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Abstrakt

Má závěrečná práce popisuje různé netradiční sporty, které u nás nejsou nijak moc známe, ale v

jiných zemích jsou populární  a hrají  se  tam i  na  vrcholových úrovní.  Popisuji  zde stručně 10

různých sportů.

Abstract

I would like to present you with ten unusual sports in my final work,,that they are unknown in

Czech country,but  are very popular in foreign counries.
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ÚVOD

Toto téma jsem si vybral proto, protože velmi rád sportuji a mám ke sportu dobrý vztah, ale ještě

nikdy jsem nevyzkoušel žádný netradiční sport a i touto prací bych se chtěl o těchto netradičních

sportech dozvědět něco víc a třeba si je i vyzkoušet.

Budu  zde  popisovat  10  netradičních  sportů,  jejich  historii  a  vznik,  pravidla  hry  a  obecnou

charakteristiku. Cílem mé práce je informovat Vás o těchto sportech, o kterých jste možná nikdy

neslyšeli.
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1 Discgolf

Discgolf, též zvaný Fribeegolf je nekolektivní sport, který je odvozen od klasického golfu. Cílem

hry je dostat disk z daného místa do ocelového koše. Průměrná vzdálenost ke koši je 50 – 150

metrů.  Vyhrává ten, komu se podaří disk dostat do koše s nejmenším počtem hodů. Hřiště má

většinou 9, 12 nebo 18 jamek (košů). 

Discgolf může hrát kdokoliv, nezáleží na věku ani na pohlaví. Je to vhodný sport i pro nedělní

odpoledne pro celou rodinu.

1.1 Historie

Přesné  datum  vzniku  discgolfu  je  neznámé,

protože nelze nijak doložit, kdo a kdy hodil disk

na nějaký určitý cíl. Jedna historická společnost

ale uvádí, že již v roce 1926 hrály děti ve škole

podobnou hru discgolfu, akorát že házeli víčka

od plechovek na určitý cíl. 

Až  roku  1970  se  opět  tento  sport  připomněl,

když  skupinka  nadšenců  z  New  Yorku

pravidelně  pořádala  turnaje  v  discgolfu.  Roku

1973 se rozhodli uspořádat celoamerický turnaj

v Discgolfu, který nazvali American Flying Disc Open a cenou pro vítěze byl  nový automobil.

Turnaj měl obrovský úspěch, ale počet účastníků není znám. 

V roce 1976 byla založena první discgolfová asociace, která si klade za cíl dále rozšiřovat discgolf

po světě. V roce 1983 se vydávají první oficiální pravidla discgolfu a začínají se zakládat první

discgolfové organizace.

1.2 Pravidla hry

Každý hráč začíná ze stejného určeného místa. Má neomezený počet pokusů na to, aby dostal disk

do koše. S dalším hodem začíná hráč tam, kam dopadl disk po jeho předchozím hodu. Hráč, který

má nejmenší počet celkových hodů na koš vyhrává.
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1.3 Druhy disků

Discgolf se dá hrát s normálním diskem, ale při závodech si hráči vybírají s různých disků, podle

toho, v jakém jsou postavení. Disky se dělí na dvě skupiny.  Buď podle vzdálenosti nebo podle

letových vlastností.

1.3.1 Disky podle vzdálenosti

Driver – tento disk se používá ne velké vzdálenosti. Nejčastěji se sním háží první hody na každé

jamce. Má nízký profil, a proto má má tendenci se snášet a rotovat, a tak se špatně určuje jeho směr

lezu

Middle – tento disk má vyšší profil, než driver disk, a tak se dá lépe kontrolovat jeho směr letu.

Většinou se používá na středně dlouhé hody

Approach – neboli přihazovací disk. Používá se na přesné krátké hody do vzdálenosti maximálně

30 metrů. Tento disk se již snadno kontroluje a létá přesně i při malých rychlostech.

Putter – nebo také dohazovací disk. Používá se na finální hody, protože má vysoký profil, a tak létá

nejpřesněji a velmi rovným směrem.

1.3.2 Disky podle letových vlastností

Stabilní – při hodu tímto diskem se disk nijak nestáčí a pokud je hod přímý, let disku je přímý.

Hypostabilní – po hodu tímto diskem se disk nejprve stáčí vpravo (pokuď diskem háže pravák,) po

mírném zpomalení se srovná a ke konci letu se zatočí doleva.

Hyperstabilní – Tento disk se stáčí vlevo i během rychlé fáze letu. Při hodu leváka naopak.

9
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2 Gaelský fotbal

Gaelský fotbal je jeden z nejpopulárnějších irských her, kde se kloubí prvky fotbalu a rugby. Cílem

hry je dostat míč do branky soupře anebo nad branku do prostoru tvaru písmene H.

2.1 Historie

Gaelský fotbal vznikl v Irsku, přibližně ve 12.stol. První pravidla Gaelského fotbalu byla stanovena

roku 1185, avšak nejstarší dochovaný záznam o obdobné hře pochází již z roku 1670, kdy bylo

povolené chytání i kopání do míče.

Od 17.st se gaelský fotbal velmi rozmohl po celém Irsku a získával si na popularitě. Nejvíce si

tento sport oblíbila tamější šlechta, která začala pořádat turnaje po Irsku a postupně se tento sport

začal dostávat dál do Británie.

Postupem času si  gaelský fotbal  v Irsku získal  takovou popularitu,  že  jej  od roku 1970 začali

oficiálně hrát i ženy. Nyní se v Irsku hraje i amatérská liga žen.

2.2 Hřiště

Hraje se na travnatém hřišti tvaru obdelníka o rozměrech 130 – 145m x 80 – 90m . Branka vypadá

podobně jako branka na rugby, a liší se pouze rozměry. Je 6,5 metrů široká a po břevno má výšku

14,5 metrů.  Dále pokračují nahoru dvě tyče o výšce 7 metrů.  Mládež hraje na menším hřišti  s

menšími brankami.

2.3 Pravidla a průběh hry

Hrají proti sobě dva týmy sčítajících 15 hráčů včetně brankáře. Hráči si smí míč přihrávat nohama i

rukama. Hráč nesmí udělat s míčem v ruce více jak čtyři kroky bez odražení míče od země nebo

kopnutím si ho do ruk. Míč může soupeř odebrat vystihnutím přihrávky nebo blokováním soupeře.

Utkání se hraje dvakrát 30 minut s 15 minutovým poločasem

2.4 Bodování

Za vstřelení míče do branky pod břevno jsou týmu připsány 3 body. Za dopravení míče nad branku

do vymezeného prostoru je týmu připsán 1 bod.
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2.5 Míč

Hraje se s kulatým koženým míčem o obvodu 69 – 74 cm. Míč váží 370 – 435 gramů. 

3 KanJam

KanJam je bezkontaktní hra s létajícím talířem a dvěma, většinou plastovými koši, do kterých se

snaží dva týmy po dvojici dostat své létající talíře. Vyhrává ten tým, který jako první získá 21

bodů.

3.1 Historie

KanJam  patří  k  novodobějším  a  modernějším  hrám.  Byl  vymyšlen  roku  1980  Charlesem

Sciandrem a Paulem Swischerem v Buffalu v New Yorku. Tehdy hru ale  nebylo lehké patentovat.

To se podařilo až roku 1990. Hra se v obchodech začala prodávat až v roce 2005.

11

Ilustrace 3: Hřiště na gaelský fotbal
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3.2 Současnost

KanJam je nyní  rozšířen hlavně ve všech amerických státech,  v Kanadě, na Novém Zélandu a

Austrálii a skoro ve všech zemích Evropy.

Vznikají i různé napodobeniny této hry, jako je například KanJam Mini, což je zmenšenina všech

součástí hry, aby se dal hrát například doma nebo v uzavřených prostorech.

3.3 Pravidla a průběh hry

Dva koše jsou od sebe vzdáleny 15 metrů a cílem hry je trefit se do otvoru druhého koše. Jeden

hráč hází diskem od svého koše a druhý hráč může u koše dorážet disk do otvoru. Po hodu jednoho

týmu hraje tým druhý a hráči se pravidelně střídají v házení a dorážení disku do koše. Hraje se

vždy na sudý počet setů, kdy jeden set sčítá 21 bodů. Pokud ovšem tým překročí v setu hranici 21

bodů, body za poslední hod se jim odčítají a pokračuje druhý tým. Musí se tedy nahrát rovných 21

bodů. Pokud je nerozhodný výsledek, pokračuje v prodloužení hry, kdy každý tým má jeden hod.

3.4 Bodování

Tým může  postupně  získat  buď 1,2  nebo  3  body a  existuje  také

takzvaná „Okamžitá výhra“

1 bod získá tým tehdy, pokud stojící hráč u koše tečuje disk a trefí

jakoukoliv část koše, ale netrefí disk do otvoru.

2  body  získávají  hráči  tehdy,  když  házející  hráč  bez  dopomoci

druhého spoluhráče trefí diskem koš, ale netrefí otvor.

3 body jsou týmu připsány, pokud tečující hráč tečuje disk do koše buď vrchním nebo předním

otvorem.

Okamžitá výhra, neboli "Instant Win" nastane tehdy, když se házejícímu týmu podaří dostat disk

do koše bez dopomoci teče. Tento tým se po tomto hodu stává ihned vítězem a utkání končí

12

Ilustrace 4: koš
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4 Kin – Ball

Kin – Ball je fyzicky náročná hra a nyní velmi populární, kterou hrají tři týmy po čtyřech hráčích.

Specifickým znakem je velký míč, se kterým se hraje. Míče se smí hráči dotknou pouze rukama.

Kin – Ball je jediná hra, kterou hrají tři týmy zároveň.

4.1 Historie

Kin – Ball byl vytvořen roku 1986 v kanadském Quebecku, hlavně díky tomu, že se Kanada v té

době potýkala s obézními mladými lidmi, kteří měli velmi málo pohybu. Kanadská vláda se proto s

tímto problémem rozhodla něco udělat, a tak zahájila dlouhodobý program, jenž trval třicet let, s

cílem zvýšit tělesnou  aktivitu a  odbourat stres zejména u mladých lidí. A tak se tímto problémem

začali  zabývat  lidé  na  univerzitě  v  Quebecku.  Chtěli  vymyslet  hru,  kde  se  bude  běhat,  bude

zábavná a nestresující, nebyla by technicky náročná a těžká na dovednosti. Výsledkem byl vznik

Kin – Ballu.

4.2 Průběh hry

Hry se účastní tři týmy po čtyřech členech v barevně rozlišených dresech.. Hra začíná uprostřed

hřiště, když jeden tým odpálí míč. Při odpalování míče se musí všichni členové týmu dotýkat rukou

míče,  jinak  je  tento odpal  neplatný a  odpaluje  další  tým.  Při  odpalování  musí  odpalující  hráč

zakřičet heslo Omnikin a barvu týmu který musí míč chytit. Takže například „Omnikin červená“.

Pokud míč červené družstvo chytí bez dopadu na zem, opět se všichni hráči dotknou míče a odpálí

ho se zakřičením např.  „Omnikin žlutá“ Pokud ovšem žlutý tým míč nechytne,  body získávají

první a druhý tým. Poté rozehrává bílý tým.
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Ilustrace 5: Hráči při hraní
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4.3 Pravidla

V jednom týmu mmohou být zároveň jak muži, tak i ženy. Při odpalování musí odpalující hráč

zakřičet slovo Omnikin, jinak je podání neplatné. Zápas se hraje na tři třetiny, přičemž jedna třetina

trvá 7 minut. V poslední mínutě každé třetiny se hra na časomíře zastavuje při každém přerušení

hry. Jestliže mají dva týmy po skončení třetiny stejný počet bodů, nastavuje se 7 minut a hrají mezi

sebou  pouze  tyto  dva  týmy.  Pokuď na  konci  mají  stejný  počet  bodů  všechny tři  týmy,  hrají

proudloužení všichni. Za každou vyhranou třetinu získává tým jeden bod. Vyhrává ten tým, který

má na konci utkání nejvyšší počet bodů.

4.4 Vybavení a hřiště

4.4.1 Hřiště

Může se hrát jak venku, tak i v uzavřeném prostoru, ale hřiště nesmí překročit délky 21,4 metrů x

21,4 metrů. Hraje se tedy na čtvercovém hřišti. Pokuď se hraje v tělocvičně, míč se smí dotknout i

stěny.

4.4.2 Míč

V oficiálních zápasech se musí hrát s oficiálním míčem Omnikin. Míč má v průměru 1,22 metrů a

má hmotnost 1 kg. Doporučená cena míče je 7500 Kč.
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Ilustrace 6: Odpal míče
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5 Korfbal

Korfbal je jediný míčový kolektivní sport na světě, kde musím hrát v jednom týmu muži i ženy.

Cílem hry je prohodit míč košem, který je umístěn na tyči na polovině soupeře.

5.1 Historie

Korfbal  vznikl  již  v  roce  1903  v  Nizozemsku  a  vymyslel  ho  učitel  základní  školy  Nico

Broekhujisen.  Tamější  vláda  se  tehdy  potýkala  s  velkým  problémem  a  tím  byla  obezita  a

neaktivnost dětí a mladých lidí. V té době se zrovna vrátil právě Nico Broekhujisen, který byl na

exkurzi  ve  Švédsku a  tam viděl  verzi  na  basketbal.  Po příjezdu zpět  do Nizozemska  tuto hru

předělal a aby se mohli v tělesné výchově zapojit všechny děti do této hry, určil, že každý tým musí

být smíšený. A v této podobě známe korfbal i dnes.

5.2 Pravidla

Korfbal se hraje především v hale, ale občas se hraje i v přírodě na vymezeném hřišti. Hřiště má

rozměry 40x 20 metrů. Hřiště je rozděleno na dvě poloviny a uprostřed každé poloviny stojí koš

týmu, který má výšku 3,5 metrů a průměr koše je 40 cm. Jeden koš je počítán za jeden bod.  Hraje

se s míčem o stejné velikosti jako fotbalový, ale míč na korfbal je o něco těžší.

Tým je složen ze čtyř žen a čtyř mužů. Během hry se střídají dvě smíšené čtveřice v obranném a v

útočném poli. Obranné pole je polovina týmu a útočná polovina je polovina týmu soupeře. každá

čtveřice smí  hrát  pouze ve svém poli.  Čtveřice se střídají  po dvou vstřelených koších.  Dalším

pravidlem je, že žena smí bránit pouze ženu a muž smí bránit pouze muže. Je zakázána i obrana

dva proti jednomu. S míčem navíc smí hráč udělat maximálně dva kroky, takže se jedná o ryze

kolektivní sport. Hraje se 2x 30 minut.

5.3 Korfbal v České republice

Do tehdejšího Československa se korfbal dostal roku 1987. V rocích 1988 – 1989 byl korfbal velmi

propagován a začali  vznikat první kluby.  V roce 1991 vznikl Český korfbalový svaz. V dnešní

době existuje v České republice téměř třicet korfbalových oddílů, sčítající přes dva tisíce členů.
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5.4 Česká korfbalová reprezentace

Česká  reprezentace  patří  v  korfbalu  ke  světové  špičce.  Z  posledních  turnajů  jsme  si  přivezli

většinou bronz, když pokaždé vyhrálo suverénním Nizozemskem a druhou Belgií. Bronz jsme si

přivezli z MS 2003, Světových hrách roku 2005 a z ME roku 2000 a 2006.

Největším úspěchem však zatím zůstává druhé místo z mistrovství Evropy z roku 2002, kdy český

výběr poprvé v historii porazil Belgii a až ve finále prohrál s Nizozemskem.
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Ilustrace 7: Průběh utkání

Ilustrace 8: Útok na koš
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6 Královský tenis

Královský tenis je předchůdce dnešního moderního tenisu, který se hraje na speciálních uzavřených

kurtech. Rozdílem je například to, že ve stěnách okolo kurtu jsou otvory, do kterých když se hráč

trefí, získává body.

6.1 Historie

Přesně se neví, kdy byl královský tenis vynalezen, ale ví se, že největší oblibu měl okolo 16. a 17.

století.  Nejvíc si  tuto hru oblíbil  anglický král  Henry VIII,  který vládl v období 1509 – 1547.

Královský tenis mimo jiné získal tento sport proto, protože na počátku ho hráli pouze králové nebo

vyšší šlechta.

6.2 Pravidla

Může se hrát buď čtyřhra, nebo i dvouhra. Hráč, který podává, musí odpálit míček tak, aby se

minimálně  jednou  odrazil  od  stříšky  na  soupeřově  polovině.   Na  podání  se  hráči  nestřídají

pravidelně.  Podávající hráč získá bod tehdy,  pokud trefí okna nebo mřížku, která se nachází za

protihráčem.  Hráč na riternu zas může získat  bod trefou velkého okna za podávajícím hráčem.

Pokud míček dopadne dvakrát za sebou na kurt, skóre se nemění, hráči si vymění akorát strany a

sehrají výměnu znovu. Hráč, který předtím nedokázal vrátit míček, se nyní musí pokusit zahrát

míček na polovinu soupeře do dvojnásobné vzdálenosti od sítě, než míček, který předtím minul

(proto jsou na hřišti namalovány pomocné čáry).

Zápas se hraje na tři vítězné sety, přičemž jeden set je výhra šesti her a není potřeba vyhrát o dvě

hry. Pro vítězství v jedné hře se musí vyhrát čtyři body. 
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Ilustrace 9: Kurt
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7   Pesäpallo

Pesäpallo, neboli zkráceně česky pesis, je nejpopulárnější hra ve Finsku. Hra je velmi podobná

baseballu jak vzhledem, tak i pravidly.

7.1  Historie

Pesäpallo  vzniklo  ve  20.  letech  minulého  století  ve  Finsku  kombinací  baseballu  a  tradičních

finských sportů. Roku 1921 byla vydáná oficiální pravidla pesäpalla. Pesäpallo se občas nazývá ve

Finsku národním sportem.

7.2  Průběh utkání

Hrají proti sobě dvě devítičlenná mužstva a hráči postupně střídají na pálce a v poli. Nadhazovač

mužstva vhazuje míček na pálkaře minimálně 1 metr kolmo nad něj. Pálkař musí míček odpálit do

hřiště, pokuď míček dopadne mimo hřiště, je počítán jako chybný. Pákař má tři pokusy, aby míček

odpálil. Po dvou špatných nadhozech musí pálkař odejít na první metu. Pokuď protihráč chytne

míček po odpalu ze vzduchu, pálkař je takzvaně zmrazen a smí odpalovat nadále, pouze pokuď

jeho tým získá bod – to je, když se běžící pálkař vrátí v poli vrátí na metu, ze které vyběhl. Pro

získání bodu je potřeba oběhnout všechny tři  mety a dostat se zpět za nadhazovací čáru svého

týmu. Po každém odpalu může, ale nemusí pálkař a bývalí pálkaři postoupit o jednu metu vpřed.

Pokud protihráči v poli dopraví míček na následující metu dřív, než na ni doběhne pálkař, je ze hry

vyřazen – vyoutován. Po třech outech se mužstva mění. Hra trvá do té doby,  dokuď nedojde k

vyřazení tří pálkařů. Tímto končí jedna směna a hráči se vystřídají na pálce a v poli. 

7.3  Hřiště  

Hřiště má rozměry 92  x 42 metrů a kolem něj je 10 metrů široký travnatý pás. Mety jsou od

sebe umístěny klikatě a jejich vzdálenost se postupně zvyšuje.

18

Ilustrace 10: Hřiště
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8  Sepak takraw

Sepak takraw je kolektivní míčový sport podobný nohejbalu, akorát s tím rozdílem, že se hraje s

menším tkaným míčem a síť je výš.

8.1  Historie

Sepak takraw se zrodil v 9. st. v Malajsii a napřed sloužil jako sport pro vojáky. Vojáci měli za

úkol kopat si s malým míčem v kruhu bez toho, aby jim spadl na zem. Časem tuto hru začali hrát i

civilní obyvatelé a velice si tuto hru oblíbili. Po druhé světové válce vyšly oficiální pravidla, která

vyšla z pravidel na volejbal.

V 19. st. přinesly britské kolonie do Malajsie typické anglické hry, jako je např. badminton. Tamní

obyvatelé poté uzpůsobili své hry anglickým sportům , takže již nehráli v kruhu, ale začali hrát přes

badmintonovou  síť. V této podobě se poté sepak takraw rozšířil do okolních zemí. 

Slovo sepak takraw je složeno ze dvou slov. Sepak pochází z malajštiny a znamená „kopání“ a

slovo takraw pochází z thajštiny a znamená „tkaný míč.“ V překladu do češtiny do tedy znamená

„kopání do tkaného míče.“
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Ilustrace 11: Útok na metu



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

8.2  Pravidla

Hrají proti sobě dva týmy po třech hráčích. Hraje se na kurtu na pro badminton a síť je ve výšce

152 cm pro muže a pro ženy je ve výšce 142 cm. Hráči ovšem míček smí zahrát pouze nohami,

trupem nebo hlavou. Díky tomu jdou vidět nejrůznější akrobatické zákroky i salta.  Při podání se

podávající hráč postaví do kruhu pro podávající a spoluhráči jdou k síti. Jeden hráč z protihráčů

musí  mít  nohu v prostoru  pro podávající  a  ostatní  hráči  smí  stát  kdekoliv.  Hráč  se  smí  míče

dotknout pouze jednou a mohou si mezi sebou přihrát maximálně třikrát. Utkání se hraje na dva

sety a pro vítězství je nutné dosáhnout 15 bodů s rozdílem o dva body. 
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Ilustrace 12: Souboj u sítě.

Ilustrace 13: Podání
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9  Slackline

Slackline je mladý sport, kde se chodí po nataženém laně, které je ve výšce, dělají se na něm různé

triky, balancuje se na něm atd.

9.1  Historie

Slackline vznikl v 70. letech minulého století v Yosemitu a říká se, že vznikl tehdy, když se za

špatného  počasí  po  skálou  horolezci  nudili,  a  tak  začali  balancovat  na  kovových  řetězech  u

parkoviště. A takto nějak dospěl slackline do dnešní podoby. 

Do České republiky se však slackline dostal o mnoho let později. V roce 2007 proběhly dvě velké

akce věnující se pouze slacklinu v rámci programu Mezinárodního festivalu v horolezectví. Tehdy

nabral  slackline velikou popularitu a začala  se  mu  věnovat  spousta lidí.  V roce 2008 probíhal

historicky první ročník Českého poháru ve slacklinu. 

9.2  Disciplíny

Disciplíny ve slacklinu můžeme rozdělit podle její výšky navázání, délky nebo místa přechodu.

9.2.1   Slackline

Jedná se o přechod po laně do 2 metrů nad zemí a na krátkou vzdálenost. Díky tomu, že je lano

nízkou, se na něm dobře trénují různé triky.

9.2.2   Midline

U midline je lano natažené ve výšce od 2 do 10 metrů. Pro bezpečnost jsou slacklineři již jištění

karabinou a pod lanem je umístěno ještě jedno jistící lano. 

9.2.3   Highline

U této kategorie je lano natažené od 10 metrů a výš.  Lano je například natažené mezi  dvěma

skalními věžemi. Kategorie highline patří k nejvyšší metě slacklinerů a je velmi fyzicky a hlavně

psychicky náročná. V těchto výškách je nejdůležitější kotvení lana.
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9.2.4   Longline

Longline je lano natažené na velkou vzdálenost. Velice obtížné je napnutí lana, protože lano musí

být velmi napnuté. Většinou se na lano nastupuje ve výšce dvou metrů a v polovině je slackliner

těsně nad zemí.

9.2.5   Waterline

Waterline je lano natažené nad vodou. Tato disciplína je složitá v tom, že hladina vody se neustále

třepotá a proto je těžké najít nějaký pevný bod na dívání.

9.2.6   Underwaterline 

Zde je lano natažené pod vodní hladinou. Při přecházení se však lano natáhne, a tak slacklanista

přechází po kolena ve vodě. 

Ilustrace 15: Přechod nad vodou
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Ilustrace 14: Přechod mezi skalami
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10  Wallyball

Wallyball  je moderní kolektivní hra, která vychází z klasického volejbalu. Wallyball  se hraje v

prostorách na squash a lze hrát i s odrazy o stěny.

10.1  Historie

Wallyball vznikl v USA okolo sedmdesátých let min. st. a oficiální zdroje uvádějí rok 1973.

10.2  Pravidla

Wallyball je určen pro 2 až 6 hráčů. Hraje se na hřišti na squash, uprostřed je síť ve výšce 2,2 – 2,4

metrů. Míč nesmí dopadnout na zem a smí se přihrát třikrát.  Při odehrání míče přes síť se míč

nesmí dotknout zadní stěny , ovšem odrazy od bočních stěn jsou povoleny.  Při přihrávkách jsou

povoleny odrazy míče od všech stěn. Podání nesmí být s rotací, musí být přímé a čisté. Hráči se na

podání  postupně  točí,  stejně  jako  v  normálním  volejbalu.  Míč  je  mimo  tehdy,  pokud  se  po

přechodu sítě nejdříve odrazí od zadní stěny, stropu nebo dvou stěn po sobě. Blokování a útočení

ze servisu je povolenou pouze ve hře 2:2 a 3:3. Set vyhrává ten tým, který jako první dosáhne 15

bodů a musí vyhrát minimálně o dva body. Zápas se hraje na tři vítězné sety.
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Ilustrace 16: Wallyball
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Závěr

Má práce mě velice bavila a jsem rád, že jsem si vybral právě toto téma. Dozvěděl jsem se totiž

něco o nových sportech, o kterých jsem toho moc nevěděl a u některých sportů jsem ani netušil, že

existují. U pár sportů jsem musel výčet informací omezit, protože jsem se chtěl držet domluveného

téma a to stručný popis netradičních sportů a u některých sportů jsem zase musel  hledat těžce

informace, jelikož nejsou v Česku známé, tudíž o nich není nic napsáno na českých webech.

Celkově mám ze své práce dobrý dojem, popsal jsem vše  co jsem chtěl, dozvěděl jsem se něco o

nových sportech a určitě si budu někdy chtít nějaký sport vyzkoušet. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu. 

V Olomouci, červen 2014                                                                  _______________________

          podpis
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