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Trocha pravidel: 
 
  

1) hráč hází z určeného výhoziště, při odhozu se nesmí žádná část těla  dotýkat země za  

    čarou výhoziště.Přešlápnout se smí až po odhozu   

2) dál hází hráč  z místa , kde se disk zastavil, při odhozu se musí dotýkat aspoň  jednou částí těla   

    místa  30 cm za přední hranou disku směrem od cíle. Po odhozu smí přešlápnout, jen pokud cíl  

    není bližší než 10 m 

3) pokud hráč nemůže splnit předchozí bod (disk zůstal na stromě nebo hustém keři), odhazuje  

    z nejbližšího možného místa na spojnici cíle a disku, dále od cíle 

4) pokud disk zůstal na stromě , hází hráč z místa pod diskem, pokud je disk výše než dva metry ,  

    připočítává si trestný bod 

5) hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat  

    větve) 

6) vždy hází hráč, který je nejdále od cíle 

7) bezpečnost  především  - vždy se přesvědčte, že v dosahu disku  není žádná osoba  ani zvíře,  

    které byste mohli zasáhnout 

 

Použito ze serveru  www.discogolf.cz 

 

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

DDiisscc  ggoollff  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 104 
 

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

   3.  Klíčová slova: létající talíř,frisbee , golf, discgolf 

   4.  Kód zaměření: 9   12.  Kód všestrannosti:1 

  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: veřejně přístupný libovolný  přírodní terén ( louka, les, park),  

   6.  Věk účastníků: libovolný 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: létající talíř společný nebo individuelní+ skládací přenosný koš (viz text) 

   8.  Potřebný čas: vícehodinový, podle počtu „jamek“ 

   9.  Počet účastníků: 1 - x 

 10.  Datum vzniku: 14.6.2007 

 11.  Pramen inspirace: klíčová slova: „ Disc golf“  na internetu 
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Discgolf je jeden z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem, odvozeným z klasického golfu, 
který nepotřebuje drahé nářadí ani stříhané hřiště se správcem, ani členství v klubu.Vznikl 
v 70. letech v USA Ve světě se hraje hlavně v USA , v řadě vyspělých států i v Česku.V roce 
2006 proběhlo ve světě na 2000 soutěží. Tuto hru lze hrát celoročně v podstatě v libovolném 
terénu, ale i v parcích a může představovat perfektní zpestření skautských programů na 
výpravách táborech i na různých akcích. Pravidla a odkazy na další informace budou 
uvedena straně 3 a 4.   

 

Úkol 1-  6  představují zisk svemů pro internetovou Cestu k vrcholu 

Úkol 7  představuje zisk  účastníka soutěže  vyjádřený v % Ú 

1. Prostuduj dobře pravidla,  urči  místo konání a zkonkrétizuj  pravidla do posledního detailu  
a získáš   20 S 

2. Zajisti vše potřebné: jeden nebo více létacích talířů pro všechny, nebo hráče informuj, aby 
si zajistili talíř vlastní, způsob označení cíle: materiál pro viditelné označení stromu, nebo 
opatři skládací,pružinový koš na zahradní odpad, jako cílový  přenosný koš.  20 S 

3. I. Varianta( vhodná pro výpravu) : cíle  budeš vybírat a označovat nebo  

         umisťovat za pochodu  10 S         

4. II. Varianta (vhodná na táboře nebo na stabilním místě  pro opakovaná   

                klání): vybereš   9 odpališť a 9 příslušných cílů : 20 S nebo 18 odpališť a 18 cílů:  40 S,   

        5      Zakreslení odpališť a cílů do plánku nebo mapy nebo letecké mapy ( www.mapy.cz)    :   

                20 S.  má smysl pouze u opakovaných soutěží na stabilním místě: na táboře nebo např.  

                v parku) 

 6.     V případě vybudování stabilního hřiště (viz bod5)  udělat tabulku, která zahrnuje  

         vzdálenosti odpališť  a cílů v metrech  a určení „paru“ (určení počtu optimálních odpalů  

         z jednotlivých odpališť na příslušný cíl) pro 9 cílů: 20 S , pro 18 cílů: 40 S(příklad viz:  

         http://discgolf.cz/index.php?id=plzen) , http://discgolf.cz/index.php?id=vypich )         

7. Účastnit se soutěže při snaze dosáhnout všech cílů s co nejmenším  počtem hodů      
 15.  Hodnocení úkolu 

Týká se pouze úkolu č.7: 

Z hlediska nejmenšího počtu realizovaných hodů na připravené cíle ( 9, 18 cílů - 
jamek) se stanoví pořadí soutěžících 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. Úspěšnost v % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
% úspěšnosti každého soutěžícího se stanoví tak, že první v pořadí získává 100%, další pak o 
100 / n , kde n je počet soutěžících, méně. 
Příklad: je 10 soutěžících ( 100 / 10 = 10 ), takže první získává 100 %, druhý 90 %, třetí 70 % atd.

 
Discgolf  a jeho pravidla 
Odkazy na internetové informace: vyhledávání pomocí klíčových slov: disc golf,  
 a na adresách: http://discgolf.cz, , http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_golf,World flying disc 
federation: http://www.wfdf.org   
Cílem hry je, podobně jako u golfu  docílit cíle (jamky) co nejmenším počtem 
 hodů( úderů)  
Disk se hází z určeného výhoziště na cíl (jamku). Cíl (jamku) tvoří většinou ocelový koš, v našich 
podmínkách postačí třeba označený strom, pařez nebo dřevěný kůl (JK: skládací pružinový koš 
na zahradní odpad a listí). Průměrná vzdálenost  cíle (jamky) bývá kolem 50 – 120 m  a dá se 
dosáhnout třemi hody ( par= 3). Po prvním výhozu  hráč hází z místa kde se disk zastavil a 
pokračuje dokud netrefí cíl. Hřiště je navrženo tak, aby se hráči museli potýkat  s přírodními 
,překážkami, jako jsou stromy, keře, případně vodní plochy, a ukázali svoje schopnosti házet  
krátké, i dlouhé , levo i pravotočivé hody.Vítězem je ten, kdo dokončí celé hřiště ( většinou 
sestávající z 9, 12 nebo 18 jamek-cílů) nejmenším počtem hodů. Na discgolf se používají disky o 
průměru 20 – 22 cm a hmotnosti od 150 do 180 g ( ve skautském provedení asi nemusíme být tak 
rigorózní). Stejně jako v golfu se používají různé hole, v discgolfu záleží na výběru disku, protože 
některé létají rychle a daleko, jiné pomalu a rovně, další zatáčejí vpravo nebo vlevo a jiní se 
používají na dohazování ( JK:na internetu naleznete obchody kde tyto speciality můžete koupit za 
cca 300 Kč., ale pokud tuto hru hrajeme nikoliv  jako specialisté tak to je asi nemístný luxus. 
Využitelnost  těchto možnosti je třeba specifikovat předem v pravidlech.( např.: kdo si co přinese 
to má, nebo naopak všichni házejí jedním nebo stejnými disky)) 
Kde se dá discgolf hrát ? 
Všude v přírodě, kde je volný přístup, kde je dostatek místa a vhodný terén. Ideální jsou větší 
městské parky, nebo příměstské oblasti s volnými  i křovinatými plochami, řídce porostlými 
stromy. Na škodu není ani malé převýšení  či potůček nebo rybníček, které dokáží zpestřit hru. Při 
volbě cílů (jamek) se klade důraz na jejich různorodost – střídají se vzdálenosti (běžně 50 – 150 
m) a ve vysoké míře se využívá přirozených překážek tak, aby měl hráč na výběr z několika  
způsobů dosažení cíle( na příklad 3 jisté kratší hody kolem stromů nebo jeden riskantní přes 
stromy a vodu) 
Ve světě už existuje přes 1000 discgolfových hřišť s instalovanými koši(nejvíce v USA, kde 
discgolf hrají desítky tisíc lidí, v Evropě (přes 100 hřišť) je nejdále Švédsko – 53, z okolních států 
pak jen SRN – 8 a Rakousko – 1, u nás je pevné hřiště  zatím ve stadiu plánování.   
Kdo může discgolf hrát ? 
Každý. Discgolf je ideální sport na nedělní odpoledne pro celou rodinu ,od capartů po babičky, 
nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické kondici – stačí jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete 
začít soutěžit. Jako rekreační sport  v sobě discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou 
aktivitou a pomáhá tak k udržení  dobré tělesné kondice  i od starostí všedních dnů. Je finančně 
nenáročný a kromě disku ( 30- 300 Kč) není zapotřebí žádného nářadí 
Trocha pravidel  viz 4.stranu 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


