HOŘICKÝ TERÉNNÍ
DESETIBOJ

AKTIVNÍ POHYB V DOBĚ LOCKDOWNU
(pro jednotlivce/rodinu)
+ BONUS (hledej klubovou „kešku“)

STANOVIŠTĚ
1. Hřiště za sokolovnou u Smetanových sadů (4 disciplíny)
2. Gothard (2 disciplíny)
3. Sochařský park U Sv. Josefa (3 disciplíny)
4. Lom U Sv. Josefa (1 disciplína + keška)

Jednotlivé disciplíny doporučujeme absolvovat s rodiči a samozřejmě s ohledem na současná vládní
nařízení ;) Hodně zdaru a těšíme s na výsledky (měříme poctivě v duchu fair play)! Pro měření bude
potřeba metr, stopky, tužka a vytištěná tabulka pro zápis výsledků.

POPIS DISCIPLÍN DESETIBOJE
1. Skok do dálky
Místo: Hřiště za sokolovnou u
Smetanových sadů
Úkol: Klasický skok do dálky. Rozběh
po dráze a odraz z prkna (bez přešlapu)
do písku. Změřit vzdálenost od hrany
prkna (bližší k písku).

2. Běh na „60m“
Místo: Hřiště za sokolovnou u
Smetanových sadů
Úkol: Startuje se z koulařského kruhu.
Cíl „šedesátky“ je na druhé straně
hřiště u dnes již zarostlé škvárové
dráhy (obrubník těsně u svahu).

3. Pneuskoky :)
Místo: Hřiště za sokolovnou u
Smetanových sadů
Úkol: V časovém limitu jedné minuty
spočítat, kolikrát se hráči/hráčce podaří
uskutečnit určený cvik. Hodnotě jedna
se rovná skok dovnitř pneumatiky a
následně skok ven. Pozor, abyste tedy
nepočítali tak, že skok dovnitř a skok
ven jsou za dva body ;)

4. Nahoru dolů
Místo: Hřiště za sokolovnou u
Smetanových sadů
Úkol: Startovní čára je u svahu v zadní
části hřiště. Je tam obrubník. Od něj se
začíná výběhem do svahu až k pařezu (na
obrázku vlevo), ten oběhnete a seběhnete
dolů po svahu. Následně se vyběhne ještě
jednou nahoru, kde se oběhne další pařez
(na obrázku vpravo) a pak se již sbíhá do
cíle.

5. Žižkovy schody
Místo: Gothard - Žižkův pomník
Úkol: Start je u schodů, které jsou na
fotce nejblíže. Trasa vede po schodech
dolů/nahoru, následně se dáte před
sochou doleva, opět po schodech
dolů/nahoru, tam se vybíhá doprava k
posledním schodům, které seběhnete
dolů a opět nahoru. Trasa pokračuje
rovně zpět k prvním schodům, kde se
dáte dolů a nahoru do cíle. Výsledný čas
zapíšete (buďte opatrní s ohledem na
počasí a stav schodů).

6. Přespolní běh
Místo: Gothard - Hřbitovní portál
Úkol: Běh pro celou rodinu :) Startuje se
u Hřbitovního portálu, s tím, že se oběhne
celý hřbitov směrem ke Svatogothardské
Lhotě a poté Rašínovou stezkou zpět ke
startu (běží se podél zdi – Žižkův pomník
budete mít po levé ruce). Je to přibližně
1000m.

7. Přeskoč/prolez
Místo: Sochařský park U Sv. Josefa
Úkol: Pro následující dvě disciplíny
využijeme stromu v sochařském parku.
První disciplína je na čas. Startuje se od
větve, která je na fotografii vlevo (stojí se
za ní a čelem jste otočení k Doubravě).
Po startu se přeskočí (přeleze) první větev,
poté druhá, následně se proleze mezi
kmeny, podběhne vyšší větev a běží se
směrem ke startovní větvi, které se
dotknete a stejným způsobem překonáte
překážky cestou zpět. Stopky se zastaví ve
chvíli, kdy přelezete startovní větev, čímž
se dostanete do úvodní pozice.

8. Výdrž ve visu
Místo: Sochařský park U Sv. Josefa
Úkol: Každý si vybere větev, která mu
bude vyhovovat k jeho výšce tak, aby se
nedotýkal nohama země (taková, která ho
udrží, aniž by ji zlomil!). Měří se čas, jak
dlouho vydržíte ve visu na větvi, než se
pustíte :)

9. Člunkový běh
Místo: Sochařský park U Sv. Josefa
Úkol: Startuje se od sochy lebky, kterou
oběhnete a vydáte se k protilehlé soše (viz.
fotografie), kterou v první fázi oběhnete a
vracíte se k soše lebky, kterou znovu
oběhnate a uděláte tak tvar osmičky (světle
zelená barva na fotce). Pokračuje se dál,
kdy běžíte zase k protilehlé soše.
Tentokrát se už neobíhá, jen se jí dotknete
a poté co nejrychleji běžíte k soše lebky
na místo, kde se startovalo (vyznačeno
světle modrou čarou na fotce).

10. Schůdky
Místo: Lom U Sv. Josefa
Úkol: V lomu je socha, která má po svém
boku schůdky. Jedná se o disciplínu
zaměřenou na koordinaci. Kdo to zvládne,
tak by měl schůdky primárně vyjít vždy
bez držení rukama. Když se dostanete
nahoru, tak seskočíte ze sochy a jdete na
další kolo. Kolik kol se vám podaří za limit
jedné minuty? To si zapíšete do svých
výsledků.

KLUBOVÁ KEŠKA
V lomu na vás čeká závěrečný úkol a to najít klubovou kešku, kterou jsme zde pro vás schovali a
kam nám můžete zapsat datum a jméno, kdy jste se ke kešce vydali. Jsou tam i pastelky, tak lze
nakreslit třeba i obrázek :)
A kde kešku najít?
Z lomu U Josefa pokračujte dále, až k
zadní části, kde jsou další skály viz.
vyznačená trasa na mapě. Dostanete se
do místa, kde je i ohniště mezi skalami.
Kde by keška mohla být? Bříza vám
napoví směr. Keška je schovaná, aby na
ni nepršelo…

