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Příloha	– Seznam	nalezených	lexikálních	jednotek
adrenaliňák

airboarder

airboarding

airboardista

airovat

airsoft

airsofťák

airsoftový

akro

akrobat

akrobatické lyžování

akrobatický lyžař

akvaspinning

akvazorbing

allroadový

allroundcarver

alpáč

alpin

alpine

antukář

antukářka

aqua spinning

aquabike

aquabiking

aquazorb

aquazorbing

arbitryně

armsport

armsportový

armwrestling

armwrestlingový

back spin

back-country

backflip

backspin

badmintonistka

bajker

bajkerský

balík 

balonista

barážista

base-jumping

bazéňák

bazénář

beach

beach házená

beach ragby

beach rugby

beachházená

beachházenkářský

beachmintonový

beachový

beachragby

beachvolejbalistka

beachvolejbalový

benč

benčový

bench



II

bench press

benchpress

bench-press

berdík

běžkování

běžkovat

biatlonistka

biatlonový

bidlák

bikař

bike polo

bikejöring

bikemaraton

bikemaratonec

bikepolo

biker

bikercrossový

bikerka

bikerský

bikeřit

biketrial

biketrialista

biketrialistický

biketrialový

bikový

bikrosařka

birdie

blokařka

boarbrossař

boardcross

boardcrossový

boardercross

boardercrossový

boardingový

boardista

boardování

boardovat

boardridingový

bobovka

boccia

boccista

bodovačka

bodyboard

bodyboarder

bodyboarding

bodyfitness

bodykiting

bodysurfing

bogey

bomberka

bossaball

bossaballový

boudlrista

boulař

boulařka

boulařský

boulder

bouldering

boulderingový

boulderista



III

boulderistka

boulderování

boulderovat

boulderovka

boulderový

bouldr

bouldrař

bouldristka

bouldrování

bouldrovka

bouldrový

bowler

bowlingový

box aerobic

box aerobik

box-aerobic

box-aerobik

boxerka

boxlacrossista

boxlacrossový

boxlakros

boxlakrosař

boxlakrosista

boxlakrosový

brankařina

brejknout

brokař

bruslák

bruslit

buggykiting

buggykitink

bundesligový

bungeejumpingový

canicross

canicrossový

caniscross

caniscrossový

canyoning

canyoningový

carver

carverista

carverský

carvingový

cliff diving

cliffdiver

cliffdiving

combat sambo

crosscarver

crosska

curler

curling

curlingář

curlingový

cut

cyklokrosař

cyklokrosařka

cyklokrosařský

cyklokrosový

cyklomaraton

cyklomaratonec



IV

cyklomaratonový

cyklomaratonský

cyklosjezd

cyklosoutěž

cyklotrialista

časovkář

časovkářský

čipovat

čopnout

čtverák

čtyřpar

čtyřparový

čtyřstovkařka

dabl

dálkobruslař

dálkoplavec

dálkové bruslení

dálkový bruslař

dálkový plavec

deblistka

deblkajakář

deblkajakářka

deblkanoista

deblový

demolice

discgolf

discgolfista

discgolfistka

discgolfový

diskgolf

diskgolfista

diskgolfový

disknout

dloubáček

dloubnout

dobruslovat

dodriblovat

dofinišovat

dohrávka

domestik

donominovat

dopíchnout

dorážka

doreturnovávat

doservírovat

dosprintovat

dospurtovat

downhill

downhillák

downhillka

dračák

draftovací

draftování

draftovaný

draftovat

driftař

drifter

drifting

driftování

driver



V

driving

driving range

drivingový

dropgól

druhodivizní

druholigista

dřepař

dřevák

duatlonista

duatlonistka

dvojbrána

dvojduel

dvojstart

dvojzápasový

dvojzávod

dvourozjížďkový

dvousouboj

dvouzápasový

eagle

endurový

eurocupový

euroligově

euroligový

eurotým

exbudějovický

exdivizní

exekuce

exekutor

exgymnasta

exkapitán

ex-košíkář

exkouč

exligista

explzeňák

expřeborový

expříbramský

exreprezentační

exreprezentant

exrozhodčí

ex-sjezdař

exslávista

exslávistický 

exsparťanský

ex-tenista

extradivize

extrajamka

extraúder

extremista

extrémní golf

extrémní golfista

extrémní lyžování

fairway

faustball

fedcupový

fervej

fieldlakrosový

figure running

fireballista

fistball

fistballový



VI

fitness

flajt

flatland

flatlandový

flight

florbálek

florbalista

florbalistka

florbalka

florbalově

florbalový

foosballový

footbagový

forčekování

forčekovat

fourcross

fourcrossař

fourcrossový

fourkrosař

freecarvový

freediver

freediverka

freediving

freedivingový

freerider

freeridingový

freeridový

freerunner

freerunning

freerunningový

freestyle

freestylemotokrosový

freestylingový

freestylista

freestylový

funboardista

funboardový

funcarving

funcarvingový

funcarvový

futsalista

futsalistka

futsalový

gambrinusligový

goalball

goalballista

goalballistka

goalballový

golbal

golfák 

golfíček

golfík

golfkroket

gólmanka

gólostroj

gólově

gólparáda

greenkeeper

grupetto

gruppetto



VII

guťák

handrailový

hattrickář

hecnout se

helibiking

helibikingový

helikoptéra

helikoptérové lyžování

hokejbal

hokejbalista

hratelně

hratelný

hromaďák

hroťák

hurlista

chalengerový

chippovací

chippování

in-line

in-line hokej

in-linový

interkrosový

interligový

jamkovka

jednolyže

jednorázovka

jednozápasový

jibbing

jibbingový

jibbovací

jibovací

jízda v boulích

joggingovat

joggování

joggovat

jumping

kajakcross

kajakkros

kajtovací

kajtování

kajtovat

kangaerobik

kangoorobic

kanoepolo

kaňoning

kedík

kitař

kiteboard

kiteboarder

kiteboarding

kiteboardingový

kiteboardista

kiteboardový

kitebuggying

kitesailing

kiteskiing

kitesurf

kitesurfař

kitesurfing

kitesurfingový



VIII

kitesurfista

kitesurfový

kiting

kitování

kitovat

kladinář

kladinářka

kladivářka

klasikář

klečák

kolmice

kombiňácký

kombiňák

koncák

kordistka

korfbalista

korfbalistka

korfbalový

koučovatelný

kraso

krasoletec

krasoplavba

krasoskokan

kraťas

kriketista

krosák

krosčekovat

křídelnice

křídelník

kurťák

kvadriatlonový

kvalda

lakrosák

lakrosař

lakrosář

lakrosista

lakrosový

landboard

landboarding

landkiting

lauf

laufař

laufařský

ledolezec

ledolezení

ledolezkyně

ledové lezení

ledový lezec

lehkovážník

leštěnka

ležák

ležka

life saving

liftovaný

light-contact

lightkontakt

longboarding

loženka

ložený

lyžařský akrobat



IX

major

maloklub

maratonkyně

markovátko

masák

mašér

mašérství

megaběžec

megarampa

megaturnaj

míčovka

minibikový

minibrejk

minigolfista

minigolfistka

minikolo

minimaraton

minirampa

minislalom

ministepr

minitour

miniturnaj

miniutkání

minižáček

minižačka

minižák

minižákyně

minižíněnka

moguls

moguly

motodisciplína

motokrosařka

mototrialista

mountain biking

mountain boarding

mountainbikerský

mountainbiking

mountainbikový

mountainboard

mountainboarding

mountainboardista

mountainboardový

multidisciplína

multiutkání

musado

mushering

mushing

nabruslený

nabruslit

nabuzovací

nacentrovat

nadbrankář

nadhazovačský

nahecovaný

nahecovat

nahrávečka

nákop

nakopávaná

namistrovaný

namotivovaný



X

namotivovat

napilovat

napumpovaný

naservírovat

nashybovat

nasprintovat

našlapaný

nátlakově

neamatérský

nebeské surfování

nebeský surfař

nedošlap

nefaul

nehratelně

několikabrankový

několikazápasový

nepostup

nesestupový

netball

nevyhranost

nevyskákanost

nohec

nordic skating

nordické bruslení

nordický bruslař

nožička

obojživelnice

obojživelník

obounohost

obřačka

obstřel

obstřelit

obstřelovat

odbojovat

odbránit

odhlavičkovávat

odhodiště

odchodit

odkapitánovat

odklouzat

odkoučovat

odlétat

odpaliště

offroadista

off-roadista

offroadový

off-roadový

offrouďák

off-rouďák

okruhář

orientační běžec

orientační běžkyně

orienťák

oskákaný

oskautovat

osmistovkařka

osobáček

ostrostřelec

ostrostřelkyně

paddleboarding



XI

pádler

pákař

pákařka

pálkařka

pálkařský

paradrezura

paradrezúra

paradrezúrní

paraglider

paraglidingový

paraglidista

paraglidistický

paraglidistka

paragolf

paramistrovství

parkour

parkourista

parkourový

parkúr

párovka

páteřák

patování

patovat

pattovat

penaltář

penaltový

péřák

pětipar

pětiparový

pistolářka

pivotka

play-down

playmaker

plážák

plážista

plážová házená

plážová volejbalistka

plážové ragby

plážový házenkář

plážový volejbalista

plnokontaktní

podhrot

podhrotový

podkošová hráčka

podkošový hráč

podligový

podstřelit

pojistkový

pólistický

poločasový

polohovkář

poloprofesionálka

poreprezentační

postartovní

potrénovat

power kiting

powerbocking

powerkiting

powerkitingový

powerskating



XII

powerskatingový

pozápasový

pozemák

presovat

probránit

profibasket

profibox

profiboxer

proficyklista

profiduel

profifotbal

profikariéra

profilicence

profimistr

profiokruh

profisezona

profistáj

profitřída

profiturnaj

proháčkovat se

prokaučovat

prokoučování

prokoučovaný

prokoučovat

prolínací

propálit

propálit se

proremizovat se

prosólovat

prosprintovat

prostrečovat

prostrkávačka

prostřílet se

proštrikovat se

protečovat

protlačovák

protrápit se

prvodivizní

prvoligista

prvoligově

přáteláček

přebruslit

přebruslovat

přečíslení

předhoz

předkvalifikace

předligový

přednominace

přednominační

přednominovaný

předpenaltový

předreprezentační

předstoper

předstoperský

přehecovaný

přehecovat

přehlavičkovat

překližkář

přeliftovat

přeliftovávat



XIII

přelobovat

přemotivovanost

přemotivovaný

přemotivovat

přerážecí

přesilovkový

přesprintovat

přespurtovat

přestřelka

přestřílet

přešlapovačka

přetahovka

přetláčení rukou

přibetonovat

přihrát

přihrávat

přímák

připískávání

připískávat

připísknout

přitrénovat

půlmaratonec

půlmaratonský

půlmistr

půlmistryně,

pushballový

puškař

puškařka

putování

putovat

puttovací

puttování

puttovat

race

racecarver

racecarving

racketlon

raf

raft

ragbistický

railový

rallye

rallyecrossový

rallyekrosař

rallyekrosařka

rallyekrosový

rallyeový

rallyový

rampař

rankingový

returnista

ricochetista

ricochetový

ringo

river boarding

riverboarding

rodeokrosista

rodeokrosový

rogainingový

roklování



XIV

rough

rozebrat

rozehrávka

rozklek

rozlišovák

rozstřílet

rychlopalník

rýsovačka

safety car

sandboardercross

sandboarding

sandboardista

sandboardový

screwballový

sedmibojařka

sedmibojařský

servislajna

shintista

short track

shorttrack

shorttrackař

shorttrackový

shorttrekař

shorttrekařka

shybovat

singlíř

singlkanoistka

singlově

sjezdařina

skálolezení

skateboardingový

skeetař

skejtový

skeletonista

skiakrobat

skiatlonový

skibobistka

skibobový

skicross

skicrossový

skijöringový

skikros

skikrosař

skikrosový

skitouring

skórkarta

skoroveterán

skurfař

skydiving

skysurfař

skysurfařský

skysurfový

slack line

slacklajna

slackline

slajdování

slajdovat

slajdový

slalomka

slaňovací



XV

sledge

sledge hokej

sledgehokej

sledgehokejista

slopestyle

slopestylista

slopestylistka

slopestylový

sloupstajl

slow pitch

slowpitch

slowpitchový

snajpr

snooker

snookerový

snow walking

snow-bike

snowbiker

snowbikerský

snowbikový

snowboardařský

snowboardcross

snowboardcrossař

snowboardcrossařka

snowboardistický

snowboardkros

snowboardkrosař

snowboardkrosařka

snowboardově

snowboardový

snowcat

snowcrossový

snowkite

snowkiter

snowkitingový

snowkitový

snowraftingový

snowscoot

snowscoote

snowscootový

snowtubingový

snowwalking

softbalista

softbalistka

softbalový

sólojízda

sólozávod

soutěžácký

spalovač

sparingpartnerka

sparovat

speed badminton

speedbadminton

speedminton

speedmintonový

speletování

spiner

spinner

spojovačka

spolufavorit



XVI

spurterský

squashista

squashistka

squashový

stahovačka

steeplař

steeplařský

stěnolezectví

stěnolezení

stojka

street hokej

streetballový

streetfotbal

streetfotbalista

streethokej

street-hokej

středopolař

střelbička

stylař

sumista

superbikový

superbowlový

supercrossový

superdomestik

superfavorit

superfavoritka

superfinále

superforma

superformace

superhráč

superkrosař

superkrosařský

superkrosový

superlicence

superligový

supermistr

supermoto

supernáhradník

superskok

superstřelec

superšampion

superšampionka

supertalent

supertalentovaný

super-tiebreakový

supervelterový

supervytrvalecký

superwelterový

surfař

surfařský

surfer

surfkiting

svolavatelna

synchronizovaná bruslařka

synchronizovaná plavkyně

synchronizované bruslení

synchronizovaný bruslař

šachboxer

šéfmanažer

šéfrozhodčí



XVII

šestkař

šestkařka

šestková volejbalistka

šestkový volejbalista

šidó

šipkař

šipkařský

šipkový

šmudla

taekwondistka

testovač

thaiboxer

thaiboxerský

tchoukball

tiebreakový

tie-breakový

tiki-taka

tipligový

topnout

topnutí

topovat

topspinový

touchdown

touchdownový

trail

trail running

trailový

trailrunningový

trampolínistka

trampolínka

trapař

trapařka

traťák

trávařka

travní lyžař

travní lyžařka

travní lyžování

trejdování

trejdovaný

trejdovat

trejdový

trialista

trialově

trialový

triatlonista

triatlonistka

triatlonový

tri-golf

tri-golfový

tripledouble

triple-double

troják

trojkanárový

truckér

trucktrialista

trucktrialový

třetiligový

třípar

tříparový

twintypový



XVIII

tyčkařka

ubojovaný

ubojovat

ukličkovat

ukličkovat se

ultimát

ultraběh

ultraběžec

ultramaraton

ultramaratonec

ultramaratonista

ultramaratonkyně

ultramaratonový

ultravytrvalec

ultravytrvalkyně

univerzál

univerzálka

uprchlík

U-rampař

utaktizovat

vajíčko

vale tudo

velehrubice

velehrubka

velechyba

velekop

veleskok

velkopřestup

víceutkání

videorozhodčí

videosudí

vodní rodeo

volejbalově

volnoběžec

volnoběžectví

volnolezec

volnolyžař

vrchařka

vrtulníkové lyžování

vyautování

vyautovaný

vyautovat

vybombardovat

vybouchat

vybruslit

vyčapat

vydraftovat

vyeskymovat

vygumovat

vyhecovanost

vyhecovaný

vyhlavičkovat

výhoziště

vykartování

vykartovaný

vykartovat se

vykartovat,

výklus

vykoučovat

vymíchat



XIX

vytrejdování

vytrejdovat

výtvarné běhání

vyútočit si

vyzávodit se

wakeboard

wakeboarder

wakeboarding

wakeboardingový

wakeboardista

wakeboardový

wedge

wejkař

windsurfař

windsurfer

windsurfingový

windsurfista

winner

wrestler

wrestlingista

wrestlingově

wrestlingový

zabetonovat

zacentrovat

zadriblovat si

zaforčekovat

zahazovač

zahranit

záchranářský

záchranné plavání

záložnice

zamést

zaprezentovat

zasekávačka

zaservírovat

zasmečování

zasmečovat

zatrénovat

zatýčkovat

zblokovaný

zblokovat

zfaulovat

zkarbonovat

zorbingový

zorbování

zorbovat

zreturnovat

ztečovat

ztrátovat

životka

žolík
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