
1 PŘÍLOHA – abecední seznam nalezených lexikálních jednotek 

Nalezená excerpta uvádíme v abecedním pořadí rozdělená na jednoslovné a víceslovné pojmy. 

Do víceslovných jsou zařazena ustálená slovní spojení a propria, která jsme v atletickém 

diskurzu zaznamenali nejčastěji.  

 

Jednoslovné pojmy 

akcelerace 

akcelerační 

akreditace 

ambice 

antidopingový 

antuka 

antukový 

aouita 

arbitráž 

asfalt 

asfaltový 

asociace 

atak 

atakovat 

atlet 

atletíci 

atletický 

atletika 

atletka 

baráž 

barážisté 

barážový 

bench/benč 

benjamínek 

blok 

callroom 

ceremoniál 

comeback 

deblista 

debut 

debutovat 

diamantový 

disciplína 

disk 

diskař 

diskařka 

diskařský 

disknout 

diskvalifikace 

diskvalifikovaný 



diskvalifikovat 

distanc 

distance 

distanční 

doping/dopink 

dopingový 

dopování 

dopovat 

dosprintovat 

double/debl/dabl 

DQ 

dres 

dril 

drilovat 

duo 

dvojstart 

dynamika 

ekipa 

elasťáky 

elita 

elitní 

expander 

extraliga 

extraligový 

extratřída 

fair play 

fanda 

fandící 

fandit 

fanoušek 

fanouškovský 

fanynka 

fartlek 

favorit 

favoritka 

favorizovaný 

fiasko 

finále 

finalista 

finalistky 

finálový 

finiš 

finišman 

finišmanka 

finišovat 

finišující 

fit 

flop 

forma 

fotobuňka 

freečka/fríčka 

frekvence 

fyzička 

fyzio 

fyzioterapeut 

harvest 

hecovat 

hecnout 

hendikep 

horine 



IAAF  

interval 

jogging 

junior 

juniorka 

juniorský 

jury 

kádr 

kariéra 

kategorie 

kilometráž 

kinesteze 

klub 

kolize 

koncentrace 

kondice 

kondiční 

konkurence 

konkurentka 

kouč 

koučka 

koučovat 

krém 

kros 

krosař 

krosařka 

krosařský 

krosový 

kryo 

kryocentrum 

kryokomora 

kvalifikace 

kvalifikační 

kvalifikovat 

kvartet/kvarteto 

kvóta 

lajna 

laktát 

lanč/lanž 

Laufermítink 

lidiardi 

lídr 

lifitink 

liftinkový 

liga 

ligový 

limit 

limitář 

lydiard 

makrocyklus 

manko 

mantinel 

maraton/maratón  

maratonec 

maratonky 

maratonkyně 

maratonský 

masáž 

masér 

maskot 

maximální 

maximum 

medaile 

medailista 

medailistka 

medailově 

medailový 

medicinbal 



medík 

memoriál 

metabolismus 

metkalf/metcalf 

metráž 

metronom 

mikrocyklus 

mílař 

mílařka 

míle 

mílový 

mítink 

mítinkový 

mixzóna 

mondo 

motivace 

motorický 

multitalentovaný 

nahecovaný 

nahecovat 

natrénovat 

naturalizovaný 

neatakován 

neatletický 

nefér 

neférový 

nestartovat 

netrénovat 

nominace 

nominační 

nominovat se 

odrolování 

odstartovat 

odtrénovat 

olympiáda 

olympijský 

olympionička 

olympionik 

organismus 

organizátor 

organizovat 

pacemaker 

pacemakerka 

pejs 

poolympijský  

potrénovat 

premiéra 

premiérový 

prokoučovat 

protest 

protestovat 

předolympijský 

přehecovaný 

přehecovat 

přetrénovat 

psychický 

publikum 

půlmaraton 

rege 

regenerace 

regenerovat 

rehabilitace 

rekord 

rekordman 

rekordmanka 

rekordní rycl 

reprezentace 

reprezentační 



reprezentant 

reprezentantka 

rezerva 

rival 

rivalka 

satisfakce 

sauna 

saunování 

sektor 

semifinále 

semifinalista 

semifinalistka 

semifinálový 

senior 

seniorka 

seniorský 

seriál 

seriálový 

série 

sezona/sezóna 

SGP 

skipink 

skipinkový 

skyrunning 

sólový 

somatický 

somatotyp 

sparing 

sparingpartner 

specialista 

specialistka 

specializace 

specializovat se 

specka 

sponzor 

sport 

sportovec 

sportovka 

sportovkyně 

sprint 

sprinter 

sprinterka 

sprinterský 

sprintovat 

stadion/stadión  

stadionový 

start 

startér 

startování 

startovat 

startovní 

statistika 

steeplechase/steeple-chase 

straddle 

strečink 

stres 

stýpl 

stýplař 

stýplařka 

stýplařský 

super/supr/suprový 

superkompenzace 

superliga 

superligový 

supinace 

suverén 

suverenita 

suverénka 



suverénně 

sweeney 

šampion 

šampionát 

šampionka 

šance 

šéf 

šéftrenér 

štafeta 

štafetman 

štafetmanka 

štafetový 

štrekař 

štrekařka 

taktika 

taktický 

taktizování 

tapping 

tartan 

technický 

technika 

tempař 

tempařka 

tempo 

tempový 

tenisky 

terén 

test 

testování 

titul 

top 

Tour 

trenažér 

trenér 

trenérka 

trenérský 

trénink 

tréninkový 

trénování 

trénovanost 

trénovaný 

trénovat 

trénovatelnost 

trénovatelný 

tretra 

tribuna 

triumf 

triumfovat 

trofej 

trumf 

tým 

týmový 

ultramaraton 

ultramaratonec 

ultravytrvalec 

universiáda/univerziáda 

veterán 

veteránka 

veteránský 

vícestart 

vyhecovaný 

vyhecovat 

vystartovat 

vytrasovat 

Weltklasse 

zafačovaný 

zafixování 

zafixovat 



zatejpovaný 

zatejpovat 

zfaulovat 

zregenerovat 

 



Víceslovné pojmy 

absolutní síla 

acyklický pohyb 

aerobní metabolismus 

aerobní vytrvalost 

akustický signál 

ambasador mítinku 

anaeorobní metabolismus 

anaerobní vytrvalost 

analyticko-syntetický postup 

anomálie v biologickém pasu 

antidopingový výbor 

atletická disciplína 

atletická dráha 

atletická federace 

atletická sezona 

atletický oddíl 

call room 

cross country 

cyklický pohyb 

Diamantová liga 

Diamtantový mítink 

DKB-ISTAF mítink 

dopingová/ dopinková kontrola 

dynamická cvičení 

elastanové rozběžiště 

elasticita svalu 

elektronická tužka 

elektronické měření 

elektronický pacemaker 

elitní mítink 

elitní osmička 

energetický příjem 

enfant terrible 

entry standard 

explosivní síla 

extraligový mítink 

frekvence kroku 

Golden League 

Golden Tracks 

Grand Prix 

horizontální skok 

Challenge League 

IAAF Challenge 

ideomotorický trénink 

imitační cvičení 

impulsní krok 

individuální sport 

individuální zlato 

infarktový stav 

intenzivní trénink 

intervalový trénink 

jackpot Zlaté ligy 

japexové rozběžiště 

juniorská kategorie 



juniorský rekord 

juniorský tým 

jury d'appel 

kompenzační cvičení 

komplexní postup 

kontaktní startovní blok 

kontinentální pohár 

kontinentální rekord 

koordinace pohybu 

kvalifikační limit 

laktátový trénink 

latentní doba 

lucky looser 

maratonské majory 

maratonský titul 

Memoriál Josefa Odložila 

nominační kritéria 

nominační limit 

O2 arena 

olympijské hry 

osobní maximum 

osobní record 

permit EAA 

Praga Academica 

prize money 

předstartovní stav 

psychická připravenost 

psychomotorická schopnost 

ranking IAAF 

reakční doba 

reakční rychlost 

reprezentační kouč 

rychlostní bariéra 

sekční trenér 

seniorská kategorie 

sériový trénink 

specializovaný trénink 

speciální vytrvalost 

sportovní arbitráž 

sportovní masáž 

startovní listina 

startovní pistole 

startovní reakce 

statický strečink 

steeple chase 

stimulace výkonnosti 

Super Grand Prix 

supramaximální rychlost 

Světové atletické finále 

světový rekord 

systematický trénink 

štrekařská vytrvalost 

tartanové rozběžiště 

technické disciplíny 

tepová frekvence 

TNT Fortuna mítink/TNT-Fortuna Meeting 

Moravská výškařská tour 

trenérská licence 

tréninková jednotka 

tréninkové zatížení 

tréninkový proces 

ultra závod 

vertikální skok 

vitální kapacita plic 

vizuální signál 

Volkswagen Maraton 

warm up 

 


