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Venkovní tělocvična – street workoutové hřiště
Velmi rozšířeným a ožehavým tématem dnešní doby je rozšiřování outdorových sportovních aktivit 
určených pro širokou veřejnost. Velké oblibě se v dnešní době těší tzv. street workoutová hřiště 
(venkovní posilovny) určené pro Kalisteniku, tedy cvičení s váhou vlastního těla. Jedno z takovýchto 
hřiště, je dnes umístěno v areálu Městského stadionu Česká Lípa. Toto hřiště se v průběhu posledních 
dvou let stalo hojně navštěvovaným a plně využívaným veřejností. Velkým významným záměrem 
je oslovit také mládež a rozšířit jí možnosti sportovních aktivit.

Rozšíření stávajícího street workoutové hřiště na Městském stadionu Česká Lípa  

Stávající street workoutové hřiště (obr. 1)  je již ve velké míře navštěvováno a často se stává, že je jeho
kapacita nedostatečná. Záměrem je tedy hřiště doplnit o další cvičební prvky, a to do té míry, aby se 
z něj stalo plnohodnotné street workoutové hřiště, které splní požadavky pro naplnění kapacit. Velkou
výhodou bude i možnost pořádaní např. závodu a exhibic. 

Obr. 1

Úprava by se týkala také plochy prvního hřiště (obr. 2a) - kačírek, prach a ztvrdlá hlína by byly 
nahrazeny zatravňovacími rohožemi. Obě tyto hřiště jsou umístěny viz. (obr. 2b)

Obr. 2a Obr.2b
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U stávajícího hřiště by se jednalo o doplnění následujících prvků.
1 x Freestyle bar - hrazda určená na street workout freestyle, šířka 2000mm - (obr. 3)
1x Stupňovaná “L” lavice - která slouží pro komplexní trénink nohou a břicha (sedy-lehy, sklapovačky 
atd.) - (obr. 4)
1x Stalky - neboli mini bradla určená pro nácvik stojek, planche a dalších cviků v nízké výšce nad zemí. 
Odpadá tak strach z výšek, který by cvičící měl u vyšších bradel - (obr. 5)
1 x Monkey bar + negativní hrazda - třímetrové horizontální žebřiny jsou tvořené 9 rovnoběžnými 
a 4 na ně kolmými hrazdami pro širokou variaci využití. Tyto horizontální žebřiny, tvořené soustavou 
hrazd, slouží nejen pro ručkování, ale variacemi úchopů jsou vhodné pro cviky s různou šířkou 
úchopu (shyby, stojky, planche) - (obr. 6)
1 x Triple bar - tři hrazdy na sebe navazující v různých výškách. Šířka 1500mm. Jedná se o jednoduché 
kombinace rovných hrazd, které jsou základem pro cvičení s vlastní váhou a kalisteniku - (obr. 7)
1 x Bar ballz - jsou speciálním doplňkem na trénink rovnováhy bez možnosti klasického úchopu. 
Se standartní výškou 90 centimetrů - (obr. 8)
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