
Příloha 1 – Dotazník 

  

 



Příloha 2 – Aktivity kroužku 

Přehled uskutečněných aktivit, jejich průběh a hodnocení. 

Fotbal 

Aktivita se uskutečnila na travnatém hřišti s brankami. Zúčastnilo se 14 dětí. 

Průběh: Rozcvička, seznámení s principem hry a základními pravidly, kopy, přihrávky, 

zpracování míče, střely, hlavičky, útok, obrana, hra na týmy. 

Hodnocení: Aktivita byla velmi pozitivně hodnocena, a to i dívkami. Několikrát došlo 

k výměně hráčů v týmech, aby se zachovala stejná síla a všichni se mohli zúčastnit útoků 

i obrany. Kladně bylo hodnoceno: aktivita, možnost zkusit si to. 

Líbilo: „Že jsme nemuseli běhat kolem hřiště. Dal jsem 2 góly. Že hrály i holky. Zachytal 

jsem si dobře.“ Nelíbilo: „Moc vedro. Malé hřiště.Dostal jsem ránu do břicha.“ 

Florbal 

Aktivita se uskutečnila na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. Zúčastnilo se 10 dětí. 

Průběh: Rozcvička, držení hole, práce s míčkem, vedení míčku, přihrávky, střely, základní 

pravidla, útok, obrana, hra. 

Hodnocení: Potvrdila se oblíbenost této aktivity v poslední době. Problémy měly děti 

s vedením míčku a přesnou střelbou, v rámci tréninku jednotlivých prvků se zapojil každý. 

Líbilo: „Měli jsme nakonec dobrej tým. To nacvičování útoku a různejch fíglů.“ Nelíbilo: 

„Krátká florbalka. Moc se běhalo. Že mi pořád utíkal míček.“ 

Tenis 

Aktivita se uskutečnila v tenisovém areálu. Zúčastnilo se 6 dětí. 

Průběh: Rozcvička, držení pálky, dribling, podání, pohyb po hřišti, odpálení míčku, 

základní pravidla, hra. 

Hodnocení: Přes nižší účast a skutečnost, že účastníci nikdy dříve tenis nezkusili, se 

aktivita vydařila a děti ji hodnotily pozitivně – oceňovaly právě seznámení s novou 

aktivitou. Povedlo se rozšířit povědomí o dalším sportu. 

 



Líbilo: „Nikdy jsem to nedělal. Smečování. Že jsem si to zkusila. Že nás není moc.“ 

Nelíbilo: „Moc se netrefuju. Že mi to moc nejde přes tu síť. Furt mi to dávali na druhou 

stranu.“ 

Běhání 

Aktivita se uskutečnila v lesoparku. Zúčastnilo se 12 dětí 

Průběh: Rozcvička, atletická abeceda, základy správného běhu, sprint, vytrvalostní běh, 

orientační běh. V druhém opakovaném bloku aktivity si děti vyzkoušely orientační běh. 

Hodnocení: Oproti předpokladu a obavám, že běhání nebude mít velký úspěch, byly děti 

nadšené a pozitivně hodnotily i fyzickou náročnost. Podařilo se motivovat k náročnější 

fyzické aktivitě a zjištění, že běhání může bát zábavné. 

Líbilo: „Bezva park a trasy. Běh z kopce byl drsnej. Že jsme se pořádně nadřeli.“ Nelíbilo: 

„Ty díry v trávě.“Do kopce jsem nemohla dejchat. 

Vybíjená 

 
Aktivita se uskutečnila na víceúčelovém sportovním hřišti. Zúčastnilo se 13 dětí 

Průběh: Rozcvička, hod a chytání míče, základní pravidla, hra. 

Hodnocení: Děti aktivitu znají, často provozují a velmi rády. Zaměřeno bylo na trénování 

chytání a dlouhého hodu, což děti ocenily, že se jim to bude hodit v turnajích. Podařilo se 

vysvětlit a aplikovat pravidlo správného úhlu hodu. 

Líbilo: „Že jsme trénovali ty hody. Už mi to jde líp chytit. Všechno.“ Nelíbilo: „Nic. Že 

kluci přešlapovali.“ 

Gymnastika 

Aktivita se uskutečnila v malé propůjčené tělocvičně se základními pomůckami. 

Zúčastnilo se 8 dětí. 

Průběh: Rozcvička, seznámení s gymnastikou, prostná, stuha, obruč, kužely, skoky, obraty, 

kotouly, stoje, chůze, poskoky, běhy, kleky, sedy, dřepy, lehy, rovnováha, „stojka“, 

„svíčka“, váha.  

 



Hodnocení: Pozitivně děti hodnotily, že si vyzkoušely více aktivit a měly dost času, aby se 

něco naučily. Podařilo se individuálně naučit děti prvky, k jejichž tréninku není v hodinách 

TV mnoho času. 

Líbilo: „Že jsem kotoul dělala hodněkrát a nakonec to šlo. To posílání kruhu k sobě. Chůze 

po rukou. Sudování a přeskakování. Valení klády.“ Nelíbilo: „Holčičí cviky moc ne. 

Dostala jsem loktem. Kotrmelce, točila se mi hlava.“ 

Badminton 

Aktivita se uskutečnila na víceúčelovém sportovním hřišti. Zúčastnilo se 14 dětí. 

Průběh: Rozcvička, držení rakety, dribling, podání spodní, horní, přihrávky. 

Hodnocení: Problém badmintonu je zpočátku velká technická obtížnost a nutná delší 

průprava, než se děti začnou trefovat do košíčku. Ke standardní hře se nelze v rozumném 

čase dobrat. Nicméně trefování do kruhu a na dálku úspěch mělo. 

Líbilo: „Dobrý košíčky, lítaj daleko. Že jsem se párkrát trefil.“ Nelíbilo: „Nejde mi to se 

trefit. Že jsme si nezahráli. Vůbec to neletí. Blbá pálka.“ 

Plavání 

Aktivita se uskutečnila v aquaparku, v bazénu 25 m. Zúčastnilo se 10 dětí. 

Průběh: Rozcvička, základy dýchání, splývání, hry ve vodě, seznámení s plaveckými 

způsoby, hry. 

Hodnocení: Ačkoliv děti chtěly hned plavat a skákat do vody, nakonec hodnotily 

průpravné hry a potápěcí cvičení kladně. Podařilo se zmírnit strach z vody a vést děti 

k lepšímu dýchání. 

Líbilo: „Že jsme nakonec mohli skákat. Povedlo se vylovit puky. Viděl jsem pod vodou. Že 

jsem se už trošku potopila. Hry, lovení a stojky a kotrmelce. Povedla se mi šipka. Všechno 

a hlavně potápění a lovení.“ Nelíbilo: „Že jsme se potápěli. Lovení puků. Že jsem musela 

zkusit koukat pod vodou. “ 

Atletika 

Aktivita se uskutečnila v parku, na travnaté ploše. Zúčastnilo se 15 dětí. 

Průběh: Rozcvička, běh, sprint, skok do dálky a výšky, hod, vrh – nízké a vysoké hody 

a vrhy. 

 



Hodnocení: Podařilo se vyzkoušet základní disciplíny a seznámit děti s atletikou, vysvětlit 

a ověřit princip úhlu hodu a jeho vliv na délku hodu. 

Líbilo: „Že můžu hodit dál, to s tím úhlem, že to funguje. Zkusila jsem oštěp a kouli. 

Abeceda, že se tak dobře rozcvičím.“ Nelíbilo: „Delší běhání moc nemusím. Moc těžká 

koule. Nešly mi ty trojskoky. Že dnes nebyla žádná hra.“ 

Hokej 

Aktivita se uskutečnila na rybníce na provizorní hrací ploše. Zúčastnilo se 10 dětí. 

Průběh: Rozcvička, základy bruslení, držení hole, vedení puku, přihrávky, střelba, útok, 

obrana, základní pravidla. 

Hodnocení: Podařilo se vyzkoušet základní prvky hry a některé děti seznámit s hokejem.   

Líbilo: „Super nikdy jsem to nehrála. Že jste mi půjčili hokejku. Všechno a že jsme 

vyhráli.“ Nelíbilo: „Pořád padám. Jirka dává moc velký rány. Jak praskal led ty zvuky.“ 

Basketbal 

Aktivita se uskutečnila na víceúčelovém hřišti. Zúčastnilo se 15 dětí. 

Průběh: Rozcvička, dribling, přihrávky vzduchem a o zem, chytání míče, střelba na koš, 

dvoutakt, základní pravidla, hra na jeden koš, týmová hra. 

Hodnocení: Děti se seznámily se sportem, který příliš neznají (to bylo překvapivé zjištění, 

že hrají stále jen vybíjenou).  

Líbilo: „Super, basket ve škole nehrajem. Že jsem to zkusil. Hra na jeden koš.“ Nelíbilo: 

„Netrefim se do koše. Že po mně házeli.“ 

Volejbal 

Aktivita se uskutečnila na víceúčelovém hřišti. Zúčastnilo se 13 dětí. 

Průběh: Rozcvička, prosté házení míčem, podání, odbíjení, způsoby, hra ve dvojicích 

(zkoušení). 

Hodnocení: Bylo spíše tréninkem a průpravou, k vlastní hře se nelze během 2 hodin dobrat. 

Nicméně si děti vyzkoušely něco nového a trénink odbíjení lze zařadit jako doplněk jiných 

aktivit 

 



Líbilo: „To odpalování bagrem.“ Nelíbilo: „Vůbec mi to nešlo. Bolí z toho ruce. Bolí mě 

prst.“ 

Cyklistika 

Aktivita se uskutečnila v parku a na cyklostezce. Zúčastnilo se 8 dětí. 

Průběh: Rozcvička, základní principy, převody, posed, bezpečnost, vybavení kola, 

projížďka, zkouška kolové, jízda přes překážky. 

Hodnocení: Děti se seznámily s principem využívání všech převodů a projížděním zatáček, 

kontrolou pohybu, zkusily si překážky a práci s rovnováhou. 

Líbilo: „Ježdění ve skateparku. Ta kolovaná. Že víc vím, jak se má přehazovat.“ Nelíbilo: 

„Překážky mi nešly a stání na místě. Že se jelo moc pomalu. Že na nás nečekali.“ 

Ping-pong 

Aktivita se uskutečnila na víceúčelovém hřišti za školou, kde jsou k dispozici 2 tenisové 

stoly. Zúčastnilo se 8 dětí. 

Průběh: Rozcvička, seznámení s principem a pravidly, hry s pálkou a míčkem, „dribling“, 

podání, hra forehand a backhand, práce nohou, vykrývání prostoru, triky. 

Náplň: držení pálky, základy stolního tenisu, pravidla, podání, dvojhra, čtyřhra, obíhaná. 

Hodnocení: Podařilo se vysvětlit důležitost práce těla a pohybu nohou, zlepšit přesnost 

podání. 

Líbilo: „Že mi to jde líp, když nejsem nalepenej u stolu. Umím podávat jinak. Bezva 

obíhaná. Dobře držím pálku.“ Nelíbilo: „Čekání na stůl, ale obíhačka byla dobrá. Na stůl 

moc dětí.“ 

Míčové hry 

Aktivita se uskutečnila v parku na travnatém prostranství. Zúčastnilo se 10 dětí. 

Průběh: Rozcvička, práce s míčem, přihrávky, chytání. Hry na jelena, bago, hod na branku, 

fotbal ve dvojicích, zaháněná, zloděj míče, kroket, baseball, lakros, beachtenis, petanque.  

Hodnocení: Podařilo se vyzkoušet více her, nejen s klasickým míčem. Děti se seznámily 

s různými variantami a alternativami a množstvím míčových her. 

 



Líbilo: „Hodně her. Že se toho dá dělat víc. Nejvíc různé hry. Zloděj. Bejsbal a lakros 

nejvíc. Někdy znovu.“ Nelíbilo: „Že jsme nehráli na týmy. Málo času na vyzkoušení.“ 

Bruslení 

Aktivita se uskutečnila na stadionu. Zúčastnilo se 10 dětí. 

Průběh: Rozcvička, základy bruslení, přenášení váhy, koloběžka, vlnovky, plužení, smyk. 

Hodnocení: Všichni se základy naučili, došlo k vylepšení stability a odnaučení zbytečných 

odrazů vzad, zlepšení práce s těžištěm těla a přenášením. 

Líbilo: „Že už jedu dopředu. Naučil jsem se brzdit smykem. Trochu už umím zastavit.“ 

Nelíbilo: „Že padám, ale je to lepší. Bolí mě zadek. Moc lidí.“ 

In-line bruslení 

Aktivita se uskutečnila v parku s okružní asfaltovou cestou vhodnou k bruslení. Zúčastnilo 

se 8 dětí. 

Průběh: Rozcvička, základy bruslení, pozice V, A, L, přenášení váhy, pohyb vpřed, postoj, 

zatáčení, koloběžka, „buřtíky“, jízda po 1 noze, přešlapy, otočky, skoky, druhy brždění. 

Hodnocení: Začátečníci se naučili rozjet a zastavit, pokročilí se naučili triky, otočku, 

slalom. Podařilo se motivovat a zvýšit zájem, naučit nové prvky. 

Líbilo: „Že umím zastavit. Slalom a skákání. Slalom a ty otočky.“ Nelíbilo: „Pády a že to 

moc nejede.“ 

Házená 

Aktivita se uskutečnila na víceúčelovém sportovním hřišti s brankami. Zúčastnilo se 12 

dětí. 

Průběh: Rozcvička, základy hry, přihrávky, chytání míče, běh s míčem, střely, útok, 

obrana, hra na týmy. 

Hodnocení: Většina dětí hru nikdy nehrála. Podařilo se zlepšit dovednosti v nahrávání 

a chytání míče, hody, resp. střelbu. 

Líbilo: „Nová hra. Triky na soupeře. Bavilo mě chytat.“ Nelíbilo: „Je těžký nahrávat. 

Musím pořád hlídat čáru.“ 

 



Hry 

Aktivita se uskutečnila v parku na travnaté ploše. Zúčastnilo se 14 dětí. 

Průběh: Rozcvička, obecná pravidla fair-play – sami si hlídáme pravidla. Kop na kužel, 

zraněná baba, liščí ocásky, míčková sprcha, běh s novinami, had, tunel, vytloukaná, boj 

o vlajky, discgolf. 

Hodnocení: Podařilo se vyzkoušet několik her, i když na každou bylo málo času. Děti si 

otestovaly své dovednosti v hodu, kopu, běhu, postřehu, obratnosti, síle i dodržování 

pravidel. 

Líbilo: „Všechno. Některé nové hry. To kradení vlajky, míčku. “ Nelíbilo: „Občas jsme se 

dohadovali. Na každou hru bylo málo času. Moc krátké. Někdo trochu podváděl.“ 

Lyžování 

Aktivita se uskutečnila mimo běžný harmonogram, a to v sobotu jako celodenní akce. 

Zúčastnilo se 9 dětí. Nikdo nebyl úplný začátečník. 

Průběh: Seznámení s teorií, historií, disciplínami během cesty. Rozcvičení, obraty, ověření 

základních dovedností (brždění, zatáčení), trénink oblouků, zdokonalovací cviky, 

vzájemné hodnocení, had, slalom, slalomový les, překračování lana, dlouhé oblouky, 

bruslení, smyk, seznámení s carvingem. 

Hodnocení: Protože všichni dříve absolvovali základy, podařilo se na ně navázat 

a pokračovat v nácviku dovedností na svahu, her, cvičení, seznámení s carvingem. 

Líbilo: „Hry, slalomy, překážky super. Cesta, lyžování, hodnocení, vše bezva. Jak jsme 

zkoušeli vlnovky a dotýkat se sněhu. “ Nelíbilo: „“ 

Minigolf 

Aktivita se uskutečnila v parku na travnaté ploše a minigolf byl nahrazen kroketem. 

Zúčastnilo se 10 dětí. 

Průběh: Rozcvička, držení hole, postoj, pravidla, odpaly, směrování. 

Hodnocení: Podařilo se zapojit děti do přípravy branek, vzbudit zájem o aktivitu, postupně 

objevily, že nejde jen o sílu, ale přesnost míření a odhad následné síly odpalu, využívání 

branek jsoucích po sobě atd. 

 



Líbilo: „Fajn aktivita když je takové horko. Dobrej odpočinek. Každou hru jsem se zlepšila 

o bod.“ Nelíbilo: „Bylo málo paliček. Blbá tráva, posekat. Trvalo mi, než mi to začlo 

trochu jít.“ 

Bouldering 

Aktivita se uskutečnila v lezeckém centru. Zúčastnilo se 10 dětí. 

Průběh: Absolvován byl základní kurz lezení, seznámení s výstrojí, technikou lezení, 

bezpečností, jištěním. Děti si vyzkoušely slezení nízkých stěn. 

Hodnocení: Lezení děti zaujalo, některé se zajímaly o uzly a chtěly vědět, jak správně 

jistit, uvědomovaly si odpovědnost za partnera. Podařilo se vysvětlit základní principy 

zdolávání stěn, pocítit odpovědnost. 

Líbilo: „Modrá stěna byla nejlepší. Visení na laně. Že jsem to vylezla. “ Nelíbilo: „Trochu 

jsem se bála. Ty malé hrboly se špatně chytaly. Klouzalo mi to.“ 

Frisbee 

Aktivita se uskutečnila na travnatém prostoru v parku. Zúčastnilo se 12 dětí 

Průběh: Rozcvička, správné uchopení disku, práce zápěstí, rotace disku, hod, způsoby 

chytání jednoruč a obouruč, hod do kruhu, hod do dálky, přihrávky zblízka, na dálku, 

společná hra (zjednodušený ultimate), základní pravidla. 

Hodnocení: Přestože zpočátku se hody příliš nedařily, po pokusech házet na přesnost 

a znovuvysvětlení a vyzkoušení rotace disku a přesnosti hodu se začalo všem dařit. Vlastní 

hra na týmy sice nebyla příliš technická, ale splnila očekávání pohybu, zábavy 

a vyzkoušení nového, netradičního sportu. 

Líbilo: „Hra na týmy byla zábava. Ke konci mi to začlo trochu jít.“ Nelíbilo: „Pořád to 

lítá jinam. Chytání trochu bolí prsty. Že jsem dostala diskem do hlavy.“ 

Nohejbal 

Aktivita se uskutečnila na víceúčelovém sportovním hřišti s provizorní sítí z lan. 

Zúčastnilo se 9 dětí 

Průběh: Rozcvička, práce s míčem, vysoké kopy a přihrávky, kop nártem, kop bokem, 

hlavičky, zpracování vysokého míče tělem, podání přes síť, pohyb po hřišti, rozdělení rolí 

při dvojhře, nahrávky k síti. 

 



Hodnocení: Práce s míčem, nahrávky, trénink vysokých kopů šel dětem dobře, vlastní 

pokusy o hru se příliš nedařily, nahrávky byly nepřesné. Nakonec jsme zkoušeli hrát bez 

sítě, pouze na území, méně obratní měli možnost využít více doteků země i více doteků 

těla. Podařilo se vyzkoušet jiný styl přihrávek, práci s vyššími míči, zpracování míče, hru 

na přesnost, ne jen „honění za míčem směr branka“. 

Líbilo: „Hlavičkování. Že jsme pak hráli radši bez sítě. Soutěž o nejvíc kopů bez doteku 

země.“ Nelíbilo: „Hlavičky.“ 

Branball 

Aktivita se uskutečnila na víceúčelovém sportovním hřišti. Zúčastnilo se 14 dětí. 

Průběh: Rozcvička, držení pálky, házení a chytání míčku, postoj při odpalu, spodní 

nadhoz, odpal, základní pravidla, zkoušení ve dvojicích, společná hra. 

Hodnocení: Branball byl novou aktivitou, se kterou se většina dětí nikdy nesetkala. 

Ačkoliv se odpaly zpočátku příliš nedařily, trénink i samotná hra měly velký úspěch. 

Líbilo: „Všechno, hlavně hra. Odpaly do dálky. Odpalování. Hra na družstva.“ Nelíbilo: 

„(neuvedeno)“ 

 



Příloha 3 – Fotodokumentace 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



   

Zdroj: vlastní 

 



Příloha 4 – Vybrané pohybové činnosti vhodné pro 

sportovní kroužek 

Pohyb na kolečkách 

Aktivity na kolečkách jsou každodenním životním principem, zároveň ale nabízí nové 

možnosti. Stávají se novou sociální kulturou. Jsou hrou, sportem a vyjadřují životní styl 

mládeže. Zimmerová (2001) píše o tom, proč není vhodné kolečkové aktivity zahrnovat do 

škol a spolků, protože ty nemohou být nositeli pouliční subkultury. Kolečkové aktivity 

nelze provozovat podle tradičních sportovních postupů (trénink, soutěže). 

Naopak vyzdvihuje důvody, proč se na ně zaměřit: popularita, zprostředkování dovedností 

a podpora, ukázání mnohostrannosti, nabídka prostor. 

Kola a kolečkové nářadí 

 

Zdroj: Zimmerová, 2001 

In-line bruslení je v poslední době oblíbené, nevyžaduje nákladné vybavení, lze ho 

provozovat rekreačně, kondičně, hrát hry – práce s předměty, míčem, předávání kolíku za 

jízdy, honičky, baba s pěnovým míčkem, liščí ocasy (šátky), zvedání předmětů, jízda 

v drahách, překážky, podjezdy, housenka, basket, fotbal, frisbee… 

Na bruslích je možné konat výlety, závody, hrát hokej, sjíždět schody, rampy, vytvářet 

pohybové kreace, manipulovat s  balony, novinami, lany, plachtou apod. 

 



Skateboard – více náročný, slalomy, artistické prvky, lano, skoky, graby, kicky, otočky, 

honičky, parkury. Specifickými disciplínami je BMX, horské kolo, jednokolka, sjezdy, 

jízdy zručnost, túry, cyklojízdy, denní jízda do školy, na kroužek.  

In-line bruslení 

Bruslení je vhodným sportem pro posilování všech složek zdraví. Je vhodným doplňkovým 

sportem k jiným sportům a podle odborných výzkumů nezatěžuje klouby. (Zimčíková, 

2009, in: Lein, 2010) Bruslení je nenáročným sportem vhodným k odpočinku a načerpání 

duševních sil. Při jízdě v parku nebo na stezkách vedoucích přírodou můžeme uvolnit 

napětí ze školního vyučování, třídit si myšlenky nebo prostě jen relaxovat. Pravidelné 

bruslení napomáhá k duševní pohodě, snižuje stres a napětí. 

Po 30–60 minutách aktivního pohybu dochází v organismu k vyplavování endorfinů, 

jejichž působení zlepšuje náladu, brání depresím a stresu a celkově přispívá k uvolnění. 

Aktivity na bruslích přispívají ke smysluplnému naplnění volného času, snižování tělesné 

hmotnosti, zlepšení nálady, seznámení s novými lidmi a společným zážitkům. To vše 

posiluje sociální stabilitu. Prožitek z pohybu a rychlosti, radost ze zdokonalování a učení 

nových prvků může vést k posílení sebevědomí. Pro mladší děti je bruslení zábavou, pros 

starší životním stylem, zaměřují se na rychlou jízdu a jízdu efektní (triky, skoky, slalomy, 

tanec apod. 

Základní bezpečnost: ochranné prostředky – helma, rukavice, chrániče kolen a loktů, 

vhodné prostředí a povrch stezky, kontrola rychlosti, umět brzdit, ohleduplnost k ostatním 

účastníkům provozu, energetický a pitný režim. 

Úpoly 

Do této skupiny sportů patří tělesná cvičení, v nichž se v přímém střetnutí s protivníkem 

usiluje o překonání jeho odporu či jeho přemožení. Dochází v nich ke vzájemnému 

kontaktu s protivníkem, v některých případech prostřednictvím zbraní. Společným znakem 

většiny úpolů je vývoj z válečných a bojových dovedností. Přesná pravidla vymezují, co se 

může a co ne, konají se soutěže. 

Využívají se údery částí těla (box, francouzský box, různé druhy karate, thajský box), 

chvaty a znehybnění (judo, různé druhy zápasu, sumo) nebo zbraně (šerm, kendó, arnis). 

Přínosem pro děti bývá naučení sebekontroly, základům gymnastiky, posílení sebevědomí. 

 



Skákání přes švihadlo 

Tato pohybová aktivita je vhodná jako trénink kondice, rychlosti, obratnosti. Švihadlo je  

jednoduchá bezúdržbová pomůcka, kterou lze brát všude s sebou a ve volných chvílích 

využívat. Dbáme na to, aby se švihadlo používalo jen k činnosti, ke které je určeno. 

Atletika 

Výhodou atletiky je, že její disciplíny lze většinou provozovat kdekoliv, především 

v přírodním prostředí. Využití nalezne v rámci tematických bloků i dnů, kdy se zaměříme 

na různé běhy, hody, vrhy, skoky, sprinty, štafety, překážky, víceboje, orientační běh, 

triatlon apod. Vybíráme vhodné prostředí mimo komunikace. 

Týmové sporty 

Nevyčerpatelnou zásobu aktivit nabízí nejrůznější sportovní hry a jejich zjednodušené 

verze – fotbal, basketbal, ragby, kriket, baseball, softball, hokej, bandy, pozemní hokej, 

floorball, lakros, volejbal, netbal, korfbal, házená, ultimate, vybíjená 

Míčové hry 

Jakékoliv hry s využitím míče. Ten může být různě velký, vždy by ale měl být uzpůsobený 

věku a zkušenostem dětí. Hrajeme-li venku, využíváme travnatou plochu bez větších 

nerovností. Mohou být brankové, síťové, pálkovací.  

Postup při realizaci hry (podle Tůmy, Tkadlece, 2004) 

 Seznámit děti s hrou a jejími pravidly – stručně, jasně. 

 Rozdělit hráče do družstev (výkonově rovnocenných), přidělit úkoly. 

 Zahájit hru, zasahovat do ní jen při zásadních chybách. 

 Po ukončení vyhlásit výsledky, zhodnotit průběh. 

 Při opakované hře obměnit obsazení hráčů. 

Duté míče musí být dostatečně nahuštěné, aby jejich pohyb nebyl nevyzpytatelný. Na 

druhou stranu příliš tvrdý míč není vhodný z důvodu bezpečnosti hráčů. Míč určený k hodu 

by měl mít takovou velikost, aby jej hráči bez problémů dokázali udržet v jedné ruce. 

(Tůma, Tkadlec, 2004) 

Základem míčových her je, aby se děti naučily s míčem manipulovat. Slouží k tomu 

základní cvičení pro seznámení s míčem, koordinaci pohybů, hody, přihrávky, střelba. 

 



Hry k procvičení hodů: míčová válka, jelen, rybáři, vybíjená, hod na kužely, přehazovaná.  

Hry k procvičení kopů: fotbalový squash, honičky, bago, střelba na branky, štafety. 

Názorné příklady uvádějí ilustrace v příloze. 

Míče, míčky 

Využít malé míčky můžeme k žonglování, které je jednoduché na naučení techniky, 

postupně se pak můžeme zlepšovat. K žonglování lze použít míčky (z tenisáku a hrachu), 

šátky, kužele, kroužky, talíře, péra, diabolo. K dalším aktivitám s míči patří např. chůze na 

kouli, cvičení s balančním míčem apod. 

Pálkové sporty 

Příliš nevyužívají výhod skupiny, nicméně je lze zařadit do programu jako doplňkové 

činnosti nebo v rámci celodenních aktivit. V parku lze hrát badminton, ostatní disciplíny 

jako tenis, stolní tenis, squash, pelota vyžadují zajištění vhodných prostor. 

Gymnastika 

Výhodou gymnastiky je její přístupnost všem skupinám dětí, variabilita a pestrost, 

všestrannost, možnost upravovat zátěž, zvyšování odolnosti, sebevědomí, estetického 

cítění. Podílí se na harmonickém rozvoji organismu, upevnění zdraví, prevenci vad držení 

těla.  

Základní prostná cvičení a aerobik můžeme užít v parku, na louce, na hřišti, k nářaďovým 

aktivitám (hrazda, bradla, kůň, kruhy, kladina, přeskok, moderní, trampolína, akrobacie, 

vzpírání) potřebujeme vhodně vybavené prostory.  

Plavání a pohyb ve vodě 

Pod pojmem „učit se plavat“ rozumím proces vyrovnávání se subjektu s vodou na základě 

získaných zkušeností. (Hildebrandt, in: Zimmerová, 2001) Hildebrandt (2001) také klade 

důraz nikoliv na techniky plavání, ale na samotné setkávání s vodou, dialog jednotlivce 

s vodním živlem. 

Z tohoto konceptu bude vycházet plavecká část kroužku, kde nebude kladen důraz na 

plavání samé, ale na pobyt ve vodě, pohyb ve vodě, užívání vody, vnímání, budování 

kladného vztahu k vodě, respektu, bezpečného chování, uvědomování si rizik a vlastních 

sil a schopností. 

 



Metodická řada a hry: vstup do vody, skok, kutálení, klouzání, vhození, pád, pohyb ve 

vodě, pod vodou, potápění, baba, honičky, podlézání pod vodou, splývání, tažení lanem, 

skoky, ploutve, pomůcky, potápění, podvodní krajina, vzduch hadicí, zásobníky vzduchu, 

podvodní překážky, puk, lahve s pískem, nadvodní dráhy. (Hildebrandt, in: Zimmerová, 

2001) 

Vodní sporty 

Plavání, skoky do vody, vodní pólo, hry pod vodou, jachting, veslování, kajak, kánoe, 

dračí lodě, vodní lyžování, windsurfing, surfing. 

Základem vodních sportů je, aby děti uměly plavat a aby si ve vodě důvěřovaly. Pro 

potápění sice nalezneme obtížně prostory, pokud se to podaří, zažijí děti průzkum dna, 

techniky pohybu pod vodou, trénují dech, zvyšují kapacitu plic. Pod vodou lze stavět 

překážky, průplavky, lovit puky. Skupinou vodních aktivit je plavba na vorech(mohou být 

vlastnoručně vyrobené), kánoích, kajaku, vodácké výpravy,  plachetnice. 

Na vodě dbáme na základní pravidla: mít vždy vestu, ohleduplnost, úcta k přírodě, výběr 

místa pro přistání, uvázání lodi, přednost větších lodí.  (McManners, 1997) 

Cyklistika, cykloturistika 

Cyklistika je již dlouhou dobu velmi oblíbeným aktivním sportem. Její výhodou je, že 

vyžaduje pouze základní vstupní investici v podobě pořízení kola a později jen drobné 

náklady na opravy. Provozovat lze cyklistiku kdekoliv, za dodržení základních pravidel. 

Její zásadní výhodou je podle Liškové (2004) fakt, že je to snad jediný sport, který 

umožňuje konat pohyb vsedě a k pohybu využít síly největších svalových skupin na našem 

těle – síly dolních končetin, nohou.  

Naprostou nezbytností je používání bezpečnostních ochranných prostředků, kterými jsou 

helma a rukavice. Pro cyklistiku platí, že je více třeba dohlédnout, zvláště u dětí, na 

doplňování tekutin. Při výkonu svalů stoupá teplota těla, dochází k pocení, ovšem vzdušné 

proudění rychle odvádí vodu pryč a pocit zpocení tak není tolik subjektivně vnímán, proto 

může rychle dojít k přehřátí organismu. 

Kromě tekutin potřebuje organismu pro správné fungování a pro výkon svalů především 

energii. Pokud energii nedoplňujeme, může se dostavit stav totálního vyčerpání, kdy nám 

ztěžknou nohy a nejsme v podstatě schopni dále jet, někdy se objeví třes, nesoustředěnost, 

dezorientace. Tento stav se v cyklistickém oboru nazývá „hlaďák“ nebo také „žaket“. Je to 

 



úplné vyčerpání zásob tzv. rychlé, pohotovostní energie, tedy glykogenu. Předejít se 

tomuto stavu dá dodržením několika jednoduchých pravidel: nevyjíždět hladoví (lehké 

jídlo, hodně sacharidů, 2 hodiny před), doplňovat energii v průběhu jízdy (tyčinky, 

tatranky, banán) a průběžně pít. 

Jako prevence zkrácení svalů a s tím souvisejících zranění poslouží protahování svalů před 

i po jízdě. Střádáme 8sekundové zatnutí svalu a následné 8sekundové protažení 

v 5 cyklech.  

Jak správně využít pozitivních vlivů cyklistiky uvádí pravidlo „3-30-130 pohoda“ –  měli 

bychom jezdit na kole alespoň třikrát týdně, a to 30 minut při dosažení tepové frekvence 

130 tepů za minutu. To celé orámováno pohodou, kterou bychom měli při tréninku 

prožívat. 

Pravidlo 3-30-130  

 

Zdroj: Lišková, 2004 

Turistika, hry v přírodě 

Nejdůležitějším a zcela zásadním předpokladem pro turistiku je vydat se za nějakým cílem 

(Zapletal, 2003). Takovými cíli mohou být hradní zříceniny, rybníky,  opuštěné zarostlé 

lomy a pískovny,  vrcholky hor,  lesní palouky,  naleziště polodrahokamů,  říční zátoky, 

skalní města, pravěká hradiště, údolí s meandrujícím potokem, přírodní rezervace apod.  

Důležité je také zvolit nejlepší trasu pochodu. (Zapletal, 2003) 

Do přírody bychom podle Zapletala (2003) měli chodit po celý rok, využívat lesů, luk 

a kopců k aktivnímu trávení času, které přispívá k posílení zdraví, poznání nových věcí, 

zážitkům, zkušenostem.  

 



Předem je dobré připravit zajímavou činnost a hry. Vycházky a výlety mají být nabité 

činností, silnými zážitky a radostí ze hry. Střídáme namáhavou činnost s odpočinkem, 

hry s činností, pozorováním, vytvářením něčeho. 

Lyžování, snowboarding, zimní sporty 

Lyžování, snowboarding, běh na lyžích, skoky na lyžích, biatlon, boby, saně, skeleton, 

rychlobruslení, krasobruslení. 

Lyžování je rychlý sport, musí mít spád, pokud děti učíme novým prvkům, věnujeme tomu 

kratší čas. Jinak necháváme dostatečný prostor pro volný pohyb. Výhodou lyžování je, že 

pohyb na svahu je sám o sobě potěšením, není třeba hledat motivaci. (Treml, 2004) 

Základní bezpečnost: lyžovat se smí max. 6 hodin denně, kontrolujeme technický stav lyží, 

nejezdíme mimo trasy a vyznačené sjezdovky, používáme rukavice, helmu, dodržujeme 

pravidla (desatero FIS), rychlost máme pod kontrolou.  

Bruslení a základy hokeje 

Bruslení je oblíbenou zimní aktivitou, i když v poslední době se přesunulo spíše do krytých 

stadionů. V případě, že budeme mít příležitost vhodného prostoru s malým počtem lidí, 

nebo po domluvě s provozovatelem, můžeme s dětmi vyzkoušet základy hokeje – práce 

s holí, vedení puku, přihrávky, střelba. 

Při využití kluziště na vodní nádrži musíme ověřit bezpečnost, sílu a pevnost ledu. 

Používáme ochranné prostředky – helmu, rukavice, příp. chrániče loktů a kolen. Dbáme na 

vhodné oblečení. Na stadionech dodržuje směr jízdy, jsme ohleduplní. 

Florbal 

Florbal se do České republiky dostal v roce 1991 a získal si velkou oblibu. Základním 

vybavením je florbalová hůl a míček, vhodná obuv a hřiště. Ideální je vnitřní s umělým 

povrchem, ovšem vystačit bychom si mohli i s asfaltovou plochou. V rámci přípravy se 

věnujeme vedení míčku, zkoušíme slalomy, přihrávky, soutěže, přihrávky v pohybu, 

štafety, střelba, vlastní hra v týmech. Nácvik dílčích činností je důležitý, opakování je 

nezbytné. 

Bezpečnost: Florbal je kontaktní hra, je třeba vést děti k opatrnosti, odmítat nepřiměřenou, 

zbytečnou tvrdost, pěstovat smysl pro fair-play. Důležitá je správná, neklouzavá obuv, 

 



vhodný oděv, nezapomínat na rozcvičení, protahování svalů, kompenzační cvičení 

(rotace), relaxaci, pitný režim, doplňování sacharidů.  (Skružný a kol., 2005) 

Lezení 

V poslední době se lezení stává oblíbeným pro svou atraktivitu a odlišnost od jiných 

běžných sportů. Podle Baláše a kol. (2008, s. 7) patří lezení do kategorie sportů a 

pohybových aktivit, kde se mohou setkávat staří i mladí ke společném trávení volného času 

a ke sdílení společných prožitků. Autoři jej staví do základního pohybového fondu člověka 

mezi ostatní aktivity jako běhání, skákání, udržování rovnováhy, házení či zvedání břemen. 

Upozorňují na rizika spočívající především ve zraněních způsobených nedostatečným 

rozcvičením, nerespektováním metodiky, přeceňováním sil. Kritizují častou praxi 

lezeckých oddílů, kde instruktor rozdá úvazky a jen dohlíží, jak svěřenci s obtížemi 

překonávají cesty a převisy. Upozorňují na riziko ztráty zájmu, vzniku nesprávných 

pohybových návyků, přetížení svalových skupin a kostry. Doporučují všestrannou náplň 

lekcí. 

Bezpečnost: vhodné oblečení, prstýnky, náramky, řetízky, žíněnky, matrace, neskákat na 

zem, ale slézat, nezdržovat se pod stěnou, poskytovat záchranu, usměrňování pádů. 

Zábavné sporty 

Jejich motivem je především zábava (příp. adrenalin), nikoliv výkon nebo fyzické posílení, 

i když samozřejmě jistá dávka fyzické síly a výkonu je při jejich provozování potřeba. 

Bobování, snowtubing, střelba, chůze po laně, petanque, paintball, airsoft, footbag, 

kuželky, bowling, šachy, poker apod. 

Extrémní, zážitkové, adrenalinové sporty 

Pro účely využití v rámci sportovního kroužku lze případně uzpůsobit některé extrémní, 

zážitkové a adrenalinové sporty (ovšem některé opravdu ne). 

Bungee jumping, freesnowboarding, divoká voda, kitesurfing, wakeboarding, yachting, 

wavejumping, cyklokros, lezení, skateboard, freestyle lyžování, speed skating, 

snowboardcross, freediving, seskok s padákem, snowbike, archery game, ledolezení, 

skydiving, snowkiting, paragliding, ultramaratony, aquazorbing, bumperball.  

 



Technologické sporty 

Vyžadují znalosti nových technologií a práci s PC, mobilem, tabletem. Geocaching, 

moderní orientační běh, snowboarding za dronem, klokaní skoky, elektroskateboard, 

elektrocyklistika. 

Netradiční sporty 

Mnoho sportů je neobvyklých, málo známých, nových. Aktivní lidé neustále vymýšlejí 

novou zábavu, a tak se objevují další netradiční sporty, některé známé již delší čas, jiné 

vznikly v posledních letech.  

Spikeball, molkki, kubb, discgolf, speedminton, podvodní hokej, ringo, slackline, hokej na 

jednokolce, žonglování, petanque, longboarding, draci, ladder golf, kroket, kan-jam, kin-

ball, indoboard, frisbee, footbag, diabola, aerobie, beachvolejbal a další.  

Protahovací cvičení 

Pro správné držení těla a jako prevence zbytečných zranění je důležité každou pohybovou 

aktivitu doplnit protahovacími cvičeními. Při zátěži svalů dochází k jejich zkracování, 

naopak při zanedbávání jiných svalů k jejich ochabování. 

Protahováním svalů s tendencí se zkracovat a zpevňováním svalů ochabujících je možné 

pozitivně ovlivnit jejich svalovou souhru a spolupráci. (Dvořáková, 2007) 

 



Příloha 5 – Protahovací cviky v cyklistice 

 

 

 

 

 

Protažení kvadricepsu Protažení hamstringů Protažení pletence 

ramenního, prsních 

a trapézových svalů 

a tricepsu 

 

Protažení dolní části zad, 

lýtek, kvadricepsu, hýždí 

Protažení lýtek  

 

Zdroj: Lišková, 2004 

  

 

 



Příloha 6 – Protahovací a zpevňovací cvičení 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

Zdroj: Dvořáková, 2007, s. 100–109 

 



Příloha 7 – Cvičení s míčem 

 
 

 



 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zdroj: Tůma, Tkadlec, 2004

 



Příloha 8 – Netradiční sporty 

Spikeball 

Jedná se o týmový míčový sport, který se nejlépe hraje na písčitém podkladu. Hrají proti 
sobě dva týmy po dvou hráčích, kteří odráží míč o trampolínu. Po podání se hráči mohou 
volně pohybovat okolo. Speciální trampolína a míč jsou jediné věci, které k tomuto sportu 
potřebujete. Pravidla jsou jednoduchá a ten, kdo už hrál třeba beach volejbal, si určitě 
oblíbí i tuto hru. Použít můžete jen 3 dotyky a jeden set má 21 bodů. 

Mölkky 

Už název napovídá, že původ této kultovní hry je mystický. Zrodila se ve Finsku 
a potřebujete k ní jen dřevěné kolíky. Někdo by mohl říci, že průběh hry je podobný 
bowlingu nebo kuželkám. Určitě by se nemýlil. Účastnit se mohou všechny věkové 
kategorie, a čím více hráčů hraje, tím lépe. Cílem je srážet očíslované kolíky za pomocí 
jiného kolíku. Body se zapisují a sčítají. Důležité je mít vytříbenou techniku a přesnost. 

Venkovní hra Mölkky: kultovní vikingská hra pod širé nebe! Hra Mölkky je kolíková hra, 
která pochází z Finska. Je vhodná pro všechny věkové kategorie a lze ji hrát v libovolném 
počtu hráčů – čím více, tím lépe. Hráči hází házecím kolíkem Mölkky na ostatní 
očíslované kolíky. Body se v průběhu hry zapisují a sčítají. 

Kubb 

V rytmu sestřelování dřevěných figurek bude i poslední hra. Pochází ze Švédska a zde je 
i nejvíce oblíbená. Postupně se však šíří do dalších koutů Evropy. V gottlandském nářečí 
švédštiny znamená slovo kubb dřevěná kostka. Hra je určena pro dvě družstva o 1 až 6 
členech. Může hrát prakticky každý a potřeba je jen herní souprava, která se skládá ze 
4 zašpičatělých kolíků (pro vymezení hřiště), 10 kubbů (kvádrů), jedné figurky krále 
a 6 kolíků na házení. Pravidla se mohou zdát trochu složitá, ale dají se dobře pochopit. Od 
roku 1995 se v Gottlandu každoročně pořádá mistrovství světa. 

Kubb je venkovní společenská hra pro dvě družstva o jednom až šesti hráčích. Nejčastěji 
se hraje v menších družstvech do tří členů.  Velkou oblibu má Kubb zejména 
v severských zemích.  

Discgolf 

Vznikl v 70. letech v USA a získává si stále více příznivců. Patří k nejrozšířenějším 
sportům s létajícím talířem (diskem) a jak už název napovídá, inspiroval se v golfu. Hra je 
to jednoduchá a pro každého. Disk se hází z určitého stanoviště na cíl (koš, jamku). 
Průměrná vzdálenost startovacího stanoviště a koše je kolem 100–120 metrů. Většinou se 
používá právě ocelový koš, ale postačí i strom, pařez nebo třeba dřevěný kůl zatlučený do 
země. Průběh hry je shodný s golfem. Hráč vždy hodí disk a poté od místa, kde dopadl, 
hraje dál. Na každý odhoz může zvolit jiný disk. Disků je několik druhů, které se liší 
délkou, směrem nebo dráhou letu. Hřiště často tvoří různé přírodní překážky (stromy, keře, 
vodní plochy…), a tak musí soutěžící volit různé strategie, aby dosáhli jamky. Celé hřiště 
obvykle sestává z 9, 12 nebo 18 jamek. Vítězem je ten, kdo má nejméně hodů. Na rozdíl 
od golfu je to mnohem levnější zábava a nemusíte platit členství v různých klubech. Ve 
světě existují tisíce discgolfových hřišť a nejvíce jich je v USA, Švédsku nebo Německu. 

 



V Česku se jich v současné době vyskytuje přes 40, např. v Praze, Českých Budějovicích 
nebo Lipně nad Vltavou. 

Frisbee 

V roce 1965 byl létající talíř poprvé patentován pod názvem frisbee a od této chvíle došlo 
v rychlému rozvoji zejména hry Ultimate Frisbee. Na amerických univerzitách je hra 
Ultimate Frisbee vůbec nejrozšířenějším sportem. S frisbee si můžete jen rekreačně házet 
a nebo hrát některou z her s létajícím talířem. 

Discgolf 

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem. Discgolf je odvozen 
z klasického golfu. Vznikl v 70tých letech v USA a získává stále více příznivců na celém 
světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů – 
tedy hodů. 

Speedminton 

Vynalezl ho Berlíňan Bill Brandes, který chtěl vytvořit venkovní variantu badmintonu. Ke 
hře potřebujete raketu (podobná squashové) a košíček jako na badminton, ale těžší. Hřiště 
tvoří dva čtverce o straně 5,5 metru, které jsou od sebe vzdáleny 12,8 metru. Jelikož se 
nepoužívá síť, lze hřiště postavit prakticky kdekoliv. Cílem je umístit košíček do 
soupeřova čtverce. Pokud košíček spadne mimo čtverec, počítá se to jako aut a bod získává 
soupeř. Zápas se hraje na tři vítězné sety, po šestnácti bodech každý. Sport je to rychlý, 
dynamický a poměrně populární. Ve světě si ho oblíbily více než dva miliony lidí 
a dokonce má vlastní mezinárodní asociaci ISBO. Setkat se s ním můžete jak v rekreační, 
tak v závodní podobě. Nejrozšířenější je zejména na Slovensku, v Maďarsku, Polsku 
a Chorvatsku. U nás se rozvíjí od roku 2010. Tudíž pokud nechcete hrát jen tenis, squash či 
badminton, můžete vyzkoušet mix všeho dohromady. 

Podvodní hokej (Underwater Hockey nebo Octopush) 

Jedná se o kolektivní  sport, jehož pravidla jsou odvozena od ledního hokeje, ale s tím 
rozdílem, že se hraje v bazéně pod vodou a puk se pohybuje po dně. Hráč je vybaven 
standardní potápěčskou výstrojí (ploutve, maska a dýchací trubice), hokejkou a rukavicí. 
Puk je olověný a potažený gumovou pryží, aby lépe klouzal po dně. Hřiště je veliké 20–25 
x 12–15 metrů. Branky jsou umístěny na středu protilehlých konců hřiště a mají šířku 3 
metry. Hrací doba je 2 x 15 minut s tříminutovou přestávkou. Hru kontrolují tři rozhodčí 
a časoměřič (zapisovatel).  

Za vznikem nemusíme chodit daleko, protože podvodní hokej vynalezli Alan Blake, jeho 
žena a přátelé již v roce 1954 ve Velké Británii. Všichni byli potápěči a chtěli vymyslet 
nový podvodní sport. A podvedlo se. Dnes patří k dynamicky se rozvíjejícím sportům 
a nejlepší týmy najdeme v Jižní Africe, Austrálii, Kanadě, Nizozemí, Velké Británii 
a Francii. U nás se historie píše až v 90. létech 20. století, kdy Klub sportovních potápěčů 
Jihočeské univerzity vytvořil první a dosud jediný oficiální klub „Serrasalmus“, který nás 
reprezentuje v mezinárodních soutěžích. 

 



Ringo 

Hraje se podobně jako volejbal nebo přehazovaná, ale s kroužkem, který je gumový. 
Vynálezcem je Polák Włodzimierz Strzyżewski, který ringo od roku 1959 používal 
jakodoplňkový sport pro trénink šermířů a demonstroval ho v roce 1968 na tehdejších 
letních olympijských hrách (Mexiko). Hřiště je veliké 9 x 18 metrů, používá se 
volejbalové, a horní okraj sítě je ve výšce 243 centimetrů. Soutěží jednotlivci, dvojice 
a smíšené trojice (jednotlivci hrají s jedním kroužkem, dvojice a trojice se dvěma 
současně). Cílem hry je, aby kroužek spadl na soupeřově polovině. Podává se ze stoje bez 
výskoku a hraje se do patnácti bodů. Kroužek se musí chytat pouze jednou rukou, nesmí se 
s ním chodit ani nahrávat. Hra cvičí ohebnost a rychlé reakce. V roce 1993 byla založena 
Mezinárodní federace ringa. Jejími členy jsou Polsko, Litva, Bělorusko, Arménie, Česká 
republika, Německo, USA a Keňa. I když se u nás na gymnáziu hraje poněkud jiným 
způsobem, tak si myslím, že bychom určitě také obstáli. 

Slackline 

Posledním tentokrát představovaným sportem je slackline. V podstatě se jedná o moderní 
provazochodectví, kdy chodíte, skáčete nebo jen balancujete na popruhu upevněném mezi 
dvěma body, například stromy. Od chození po provazu se liší v tom, že popruh je pružný, 
místo aby byl natažený napevno. Počátky této zábavy se zrodily v parku Yosemit, kde si 
lezci chozením po řetězech u místních parkovišť krátili chvíli. Samozřejmě se na lajně 
(popruhu) mohou dělat různé triky. Jelikož je slackline poměrně novinka, triků je prozatím 
několik desítek. Postupně se rozšiřuje napříč světem a své fanoušky si našel i u nás. 

Hokej na jednokolce 

Podívejme se na jeden z nich. Hokej na jednokolce. Jak už název napovídá, kombinuje 
dovednosti spojené s hokejem a jízdou na jednokolce. Poprvé se o tomto sportu objevila 
zmínka v roce 1925, kdy se o něco podobného pokoušeli dva akrobati v německém filmu 
Varieté. I když vznikl v cirkuse, hráči se ohrazují, že to je sport a ne cirkus. Tento zvláštní 
druh hokeje je rozšířen v USA, Japonsku, Německu, Británii i v dalších zemích, kde od 60. 
letech vznikají skutečné kluby.  V Německu se dokonce hraje liga, která čítá 55 týmů. U 
nás je populárnost mnohem skromnější. V Praze existuje jeden tým a na Moravě jen parta 
nadšenců, dohromady tři desítky hráčů. Hráči říkají, že nezbytností je otrlá povaha, silné 
nohy, dobrá technika a rovnováha. V Rakousku jsou povinné i chrániče a helmy. 

Slackline 

Slackline, neboli chození po lajně je teprve nedávno vzniklý sport, posilující smysl pro 
rovnováhu a držení celého těla. Slackline se stal oblíbenou doplňkovou aktivitou u mnoha 
profesionálních i rekreačních sportovců, protože díky chůzi po lajně se perfektně zpevňují 
záda, břicho a kolena. Na lajně mohou chodit dospělí i děti. Pohyb po slacklině je úžasná 
zábava a navíc se jedná o velmi zdravou aktivitu. Díky balancování na slackline se zapojují 
vnitřní svaly zejména podél páteře - tzv. core těla. Mít silný střed těla je důležité pro 
správné držení těla a   pro všechny ostatní pohyby ve sportu. 

 

 



Žonglovací míčky 

Žonglovací míčky jsou základní a velmi oblíbenou pomůckou při žonglování. Žonglování 
s míčky je sportovní a artistická aktivita, která zlepšuje nervosvalovou koordinaci, 
prostorovou orientaci a rozvíjí soustředěnost. V kategorii najdete žonglovací míčky pro 
každodenní zábavu, začínající žongléry i míčky pro profíky! 

Petanque 

Petanque je sportovně-společenská hra vzniklá již ve středověku ve francouzském 
středomoří. Hrají proti sobě 1-3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže 
nejmenší kuličce neboli prasátku. Velkou předností tohoto sportu je fakt, že spolu mohou 
hrát děti, ženy, muži i důchodci a to prakticky kdekoliv. Více o zákonitostech petanque 
najdete v pravidlech netradičních sportů.   

Nohejbal 

Nohejbal je míčový kolektivní sport pocházející z Československa. Poprvé si nohejbal 
zahráli hráči fotbalového klubu Slavia Praha v roce 1922.  Rekreačním sportem se nohejbal 
stal v roce 1962. Nohejbal je velmi populární v Česku a na Slovensku, ale také 
v Rumunsku, Maďarsku, Brazílii,  Švýcarsku, Rakousku, Chorvatsku a Francii. Velikost 
hřiště pro nohejbal je 13m x 9m jednotlivci proti sobě a 18m x 9m dvojice proti sobě 
(případně trojice). Set v nohejbale se hraje do 10 bodů, není nutné vyhrát set o dva body.  

Longboarding 

Longboard je větší a pokročilejší varianta skateboardu. Díky propracované technologii je 
longboardové prkno stabilní, přejede mnoho nerovností a zatáčet na něm můžete stejně 
jako na snowboardu! S longboardem se dá dělat spousta triků a poslouží i jako dopravní 
prostředek do města.  

Létající draci 

Pouštění draků je skvělá zábava pro malé i velké a to po celý rok!  

Ladder golf 

Ladder golf je pohodová nenáročná hra se speciálním žebříkem a s koulemi na provázku. 
Je to jeden ze skvělých sportů, který vylepší letní párty nebo zahradní sešlost. Ladder golf 
můžete hrát v parku, na zahradě nebo na pláži. Ideální je také jako zpestření na letní tábory 
a sportovní soustředění.  

Kroket 

Kroket mohou hrát 2- 6 hráčů. Soupeří proti sobě jednotlivci nebo týmy (v tom případě 
tvoří tým 2-3 hráči) Každý hráč hraje palicí do koulí určené barvy. Cílem hry je projít 
brankami směrem k obracecímu kolíku a zpět ke startovacímu. 

 



Kanjam 

Kanjam je nekontaktní sportovní hra s létajícím talířem a dvěma plastovými koši, které 
jsou od sebe vzdáleny 15m. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy, cílem je hodit frisbee 
od jednoho koše a zasáhnout druhý koš. Hráč hází na koš, kde je připraven jeho spoluhráč, 
který může frisbee tečovat a tím ho umístit do koše. Vítězí dvojice, která první dosáhne 21 
bodů.  

Indoboard 

Indo Board – trenažer rovnováhy, je speciálně vytvarované oválné prkno vyvážené na 
dlouhém válci. Používání Indo Boardu vytváří smysl pro rovnováhu, posiluje nohy 
a zlepšuje funkci hlubokého stabilizačního sytému páteře! Cvičení na Indo Boardu zlepšuje 
koordinaci a rovnováhu a proto je využíváno v mnoha sportech jako tréninková pomůcka. 
Nejvíce Indo Board využívají snowboardisté, skateboardisté, surfaři či lyžaři. Indo Board 
lze používat kdekoli na dvoumetrovém otevřeném prostoru, už během 10–15min je člověk 
schopen Indo Board ovládat.  

Footbag – Hakisak 

Footbag lidově Hakisák je měkký míček, který se ovládá zejména pomocí kopů nohama. 
Footbag je rychle se rozšiřující sport, který hrají mladí lidé po celém světě. V kruhu si 
hakisák posíláte dokola za pomocí všech částí těla, kromě rukou, přičemž se snažíte, aby 
vám hakisák nespadl na zem.  

Diabola 

Diabolo je žonglovací pomůcka, žongléř pomocí hůlek s provázkem ovládá cívku (diabolo) 
a zkouší nejrůznější triky. Diabolo, jako pomůcka pro zábavu, je známé již více než 4000 
let.  

Aerobie 

Aerobie je speciální házecí kruh s vynikajícími letovými vlastnostmi. Aerobie jednoduše 
létají mnohem dál než frisbee s výplní uprostřed. Sami budete překvapeni, jak snadno a jak 
daleko lze s aerobie házet! Tak např. s modelem Aerobie Pro Ring je dosažen světový 
rekord v hodu na dálku: 377m.  

Beachvolejbal 

Beachvolejbal vznikl okolo roku 1920 na plážích americké Kalifornie. Od poloviny 
osmdesátých let beachvolejbal zažívá výrazný rozvoj, v současné době se jedná o jeden 
z nejvíce geograficky rozšířených sportů na světě. Největší zásluhu na rozmachu 
beachvolejbalu mají Američané, Brazilci a Italové. 

 



Kin-ball 

Kin-ball je nový netradiční sport, v němž proti sobě hrají 3 týmy současně a hraje se 
speciálním maxi míčem Omnikin. Tato hra vyžaduje spolupráci všech členů týmu a jejím 
principem je fair-play. Nezáleží na tělesných propozicích hráčů, protože v týmu se uplatní 
jak hráči, kteří by mohli hrát košíkovou, ale stejně tak i hráči menší postavy. Kin-ball je 
především založen na spolupráci všech hráčů v týmu. Kin-ball je zároveň vynikající 
přípravou pro ostatní sporty, protože každý člen týmu je v pohybu nejméně 72 % herního 
času, což je daleko nejvíc ze všech kolektivních her. Tento sport vznikl v Kanadě koncem 
osmdesátých let minulého století, a již se v něm koná Mistrovství světa. Kin-ball mohou 
hrát týmy mužů, žen, ale i smíšené týmy. 

Zdroje: 

Beneš, Lukáš: Netradiční sporty – spikeball, mölkky a kubb  [online] Dostupné z: 
http://www.m-grafoman.cz/clanky/netradicni-sporty-spikeball-molkky-a-kubb/#more-4685 

Slackline [online]. Dostupné z: http://www.netradicnisporty.cz/slackline/  

Flying Ring [online]. Dostupné z: https://youtu.be/mPZxvVBZDgQ 

KIN-Ball [online]. Dostupné z: https://youtu.be/mRl81vrs6GI 

Kin-ball [online]. Dostupné z: http://www.cesa.vutbr.cz/sport/135-kin-ball 

 



Příloha 9 – Extrémní, zážitkové, adrenalinové sporty 

Extrémní sport 

V původním významu sport, jehož provozování je spojeno s vyšším rizikem a doprovázeno 
je domnělým zvýšením hladiny adrenalinu v krvi (ve skutečnosti jde o endorfin, dopamin 
a serotonin). V dnešní době jsou k extrémním sportům řazeny také sporty, které nejsou 
příliš propagovány či podporovány na komerční úrovni a jejichž provozování se omezuje 
na nepříliš početné skupiny nadšenců, které však u ostatních vyšší riziko evokují i přes to, 
že s jejich provozováním často není spojeno. I takový sport se ovšem časem může 
proměnit v masovou záležitost, o čemž svědčí např. snowboarding, který byl v roce 2002 
zařazen do programu olympijských her. Tyto sporty ale také člověku v krizový situacích 
pomáhají udržet klidnou hlavu. 

Buggykiting 

Jedna z pozemních variant powerkitingu. Spočívá v jízdě na speciálně sestrojeném vozítku, 
buggy (též „bugina“ nebo „kitebuggy“), za využití tažného draka. 

Bumperball  

Nafukovací balón, strukturou podobný zorbingu, sloužící k narážení a k akrobatickým 
prvkům, jako jsou kotouly, přemety a podobně. Na rozdíl od zorbingové koule se 
bumperball navléká na tělo a hlavu sportovce a nohy zůstávají volné. 

Aquazorbing  

Nový druh výstřední adrenalinové zábavy. Jeho základem je aquazorbová plastová koule 
připomínající kouli na zorbing. Smyslem aquazorbingu je snaha o chůzi po vodě. 

Buildering  

Druh extrémního sportu, který zahrnuje lezení po objektech vytvořených lidskou činností 
(fasády budov, mosty, opěrné zdi, podezdívky atd.). Výraz vznikl spojením slov building 
(budova) a bouldering (lezení bez lana). Riziko spočívá zejména v nedostatku opěrných 
bodů, neboť do fasád budov nelze zatlouct skoby, navrtat nýty a často se zde nenacházejí 
žádné spáry, do kterých by šlo založit jištění. Dělí se na bouldering, kdy se leze do výšky 
7 metrů, a free solo, při němž lezec zdolává výškové budovy, což je nebezpečné 
a provozováním tohoto sportu sportovec překračuje hranice zákona. 

Bungee jumping  

Aktivita, při které je člověk přivázán za kotníky na elastické lano a skáče dolů z velké 
výšky. Bungee Jumping má své kořeny ve starobylé legendě, kterou uchovává v paměti 
domorodý kmen na ostrově Pentecost v souostroví Vanuatu v Melanésii v Jižním Pacifiku. 

Canyoning  

Náročný adrenalinový sport vyžadující dobrou duševní i fyzickou kondici a kvalitní 
výzbroj. Jedná se o zdolávání kaňonů horských potoků a říček ve směru jejich toku za 

 



použití různých outdoorových technik, jako je slaňování skalních stěn nebo vodopádů, 
plavání nebo brodění v prudké a chladné vodě, skoky do tůní a jezírek, přelézání balvanů 
a napadaných stromů, v případě vhodných podmínek využití vodního koryta jako 
skluzavky nebo překonávání prohlubní v závěsu pod lanem. 

Vytrvalostní plavání je  

Dálkové plavání na otevřené vodě, jako jsou řeky, jezera, moře nebo bazény a jiné uměle 
vytvořené vodní plochy. Plavci často překonávají výzvy, jakými jsou například Lamanšský 
průliv,Velká jezera v Severní Americe nebo norské fjordy. Už v roce 1810 přeplaval 
anglický básník lord Byron Dardanelskou úžinu, aby si ověřil pravdivost báje o Leandrovi. 
Dálkové plavání na otevřené vodě je součástí triatlonu. 

Downhill (neboli sjezd)  

Cyklistická MTB disciplína řazená mezi extrémní sporty. Podstatou této disciplíny je co 
nejrychleji projet určenou trasu. Ta bývá 1,5 až 5 km dlouhá, většinou jen s přírodními, 
občas i s uměle vybudovanými překážkami. Celá trať je umístěna na svahu až s 12% 
klesáním s téměř nulovým podílem rovinek a stoupání, se kterými se v podstatě setkáváme 
jen jako s nájezdy na skok. I přes často velmi vysokou technickou náročnost je jediným 
kritériem určujícím pořadí jezdce dosažený čas. Člověku, který tento sport spatří poprvé, 
mohou některé úseky, které jezdci projíždějí na kolech, připadat jako neprojetelné. 

Via ferrata Luigi Zacchi  

Zajištěná cesta nacházející ve skupině vrcholu Monte Schiara v Dolomitech (oblast 
Dolomiti Bellunesi) v Itálii. Patří mezi nejvyhledávanější v Dolomitech. Tato cesta vznikla 
po druhé světové válce jako druhá vůbec. Luigi Zacchi byl plukovník, který ji zajistil 
svými Alpini (ekvivalent známých alpských myslivců). 

Parkour  

Někdy též Le Parkour a také jako zkratka PK neboli l’art du déplacement (umění 
pohybu/umění přemístění) je disciplína francouzského původu, jejímž základem je 
schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule 
a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá v překonávání libovolných překážek 
v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může 
být provozován jak ve městě, tak na venkově. Muž provozující parkour je traceur, žena pak 
traceuse (někdy je možno se setkat s počeštěným výrazem traceurka). Definován 
Francouzem Davidem Bellem, parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů a rozvoj 
těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích (a především kritických) uměl pohybovat 
klidně a sebejistě. 

Free running  

Umění pohybu, akrobatická sportovní disciplína. Freerunnerům jde o to, aby ve své cestě 
hladce a plynule překonali překážku, reagují na okolí pomocí různých pohybů jako vaulty 
(přeskoky), skoky, „somersaults“ a jiné akrobatické pohyby, vytvářející atleticky 
a esteticky vypadající způsob pohybu. Na rozdíl od parkouru jsou povoleny akrobatické 
pohyby a skoky, přičemž Freerunning je více zaměřen na estetiku a krásu pohybu. 
Tréninky probíhají většinou v tělocvičnách, nebo v městských prostorech, které jsou plné 

 



různých překážek. Jeho zakladatelem je Francouz Sébastien Foucan, který se také 
věnouval parkouru. O Free runningu říká: „Je to jiná cesta ‚dělání‘ parkouru.“ 

Freeride  

Odvětví cyklistiky typické zejména pro horská kola (MTB), kde se jezdec snaží předvést 
efektivní jízdu s triky. Čas se počítá málokdy. Jezdec předvádí triky typu superman, 
condor, seatgrab, no hands apod. Red Bull Rampage je největší freeridová soutěž na Zemi. 
Každým rokem se zvyšují nároky na jízdu a také se mění jezdci. Tato soutěž se pořádá 
v USA, konkrétně v Utahu. Za úkol jezdce je si vybrat trať, ale musí projet minimálně 
půlkou postavených překážek pořadateli. Freeride v České republice je spíše provozován 
na tratích v lese, které postavili sami jezdci. Po republice bylo postaveno také mnoho bike 
parků, kde se nachází další freeridové tratě plné klopených zatáček, skoků (gapů, dropů 
apod.)  

Freeskiing  

Někdy označovaný jako new-school skiing, specifický druh alpského lyžování. Anglický 
název této sportovní disciplíny znamená volné (svobodné) lyžování a tomu odpovídá také 
filosofie tohoto sportu. Angličtina pronikla také do terminologie, která využívá i typického 
slangu, kterým lyžaři označují např. jednotlivé triky podobně jako ve snowboardingu nebo 
skateboardingu. Nejčastěji bývá freeskiing popisován jako množina sportovního 
sjezdového lyžování, kam patří jízda ve volném terénu mimo sjezdovky tzv. off-piste 
lyžování neboli freeride a druhá podskupina označovaná jako freestyle lyžování. 

Freestyle snowboarding  

Široká škála disciplín, triků a technik, jejichž smyslem je zpestřit obyčejnou jízdu na 
snowboardu. Ve všech podobách freestylu (skákání, jibbing, jízda v U-rampě nebo 
předvádění různých triků na rovné sjezdovce) se jezdec snaží předvést něco pohledného, 
stylového a originálního.  

Highjump  

Závody ve skoky z velké výšky do vody. Hodnotí se technické provedení skoku, styl, 
celkový dojem a svou roli hraje i ohlas diváků. 

Horolezectví  

Druh sportu, zvláštní záliba, pro někoho ale třeba i životní styl nebo poslání. Horolezectví 
dnes zahrnuje tak širokou škálu činností, jeho zcela přesná definice není možná. Odvětví 
horolezectví mají společného snad jen podobné pohyby při postupu ve vertikálním terénu. 
U některých odvětví existují specifická pravidla lezení. 

Hydrospeed  

Nový boardový sport, při němž se ke sjíždění řek používá speciální plastový plovák či 
„prkno“, na němž vodák leží. Dotyčný je přitom v přímém kontaktu s vodou a vlnami. 
Plovák se řídí náklonem a ploutvemi na vodákových nohou, jež slouží i k jeho pohánění.  

 



Kitesurfing  

Sport spočívající v jízdě po vodě na speciálním prkně (tzv. „kiteboard“) za využití tažného 
draka. Díky technickým inovacím a vývoji se tento sport stává bezpečnějším 
a dostupnějším. V rámci kitesurfingu už také vznikly samostatné disciplíny, jako například 
wake style, wave riding, freestyle nebo speed. Kitesurfing je jednou z mnoha variant 
powerkitingu; dalšími možnostmi využití tažného draka jsou například snowkiting, 
landkiting, buggykiting nebo jízda na mořském kajaku. Tažní draci se dokonce používají 
k pohonu velkých lodí. 

Landkiting  

Někdy také zvaný „Kite landboarding“, sport odvozený od kitesurfingu. Spočívá v jízdě na 
mountainboardu (někdy se používá název „ladboard“) s využitím tažného draka. Na rozdíl 
od kitesurfingu se tento sport provozuje na zemi; mountainboard vypadá jako větší 
skateboard s velkými koly a poutky na nohy. Landkiting je jedním z rychle se rozšiřujících 
se sportů, i když zdaleka nedosahuje popularity kitesurfingu. Landkiting je nejčastěji 
provozován na plochách jako jsou pláže, travnatá letiště nebo fotbalová hřiště. Asfalt 
a beton není vhodný z bezpečnostních důvodů a příliš nerovné povrchy, jako louky, 
znemožňují rychlou jízdu. 

Paragliding  

Letecký sport podléhající zákonům o civilním letectví. K plachtění vzduchem se používá 
paraglidingové křídlo - padákový kluzák, který spadá do kategorie sportovních létajících 
zařízení pod správou LAA ČR. Startuje se z kopce rozběhem, nebo z roviny pomocí 
vlečného zařízení. Zkušený pilot může plachtit díky využití stoupavých vzdušných proudů. 
Stoupavé proudy mohou být "mechanické", když se proud vzduchu zdvihá o terénní 
překážku (svahování), nebo termické, když vzduch ohřátý od zemského povrchu stoupá 
vzhůru (termika). 

Parašutismus  

Opuštění letícího letadla a návrat na zem za pomoci padáku. Parašutistický seskok sestává 
z volného pádu, následného letu na otevřeném padáku a přistání. 

Powerkiting  

Druh sportovní aktivity, při níž se používá tažný drak (kite, powerkite) k pohybu člověka 
po zemi, sněhu či vodě nebo k jeho zdvíhání do vzduchu. Drak je podobný menšímu 
padáku či křídlu pro paragliding. Obvykle se drak používá k pohánění jezdce na 
mountainboardu, kiteboardu, snowboardu, či buggyně, ale užívají se také brusle, lyže, 
mořský kajak apod. Tažný drak neslouží pouze k získání rychlosti, pokročilí jezdci dokáží 
pomocí tažného draka vyskočit i několik metrů do vzduchu. Také proto jsou všechny 
varianty powerkitingu považovány za extrémní a potenciálně nebezpečný sport. 

Prvovýstup  

První úspěšné, dokumentované zdolání horolezecké cesty. Zvláštní postavení mezi 
prvovýstupy má první zdolání vrcholu hory, významné je i první zdolání určité stěny, nebo 
vyřešení problému. Hodnota porvovýstupu je dána významem zdolaného objektu, 
obtížností prvovýstupu a stylem jeho provedení. Vyšší hodnotu má obtížnější prvovýstup 

 



v lepším stylu, s použitím menšího počtu umělých a podpůrných prostředků. Bez kyslíku, 
s menším počtem skob, s vklíněnci místo nýtů a skob a podobně. Prvovýstup zahrnuje 
nalezení objektu, vytipování vedení cesty, zajištění. Zejména u sportovního lezení nebo 
drytoolingu se stává, že někdo přeleze projekt, který na skále nalezl a vybavil jištěním 
(navrtal) někdo jiný. Pak se takovému výstupu říká prvopřelez.  

Rafting  

Venkovní (outdoorová) rekreační i sportovní aktivita, která je provozována na 
nafukovacím raftu. Spočívá ve sjíždění vodních toků různého stupně obtížnosti. Rafting je 
považován za specifický extrémní sport, který může být životu a zdraví nebezpečný. 

Skákací boty  

Vzácněji sedmimílové boty nebo skákací chůdy jsou pružinové postroje, které se připínají 
k botám a umožňují zkušenému uživateli skákání do výšky, rychlý běh nebo různé 
akrobatické kreace. Skákání na těchto zařízeních se nazývá anglicky powerbocking. 

Skateboarding  

Sport někdy v médiích označován jako extrémní sport, ve kterém se používá skateboard 
k jízdě a provádění triků. Člověk, který se tomuto sportu věnuje se nazývá skater, 
skateboarder, skateboardista nebo slangově skejťák nebo rider (jezdec). Skateboarding lze 
chápat jako rekreační aktivitu, umění, práci nebo typ dopravního prostředku. Během let se 
průběžně skateboarding velice měnil co se týče triků, stylu jízdy a stavby samotných 
skateboardů.  

Skikros  

Disciplína akrobatického lyžování, při níž několik lyžařů zároveň sjíždí trať s umělými 
překážkami. Tratě pro skikros jsou vybavené především klopenými zatáčkami, terénními 
vlnami a skoky. Závody probíhají vyřazovacím způsobem. 

Slopestyle (jízda ve snowparku) 

Disciplína akrobatického lyžování a snow-boardingu, při níž závodník sjíždí trať 
s umělými překážkami, na nichž se snaží předvést co největší množství co nejobtížnějších 
triků. Nejdříve se tato disciplína začala provádět na snowboardu, dnes kromě lyží 
a snowboardu, které jsou nejpoužívanější, se jezdí tímto způsobem i v dalších sportech 
(např. na kole). Slopestyle na lyžích patří do rodiny zimních sportů označovaných jako 
freestyle freeskiing a patří mezi nejatraktivnější sporty na zimních X Games. 

Snowkiting  

Velmi mladý zimní outdoorový adrealinový sport podobný kiteboardingu. Za použití 
tažného draka se jezdec uvádí do pohybu po sněhové pláni na lyžích či snowboardu. Na 
rozdíl od sjezdového lyžování čisnowboardingu je tento sport možné provozovat na rovině 
(zasněžené pláně, mírné svahy, zasněžená zamrzlá jezera). Plochý terén je dokonce 
vhodnější než kopce díky stabilnějšímu větru, přesto někteří pokročilí snowkiteři preferují 
jízdu v horách, kde členitý terén poskytuje širší možnosti. Někdy se používá tažný drak 
jako pomůcka při freeridingu (tzn. jízdě ve volném terénu) - snowboardista či lyžař se 

 



 

nechá drakem vytáhnout do kopce, nahoře draka sbalí a sjede dolů. Snowkiting na lyžích 
se někdy označuje jako kiteskiing. 

Stromolezení  

Činnost úzce spjatá s arboristikou (péčí o dřeviny) či s ornitologic-kým a entomologickým 
výzkumem a s adrenalinovými sporty. Stromolezci – arboristé jsou odborníci, kteří pečují 
o stromy v našich městech, parcích a podél komunikací. K výkonu povolání potřebuji řadu 
vybavení mezi které patří postroj, lana, karabiny, slanovací brzdy, kladky, pilky a řada 
dalšího speciálního vybavení. Mezi hlavní činnosti patří ořezy větví, bezpečnostní vazby, 
rizikové kácení stromů atd. 

Tažný drak  

(zkráceně nazývaný kite) Sportovní nástroj využívaný při různých obdobách powerkitingu. 
Drak dokáže díky své konstrukci a velikosti (obvykle 3–16 m²) vyvinout velký tah, což 
umožňuje jezdci získat rychlost, případně se nechat vynést do vzduchu. Síla draka s sebou 
ale také nese určité riziko úrazu (především pro začínající kitery), což řadí powerkiting 
k extrémním sportům. 

U-rampa  

(anglicky: Half-pipe) je konstrukce používaná ve sportech jako je snowboarding, 
skateboarding, lyžování, freestyle BMX a in-line bruslení. Může být zhotovena ze dřeva, 
betonu, kovu, zemin nebo sněhu. Podobá se průřezu bazénu, v podstatě jsou to dvě rampy 
stojící naproti sobě, mohou být završené čepy a desky. Nad hranou se pak provádí různé 
triky, rozhodčí hodnotí náročnost skoků a triků, výšku skoku a celkový dojem, jaký 
závodník zanechá. Vynalezena byla v sedmdesátých letech 20. století v Kalifornii a od 
osmdesátých obsahují rozšířené ploché dno mezi rampami, původní styl se už nestaví. 

Zorbing  

(též zorbování, občas i sphereing) je druh rekreační adrenalinové zábavy, využívající 
zorbu, tedy nafouknuté plastová koule, ve které je pomocí mnoha lanek upevněna ještě 
jedna menší. Celá koule váží 90 kg a v průměru má 3,2 m. Do menší koule se vejdou až tři 
lidé, nazýváni zorbonauti. Principem zorbingu je neřízené kutálení zorbu ze svahu dolů. 
Svah bývá dlouhý maximálně 200 m se sklonem okolo 20°. Zorb dosahuje rychlosti až 
50 km/h a jeho zastavení probíhá samovolně dole pod svahem nebo v ochranné síti. 

Zdroj: 

Extrémní sporty. [online] Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Extr%C3%A9mn%C3%AD_sporty 
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