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Kroket 

 

 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

KKrrookkeett  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 54 
 

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

   3.  Klíčová slova: sport, kolektivní, zábava 

   4.  Kód zaměření: 8,9   12.  Kód všestrannosti:2,3 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

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

 

   5.  Místo k provádění: hřiště, posekaná louka, udupané místo  

   6.  Věk účastníků: VS, S, R, OSJ, OSS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: koupená, vyrobená dřevěná kladiva a koule nebo jejich náhrady,silný drát 

   8.  Potřebný čas: 60 min 

   9.  Počet účastníků: 2 – x 

 10.  Datum vzniku: 23.4.2005 

 11.  Pramen inspirace: I.Slatkovský:Netradiční kolektivní sporty, OBR+ R speciál  
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Kroket patří k netradičním kolektivním sportům, který vzdáleně připomíná golf. Jde o fyzicky 
nenáročnou zábavnou  hru, kterou mohou   hrát bez ohledu na věk: vlčata a světlušky právě tak 
jako oldskauti nebo rodina, včetně prarodičů. 
 

1) v případě, že není k dispozici herní nářadí komerční, je součástí úkolu 
jeho výroba 

2) Získej  nebo přesvědč pro provedení turnaje spoluhráče: kamaráda, 
družinu, oddíl, rodinu 

3) Zorganizuj, sehraj zápas 
 

 15.  Hodnocení úkolu 

1) výroba nářadí:  dřevěné kladivo: lze vyrobit z kulatiny jako váleček o 
průměru cca 9 cm, délky 15 cm s vyvrtaným otvorem ve středu, do 
kterého se zasadí 1m dlouhá tyč (větev) - 10 b, 

2) výroba 6 branek z drátu  ( 10cm šířka, 20 cm výška- zapichuje se do 
terénu) – 10 b, 

3) opatřit 6 barevných koulí (tenisáky, plastové koule ze hry petangue)  

      – 5 b 

4) opatřit cílový kolík: 1 b 

5) za proťukání koule 12 brankami a trefu do cílového kolíku máš 13 b 

6) ohodnocení pořadí: za první místo získáš 20 b (ohodnocení dalších míst 
podle počtu účastníků provést tak, aby poslední získal 1 – 2 b 

7) Za získání každého spoluhráče máš 1 b ( max. 10 bodů) 

8) Při větší počtu zápasů dosazuj do bodů 5 a 6  průměry 

9) Získané body = x 
 

 16.  Úspěšnost v % 

                                                                   x                                                                                            
                           Úspěšnost   % Ú =  -----------------  .100 
                                                                 69                                        
 Max. zisk :  příprava nářadí: 26 bodů,   Hra  : 13 bodů ( při více hrách počítat průměr), Pořadí: 20    
  bodů ( při více hrách počítat průměr), počet získaných spoluhráčů : 10  ( max. odhad) 
                                       
    

 
 
PRAVIDLA KROKETU: 
 
Účelem hry je co nejmenším  počtem úderů dřevěného kladiva proťukat dřevěnou kouli  

        systémem 6 branek k cílovému kolíku. 
1) Předepsané pořadí  průchodu branek je 1,2,3, 4,5, okolo kolíku  6,2,1,4, 3,6 okolo kolíku  
        a trefit kolík. 
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2) Rozměry hřiště : šířka: 4x 6,4 m= 25,6 m, délka: 6X6,4 m  = 38, 4 m. Velikost  hříště 
však není omezena, lze postavit dle vlastní fantazie. 

3) Dřevěná koule má průměr  9 cm a lze ji nahradit . Každý hráč má jinou barvu, která se 
vylosuje  a určuje pořadí úderu. 

4) Bod se hráči počítá za každýb správný průchod  koule brankou  a za dotyk cílového, 
kolíku 

5) Hráči se v úderech střídají  a body se jim započtou v okamžiku, kdy  se koule prvního 
z hráčů  dotkne cílového kolíku( ten získává  maximální počet bodů: 13) 

6) V dané hře startuje z každého družstva  jeden hráč, body se hráčům v družstvu sčítají 
7) Pokud po úderu koule prošla brankou , má hráč nárok na druhý úder( při průchodu 

dvěma brankami na údery dva)   
8) Pokud se po prvním úderu  koule dotkla koule soupeřovy , má hráč nárok na druhýb 

úder a to buď úder běžný, nebo tzv.krokovaný.  
9) Při „krokování“ vezme hráč svoji kouli a přiloží ji  z kterékoliv strany ke kouli 

soupeřově.Svou kouli nohou přišlápne a odpálí soupeřovu kouli úderem do koule 
svoji.Při tom musí být koule vždy odražena, nikoliv kladivem po zemi tažena.  

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


