


S hrou Nintendo Switch Sports 
si hraní sportů z pohodlí svého obývacího 
pokoje může užít úplně každý!



Hýbejte se a hrajte s úsměvem!
Představujeme nejnovější přírůstek do Wii Sports 
série jménem Nintendo Switch Sports! Vemte 
do ruky ovladač Joy-Con a užijte si během 
chvilky intuitivní pohybové ovládání.



Jedná se stylové náměstí, 
které je zároveň centrem 
veškerého sportovního dění.

Vítejte na 
Spocco Square!



NNaa vvýýběěrr doossttanneteee zz ššesstti sppporrttů:

VOLEJBAL
s.04

s.10

s.06

s.12

s.08

s.14

BADMINTON BOWLING

FOTBAL CHAMBARA TENIS

Bezplatná aktualizace* přinese 
do seznamu hratelných sportů 

během podzimu i golf!
*Bezplatná aktualizace je vyžadována. Připojení k internetu je vyžadováno k jejímu stažení. 

Pro využití online služeb je nutné si vytvořit Nintendo účet a přijmout příslušná ujednání. Nintendo Account Privacy Policy je uplatňováno.
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VOLEJBAL
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Spolupracujte 
s parťáky

Hrajte kooperativně i kompetetivně v zápasech dva 
na dva. Servírujte, přijímejte, nahrávejte a smečujte. 
Využijte celé spektrum úderů a vyhrávejte!

Načasujte ideálně své údery a vyšlete silnou ránu.

Příjem Nahrávka Smeč

Pe
rfe

ktní načasování

Příliš brzy

Pouze spolupráce vám zajistí výhruKLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
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BADMINTON 
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Přechytračte soupeře 
správně zvolenou taktikou

Miřte na celé území kurtu, posílejte přes síť přesné 
údery a získávejte body silnými smeči. 

Držte tlačítko ZR, zároveň 
máchejte ovladačem Joy-Con 
a přesnými údery dostaňte 
košíček přes síť. 

Udeřte do košíčku ve chvílích, 
kdy se nechází vysoko ve vzduchu 
a vyšlete pořádnou smeč!

Přesné údery SmečeKLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 1

KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 2
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BOWLING



KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 1

KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 2

KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 3
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Zaměřte se na zásah!

Švihnutím Joy-Con ovladače odhodíte kouli, 
šikovným pohybem zápěstím ji můžete dát drobnou 
rotaci. Vyzkoušejte záludné výzvy, kdy se se svou 
koulí budete muset vyhýbat překážkám.

Až 16 hráčů se může utkat 
v online kláních, kdy jsou 
postupně vyřazováni hráči 
s nejmenším skórem.

Švihněte svým zápěstím 
a dejte kouli požadovanou 
rotaci.

Čeká na vás více než 100 
speciálních výzev, při 
kterých budete muset hrát 
chytře, abyste je pokořili!

Survival režim Rotace Speciální dráhy



10

FOTBAL



KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 1

KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 2
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Fotbálek plný akce
Najděte si to správné místo a svým Joy-Con ovladačem 
skórujte! Vyzkoušet si můžete zápasy jeden na jednoho 
nebo čtyři na čtyři. Příslušenství Leg Strap* vám
umožní si zahrát Shout-Out mód, v němž můžete 
střílet fantastické voleje!

Bezplatná aktualizace** obohatí hru už během léta. 
Umožní hrát běžné zápasy s příslušenstvím Leg Strap.

*Příslušenství Leg Strap je dodávané s fyzickou verzí Nintendo Switch Sports; případně ho lze zakoupit samostatně. **Bezplatná aktualizace je vyžadována.  **Internetové připojení je 
vyžadováno pro online hraní. Pro využití online služeb je nutné si vytvořit Nintendo účet a přijmout příslušná ujednání. Nintendo Account Privacy Policy je uplatňováno. 

Hrajte týmově, nahrávejte spoluhráčům 
a vytvářejte jim brankové příležitosti.

Intuitivním ovládáním kopejte, 
střílejte góly a získávejte co 
nejvíce bodů. Po každém gólu 
bude branka o něco menší, tak 
miřte přesně.

Nahrávejte a střílejte Shoot-Out režim

Klasika Výzva
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CHAMBARA



KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 1

KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 2
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Sledujte svého protivníka!

Švihejte Joy-Con ovladačem a buď zaútočte, 
nebo blokujte útoky svého soupeře a vytvořte si 
tak ideální prostor pro protiútok.

Sledujte svého protivníka 
a útočte, nebo se braňte. Vyberte si ten meč, který vám nejvíce padne!

Buďte trpěliví Vyberte si svou zbraň 

Meč

Nabízí ty nejsilnější 
jednotlivé útoky.

Blokováním útoků si 
nashromáždíte energii, 

kterou můžete následně 
přetavit do silného útoku.

Vemte do ruky druhý Joy-Con 
ovladač a ovládněte dva 

meče zároveň k provedení 
rotujícího útoku.

Dvojitý mečNabitý meč
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TENIS



KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 2

KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ 
Č. 1
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Švihejte a odpalujte

Máchejte Joy-Con ovladačem jako skutečnou 
raketou v tenisových čtyřhrách. Pracujte na svém 
švihu a předveďte ty nejlepší topspiny a slajsy! 
Dokonce můžete přelobovat svého soupeře!

Nachystejte si své zápěstí 
i načasování úderu tak, abyste 
svým švihem převedli úder, 
na který váš soupeř nebude 
mít odpověď. 

V případě, že budete hrát sami, tak 
i tehdy můžete ovládat oba hráče 
zároveň. Využijte hráče v přední části 
kurtu k volejům na síti a vyveďte 
svého soupeře z tempa.

Útočte na základní čáru Využijte oba hráče

Přední
Zadní

Topspin Backspin
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Hrajte s přáteli jak u sebe doma, tak i na dálku. 
Sezvěte rodinu i přátele 
k hraní u TV.

Vyzvěte hráče z celého 
světa v online zápoleních. 

Díky placenému předplatnému Nintendo 
Switch Online se můžete utkat s hráči 
klidně i z druhého konce světa, což vám 
umožní získávat nové stylové oblečky pro 
vaši postavu.

Ochutnávku online hraní můžete získat i bez 
placeného členství, a to díky CPU soupeřům.
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Staňte se profíkem

Upravujte vzhled svého sportovce

Vyberte si, jak budete vypadat Ohákněte se

Tím, že vyhrajete dostatečný počet 
online zápasů, se v každém sportu 
můžete stát ověřeným profíkem.

Vzhled svého sportovce můžete 
upravit, na výběr bude celá 
řada obličejů a vlasových stylů. 
Rovněž můžete hrát jako vaše 
oblíbená Mii postava!

Sbírejte body během online hraní 
a odemykejte si nové oblečky, 
příslušenství, vybavení a mnohé 
další! Nové předměty se budou 
objevovat pravidelně.

Porážejte podobně zkušené 
soupeře a zvyšujte svojí úroveň. 

Úrovně se značí od písmene E 
až po A. Staňte se šampiónem!



Obsahuje 
příslušenství 

Leg Strap
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Obohaťte svůj herní zažitek 
na konzoli Nintendo Switch 

s online hraním, ukládáním savů 
do cloudu, klasickými hrami 
a dalšími výhodami – to vše 
díky předplatnému Nintendo 

Switch Online. 

©
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Online hraní 
Užijte si kompetitivního 
a kooperativního online 

hraní.

Exkluzivní nabídky 
pro členy 

Užijte si škálu nabídek 
určených pouze pro 

členy, jako jsou například 
Nintendo Switch Game 
Vouchers, TETRIS® 99 

a další!

NES & Super NES 
Nintendo Switch Online 

Využijte přístupu k rozrůstající 
se knihovně klasických NES 

& Super NES her kdykoliv 
a kdekoliv – s novými 

online možnostmi a dalšími 
vylepšeními!

Ukládání savů do cloudu
Ukládejte svá data 

bezpečně a automaticky 
online, abyste k nim měli 

neustálý přístup.*

*Nemusí být kompatibilní 
se všemi hrami.

Smartphone aplikace 
Využijte související 

Nintendo Switch Online 
smartphone aplikaci na 
telefonech i tabletech.*

*Nemusí být kompatibilní 
se všemi hrami.

Obohaťte svůj herní zážitek pomocí Nintendo Switch Online

Při hraní Nintendo Switch Sports mějte na paměti tyto bezpečnostní zásady:

Nintendo 
Switch Sports

Příslušenství Leg Strap
Díky příslušenství Leg Strap si lze fotbalový režim 
Shoot-Out užít i ve dvojici.

Pro více informací o Nintendo Switch Sports navštivte:  www.mojenintendo.cz/switch/nintendo-switch-sports nebo www.nintendo.sk/switch/nintendo-switch-sports

Ujistěte se, že 
máte okolo 
sebe dostatek 
prostoru.

Během hraní 
nestůjte příliš 
blízko vaší TV. 

Ujistěte se, že 
Joy-Con Strap je 
pevně připevněn 
k ovladači Joy-Con.

Malé děti by při hraní měly 
být dozorovány, aby byly 
dodržovány bezpečnostní 
pokyny.

Pro rodiče a opatrovníky:


