,8, 
1000 m :muži: 2:11,96, ženy: 2:28,98                                                400m/muži: 1:33,76 
1500 m: muži: 3:26,00, ženy: 3:50,46                do 19.patra hotelu Olympik(498 schodů): 
marathón: muži:2h 5 min, 38 sec                                                                           muži: 1:22,0 
                 ženy: 2h 15 min 25 sec                     běh s vajíčkem na lžíci: 50 m/muži:  7,9 
                                                                                                                100m/ muži: 16,5 
                                                                           běh s nákupní taškou 5kg/ 50 m/ženy: 8,1 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


