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Abstrakt

Název:
Analýza a prognóza vývoje nohejbalu (1980 - 2010).
Cíle práce:

Cílem práce je analýza vývoje nohejbalu od roku 1980 do současnosti a jeho prognóza
do roku 2010.
Metody:

K vypracování prognózy jsme použili metodu dotazování a metodu řízeného rozhovoru.
Výsledky:

Analýza nohejbalu je rozdělena do čtyř částí (vývoj práce ČNS a FIFTA, vývoj pravidel,
vývoj herních

systémů

a taktiky, vývoj techniky a individuálních předpokladů hráčů).

Prognóza předpokládá rozvoj nohejbalu po všech stránkách.
Klíčová

slova:

fotbaltenis, nohejbal, prognóza, sportovní prognostika
The topic of the diploma

The analysis and the prognosis ofthe football-tennis influence.
The aim of the diploma work

The aim ofthe diploma is the analysis ofthe development of football-tennis from the year
1980 to the present and his prognosis to the year 2010.
Method

To the working out ofthe prognosis we used the method of questioning and the method of
the directing speech (dialog).
Results

The analysis of the football-tennis is dividend into four parts (the progress of the job ČNS
and FIFTA, the progress of the rules, the progress of the game s systeme and tactics, the
progress of the technique and individua! posibilities of the players). The prognosis suppose
the expansion ofthe football-tennis at all points.
Keywords

Football-tennis, Prognosis, Sport forecasting
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1. Úvod
Nohejbal,

původní český

sport, si v posledních letech razil cestu do

společenství

mezinárodně uznávaných sportovních odvětví. V roce 1991 se Český nohejbalový svaz

stává

členem

mezinárodní fotbaltenisové asociace FIFTA. Od roku 1991 se

Mistrovství Evropy a od roku 1994 Mistrovství
Pohár

mistrů

světa

a na významu

evropských zemí založený v roce 1995. Od

soutěží nechyběl český

začátku

u

postupně

těchto

pořádá

nabývá i

mezinárodních

nohejbal a čeští reprezentanti na nich svými výsledky dokazovali a

dokazují, že jsme v tomto sportu světová velmoc.
V poslední
z pohledu

době

některých

se tento vývoj

povážlivě

odchyluje z načaté cesty.

Alespoň

zainteresovaných lidí. Myslím si, že nohejbal, jenž má za sebou

desítky let své existence a bohaté historie, kterou psali čeští a později i slovenští sportovci,
by si zasloužil vyšší postavení v udávaném
českého

sportu. Tradice nohejbalu jej

řadí

směru

v rámci mezinárodního hnutí i v rámci

mezi sporty, které mají své

kořeny

u nás, a dá

se říci, že je to český národní sport. Bylo to v Československé republice, kde se nápad hrát
fotbalovým
asi 360

míčem přes síť

oddílů

zrodil. Cesta k dnešním

dnům

s více než sedmi tisíci registrovanými

ale byla dlouhá, a
hráči

současných

a dalšími desetitisící

neregistrovanými hráči, je lemována úsilím mnoha nadšenců a obětavců.
Vypracování analýzy a prognózy nohejbalu, pro kterou jsme se rozhodli, by mohlo
pomoci v dalším vývoji tohoto sportu.
Hlavním cílem je prognóza dalšího vývoje nohejbalu, jak po stránce sportovní, tak
po stránce

organizační.
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2. Cíle a úkoly práce
Cílem práce je analýza vývoje nohejbalu od roku 1980 do
prognóza do roku 2010. Analýzu i prognózu jsme

rozdělili

do

současnosti

čtyř částí.

a jeho

Jednotlivé

části

jsme zaměřili na práci ČNS a FIFTA, vývoj pravidel, vývoj herních systémů a taktiky,
vývoj techniky a individuálních schopností hráčů.

Pro naplnění cíle jsme si vytkli tyto

dílčí

úkoly:

1. Seznámit se s prognózováním obecně a prognózováním ve sportu zvláště.
2. Provést rešerši literatury sportovní prognostiky a nohejbalu.
3. Provést sběr dat a jejich roztřídění za účelem vypracování analýzy nohejbalu.
4. Využít prognostických postupů pro vypracování prognózy nohejbalu ve
a v Česku.
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světě

3. Teoretická

část

3.1. Prognostika
3.1.1. Prognostika jako vědní obor

Prognostiku

můžeme

vědeckého předvídání.
způsoby

charakterizovat jako

Tento

vědní

vědní

obor, rozvíjející teorii a metody

obor se zabývá zákonitostmi prognostické

sestavení prognóz a jejich integrace do procesu rozvoje

předmětu

aktivitami,

vysvětluje

funkci prognóz,

vytváří

prognózování.

činností

Prognostika se dále zabývá vzájemnými vztahy mezi prognostickou

systém vlastních kategorií,

činnosti,

a dalšími

termínů

apod.

(Šulc, 1976, 1987).
Metody prognózování

pravděpodobnostně oceňovaných předmětů

ohledu na předmět prognózy. Zvláštní
kombinovat poznatky

důraz

a

prognózy. Obecná prognostika založená na

obecných zákonitostech vyvíjení metody, které lze v podstatě

umožňují

mnohoznačných

významným nástrojem analýzy

JSOU

se

přitom

různých vědních

univerzálně

klade na metodické

uplatnit, tj. bez
přístupy,

disciplín a konfrontovat varianty

které

řešení

problémů různých oborů činností.

V určitých souvislostech lze prognostiku charakterizovat jako
rozvoj

podněcuje především potřeba řídící

disciplíny analogického

ovlivňuje

zaměření.

obor, jehož

a plánovací praxe poznávat a využívat možné

komplexní a dlouhodobé souvislosti vývoje
lidských aktivit. Tento tlak

vědní

společnosti

jako celku

rozvoj prognostiky

Ve zjednodušeném

či

v dílčích oblastech

převážně

přístupu

jako aplikované
někdy hovořit

lze

o

prognostice jako o pomocné vědě pro plánování a řízení (Jirásek, 1973).
Encyklopedie Diderot (1999) charakterizuje prognostiku jako
vývojových perspektiv
nebo

různých jevů.

určité společenské

oblasti, na

Zabývá se zejména

základě

vývoj.
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předvídáním

analýzy soudobých

trendů

vědu

o zkoumání

vývoje

společnosti

vyhodnocuje další

3.1.2. Prognostika ve sportu

Stejně

objektivně

jako v jiných oblastech

projevuje

potřeba

analyzovat

společenského

současnost

a

života, tak i v oblasti sportu se

předvídat

budoucnost. Celá oblast

sportu má významné postavení v celospolečenském vývoji, a proto nejde jenom o její úzce
zaměřený

společenské činnosti.

vývoj, ale o vývoj chápaný ve vztahu k ostatním oblastem

Kategorie jako zdraví, zdatnost, výkonnost, výchova jsou dnes kategoriemi
navýsost významnými, mají vztah k řadě lidských
sledovat,

usměrňovat

a k tomuto

vytvářet

vhodné

činností.

Proto je nutné jejich vývoj

předpoklady,

tedy také analyzovat a

prognózovat.
V oblasti masového a výkonnostního sportu již požadavky
sledovat další vývoj zdatnosti a výkonnosti našich
vzděláním,

občanů

současnosti

v souvislosti s ekonomikou,

branností, zdravím, výchovou a dalšími oblastmi lidského bytí. Otázky

masového rozvoje sportu s těmito hodnotami

nutně

musí

v budoucnosti bude vyžadovat hlubší poznání nejširších
tělovýchovného

procesu. Prognózování tohoto vývoje se

počítat

a jejich vývoj

účinků racionálně
nutně

Před

činnosti,

dále pak

vytváření

materiálních předpokladů, personálního

prognostikou v této oblasti stojí velké úkoly širokého

vedeného

musí dotýkat nejenom

hodnot zdatnosti a výkonnosti, ale také širokého zapojení obyvatelstva do
této

vyžadují

společenského

různých

zabezpečení

a

přitom značně

specifické požadavky. Ve

světové literatuře

apod.

dosahu.

Oblast vrcholového sportu a státní reprezentace klade na prognostiku
mimořádné

fnrem

rovněž

detailně

lze nalézt

propracované nejenom analýzy minulého vývoje, ale i prognostické modely dalšího rozvoje
výkonnosti i celého systému vrcholového sportu.
výkonnosti,

světových

a olympijských

Prognostika tohoto typu

rekordů,

umožňuje objektivně

Děje

se tak nejen na úrovni limitní lidské

ale i na úrovni širší výkonnostní
analyzovat trendy

světové

špičky.

výkonnosti a

predikovat i vlivy zásahů ostatních společenských jevů do této oblasti.
Významnou a

neméně důležitou

oblastí je i prognostika individuálního

růstu

sportovní výkonnosti. Práce v této oblasti jsou spojena s mnohými problémy, ale o jejich
perspektivách není pochyb. Podstata "individuální" prognostiky
obecných zákonitostí, podle nichž probíhá vývoj
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spočívá

v odhalování

dílčích faktorů podmiňujících

vysokou

sportovní výkonnost v lidském organismu a jejich využívání v aplikaci na konkrétního
sportovce. Na
průběhu

základě těchto

událostí je možné cestou prognózování odhadovat dynamiku

rozvoje jednotlivých

funkčních

oblastí u konkrétního sportovce a takto i jeho

možnou budoucí výkonnost a její limity (Tilinger, 2004).

Prognózování ve sportu

Prognózovat ve sportu předpokládá znát sportovní proces jako celek, ve všech jeho
součástech

a vztazích, ve vší jeho živé

podobě

a vyvozovat jeho budoucnost na podkladě

hlubokého všestranného poznání jeho vývojových
cest vývoje

dílčích parametrů

i sledovaných

trendů,

celků.

uvážení možných a nutných

Prognostik by

odborníka, znalce daného oboru, schopného

komplexně

posuzovat vývoj, jeho možné alternativy,

způsoby

měl představovat

a v dlouhodobém kontextu

podpory pozitivního vývoje,

minimalizace negativních vlivů a rozvoj apod. (Tilinger, 1983).

3.1.3. Základní prognostické pojmy

Prognóza

Prognóza je systematicky odvozená a co do spolehlivosti ohodnocená
budoucím stavu

předmětu

zpravidla v určitém
předpověď

nazvat

čase.

prognózy, která se má

Prognóza je v podstatě

vědeckou,

musí

splňovat

uskutečnit

za

určitých

vědecká předpověď.

celou

řadu

podmínek.

výpověď

o

podmínek a

Abychom mohli

Obecně

je prognóza

systém alternativních možných budoucností a variantních cest k nim vedoucích.
Z hlediska

požadavků

praxe má prognóza vedle

zpravidla na analýze minulého a

současného

výpovědi

o budoucnosti (založené

stavu) obsahovat i informace o použitých

prognostických metodách, charakteristiku spolehlivosti

předpovědi,

alternativ a variant vývoje, a samozřejmě časový horizont (Šulc, 1987).
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podmínky

plnění

Předmět prognózy

Předmětem
Předmětem

určitého

prognózy chápeme možné stavy budoucnosti

objektu.

prognózy nemůže však být libovolná, jednotlivá nebo triviální budoucnost, ale

budoucnost související s určitým úkolem

řízení

a plánování nebo s předmětem obecného

vědeckého zkoumání (Žalud, 1971; Šulc, 1987). Může jím být např. vývoj výkonnosti ve

zvoleném sportovním odvětví.

Alternativa

Alternativa znamená vždy
předmětu

prognózy,

znázorňuje

různý

cíl ve

vějíři

možných budoucností sledovaného

tedy proces budoucího vývoje z téhož výchozího bodu,

k různým cílovým bodům (Tuma, 1992).

Varianta
Kromě

alternativ obsahují prognózy variantní cesty k alternativám, avšak

průběh

bývá odlišný (Tuma, 1992).

Časový horizont

Prognóza je obvykle vztažena k určitému

časovému

hranici, období, ve kterém je zkoumán vývoj

předmětu

období prognózy, a tím i vzdálenosti jejího

časového

libovolná, ale závisí na mnoha okolnostech k nimž
prognózy, stav poznání dané problematiky,
(Žalud, 1971 ; Šulc, 1987).

ll

účel,

horizontu, tedy k datu,

prognózy. Volba
horizontu od

především řadíme

potřebné

přítomnosti,

délky
není

charakter předmětu

ke kterému má prognóza sloužit apod.

Prognózování

Prognózování je chápáno jako praktická
s vypracováním prognóz. Tato
zpětně

činnost

činnost

orgánů

a lidí, související

se musí opírat o poznatky prognostiky, kterou

obohacuje. Jde o dialektický vztah teorie a praxe. Zvláštností

vývoje, která poznamenává prognostickou
prognózování jako nezbytná

součást

procesu

činnost

řízení

se

současné

etapy

v oblasti sportu je v tom; že

intenzivně

rozvíjí a někdy předbíhá

rozvoj prognostiky, která je teoretickou a metodologickou základnou prognózování (Šulc,
1976).

Předpověď

Předpověď

budoucnosti.
nebo

je Gakákoliv)

Předpověď

vědecké

výpověď

o budoucnosti.

Předpověď

je

výpověď

je výsledkem lidském schopnosti využívat své zkušenosti, intuici

poznatky k úvahám o jevech, které by se mohly v budoucnosti

Podle sestavení

o

předmětu, účelu

použití a dalších hledisek

předpověď

charakterizující

přívlastky.

předpovědi

(pouhého tvrzení nebo proroctví)

Tak bude z hlediska

uskuttčnit.

připojujeme

vědeckosti

předpověď vědecká,

k termínu

protipólem prosté

neboli prognózování

(Žalud, 1971).

Predikce

Predikce je
stavu

věcí.

jednoznačná předpověď objektivně

možného, dosud nepozorovaného

Je spolu s explanací základní funkcí každé

vědy,

opírá se

zákonitosti, hypotézy a teorie, jednak o fakta a údaje týkající se
jistota predikce

předpokládá

poznání vývojových
vědeckých zákonů

úplnou teoretickou znalost stavu

zákonů

a jejich

důsledků.

být ani predikce

textech setkáváme s volným

věcí
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a

Objektivní

převahu vědeckého

nepřesnostem zajišťování

absolutně jednoznačná.

zaměňováním pojmů

určitých jevů.

jednak o

Vzhledem k relativní pravdivosti

a dále vzhledem k nevyhnutelným

měření údajů nemůže

přitom

fakt a

Mnohdy se v odborných

prognóza a predikce. V přísném

odborném

přístupu

předpovědi,

v prognóze nejde, na rozdíl od predikce, o požadavek

ale o popsání

mnohoznačnosti,

pravděpodobnosti

variantnosti a

události. Prognóza se sice opírá o predikce vzniklé v rámci jednotlivých
je mnohem více spjatá s řídící plánovací praxí, jsou její

jednoznačné

odpovědi

věd,

budoucí

ale protože

odvozeny i z méně

vědeckých postupů, z nesystematických informací apod. (Šulc, 1987).

Futurologie

Pojem futurologie, v doslovném

překladu

jako

"věda

o budoucnosti", byl poprvé

použit K. O. Flechtheimem a zahrnoval veškeré koncepce zkoumání perspektiv
společenského
přístupu

i

vědeckého

a technického rozvoje

společnosti.

Z hlediska filosofického

k prognózování byla v minulosti kladena (buržoazní) futurologie do protikladu se

(socialistickou) prognostikou (Malá Čs. encyklopedie, 1985). Dnes je možné chápat oba
pojmy jako jiné pojmenování pro stejný předmět.

3.2. Nohejbal
3.2.1. Obecný popis sportu

Nohejbal je
fotbaltenis.
do

síťová

sportovní hra, která se v

Trojčlenná, dvojčlenná

soupeřova

pole dovoleným

některých

zemích hraje pod názvem

družstva nebo jednotlivci se snaží dostat

způsobem

bez pomocí paží tak, aby ho

schopen vrátit (Táborský, 2004). U zrodu této hry stáli fotbalisté,
doplněk

fotbalového tréninku.

umožňovaly

natažení

nohejbalu se jedná o
na tenis,

neboť

v

soupeř

nebyl

hráli nohejbal jako

se využívaly stávající volejbalové kurty, které

(provazu) a vymezení hřiště. Z uvedeného vyplývá, že v při!Jadě

určitou

zahraničí

bychom snad mohli
míčových sportů:

sítě

Nejčastěji

kteří

míč přes síť

symbiózu kopané a volejbalu. Nesmíme však zapomínat ani

a na mezinárodní úrovni je vžitý spíše název fotbaltenis, který

překládat

jako "kopaný tenis". Nohejbal je tedy modifikací

fotbalu, volejbalu, tenisu. Z fotbalu nohejbal
13

převzal

fotbalový

míč,

tří

hru

hlavou a
míče

částečně

fotbalovou techniku, ale také zákaz hry rukou, z tenisu možnost dopadu
polovině hřiště při příjmu

na vlastní

nohejbal (fotbaltenis)
j edním

převzal

z volejbalu (povrchy a rozměry

hráčem, maximálně tři

doteky

míče

sítě.

podání a výšku

prvků

však

jeden dotek

míče

Nejvíce

hřiště, síť,

jedním mužstvem za sebou, blokování). Také

celá metodika tohoto sportu, odborná terminologie, ale i

označení

jednotlivých

hráčů

je

velmi podobné s volejbalem.
V
(mužů,

současné době můžeme

nohejbal charakterizovat jako

žen, mládežnických kategorií),

hřiště nejčastěji

při

které se

nohou nebo hlavou. Cílem

těchto

míč

míčovou

dopravuje přes

síť

hru družstev

na druhou stranu

družstev je prokázat větší technickou a

taktickou připravenost a dosáhnout tak vítězství ziskem stanoveného počtu bodů.
Nohejbal

můžeme

také

zařadit

do skupiny

síťových

her (volejbal, tenis, stolní

tenis, badminton). Je však velmi specifický tím, že se zde prolínají prvky kolektivního a
individuálního sportu,

neboť

nohejbal se hraje jako utkání dvojic, trojic a

nejnovější

disciplínou je hra jednotlivců, tzv. singl. Jednotlivé disciplíny se od sebe velmi odlišují
požadavky na herní dovednosti
vlastnosti

hráčů

hráčů

a nezanedbatelnou roli sehrávají také psychické

a možnosti vzájemné komunikace na

schopnosti a dovednosti jednotlivých
především

vysoká

úroveň

končetin, dostatečná

hráčů

hřišti.

Na druhé

straně některé

jsou nutné ve všech disciplínách, a to

rychlostních a obratnostních schopností, dynamická síla dolních

kloubní pohyblivost, taktické myšlení (Pavlík, Maršálek, 2003).

3.2.2. Vznik a vývoj hry

Nohejbal jako

původní česká

hra se

začínal

hrát v roce 1922. Tehdy na Letné

dorostenci slavného pražského sportovního klubu SK Slávie
tréninkem fotbalu

různými soutěžemi

míčem.

"tenis" nohama s fotbalovým
odbíjenou nastavili místo
hra, jejíž první název
Proto spojili

některé

sítě

zněl

a hrami s

lavice,

"fotbal

prvky ze

tří

míčem.

vyplňovali

volný

A tak se zrodil nápad zahrát si

Na rovném prostranství nebo i na

později

přes

tehdy

hřišti

pro

natáhli mezi sloupky provaz. Tak vznikla

provaz".

Tvůrci chtěli vytvořit

nejpopulárnějších
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čas před

hru kolektivní.

sportovních her. Z kopané

převzali míč,

kopání do

hřiště

odbíjené

míče

a hru hlavou, z tenisu výšku

sítě

a hru na dopad

míčem maximálně třikrát.

a možnost družstva hrát s

míče

az

Tak postupně vznikla

základní pravidla hry (Kovanda, 1976).
Nohejbal se poté po kratší odmlce objevil v roce 1936. Do tohoto období také
datujeme jeho vznik. V Praze na podolských Žlutých lázních parta štamgastů hrávala
fotbal. V
strany

některých

hřiště

dnech, kdy se nesešli v plném

počtu,

se

věnovali

čarami.

na druhou. Hra byla omezena pouze pomezními

uplatnění síť,

poté i

lehčí míč

kopání

míče

z jedné

Brzy však nalezla
někdy

a pravidla. Hrály se zejména dvojice a trojice,

i

jednotlivci. Za autora názvu tohoto sportu je považován Kožmín, který jej odvodil od
slova volejbal.
autorů

V roce 1940 vyšla první pravidla nohejbalu od
Nohejbal se
pořádat

postupně

stále více

rozšiřoval

na trampských osadách, kde se brzy

důležitou součástí

turnaje. Nohejbal se stal

Borkovce a Kulhánka.

tréninku fotbalových
nohejbalistů

vynikající nácvik techniky. Proto jedním z nejlepších

týmů

setkat téměř na celém území tehdejšího
V letech 1953 - 1970 se
ligy završil etapu raného

zpopularizována,

československého

začínala

dětství

výrazně

jako

této doby byl i

legendární Josef Bican. V roce 1945 se tak i on představil ve vyprodané pražské
kde se konaly "Nohejbalové dny". Hra je již

začaly

Lucerně,

můžeme

se s ní

státu.

hrát první dlouhodobá

soutěž.

Vznik trampské

ve vývoji nohejbalu. Nohejbalu se také dostalo

oficiálního uznání. Vyvrcholením této etapy bylo pořádání Mistrovství ČSSR, které se
poprvé konalo v roce 1969. Již však 30. 10. 1961 došlo k významné události- ustanovení
komise nohejbalu MV ČSTV Praha. Splnily se tak požadavky rychle rostoucí členské
základny na pevné
předsedou

řízení

a

organizační

byl zvolen Jan Macek,

strukturu

celoroční

nohejbalové

místopředsedou Břetislav

soutěže.

Prvním

Pták. V roce 1971 se stal

nohejbal oficiálním sportem v rámci ČTO.
Veškeré

soutěže

vzdálenosti 6,5 m od
mezi

oběma průsečíky

zemí.

Míč

se hrály podle ryze

středové čáry

pomezních

byly

čar

se

českých

pravidel na

hřišti

9 x 18 m. Ve

vyznačeny čáry

podání.

Rozměry sítě,

středovou čárou,

byly dány výškou ll O cm nad

tj.

části

byl totožný s míčem na kopanou. Nohejbal se tehdy hrál pouze ve trojicích a ve

dvojicích. Utkání se hrála na dva nebo

tři vítězné
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sety do 15

bodů

s minimálním

konečným

rozdílem dvou

bodů.

Hrálo se na

tři

dopady i

tři

doteky (Pravidla nohejbalu,

1978).
Další vývoj máme zaznamenán v analýze nohejbalu.

3.2.3. Základní nohejbalové pojmy
Antuka
Moučka červené

barvy z mletých pálených tašek nebo cihel s

příměsí cihlářské

Nejčastěji

hlíny. Je pórovitá, snadno propouští vodu a zachovává si pružnost.

používaný

povrch hřiště pro nohejbal.

Aut
míč

zahraný za nebo mimo

2.

míč

zahraný při podání mimo pole pro podání

případech

v obou
(např.

1.

strop,

čáry ohraničující hřiště

míče

se za aut pokládá také dotek

osvětlovací těleso,

o jakoukoliv

překážku

nad

hřištěm

ap.)

3. prostor vně hřiště

Blok
Herní
přeletu míče

pole ve

činnost jednotlivce, při

do vlastního pole, srazit

směru

útoku

určitý

níž se brání
míč

soupeře, případně

do pole

odrazit

prostor nad sítí s úkolem: zabránit

soupeře,

míč

jistit

určitý

prostor vlastního

nad sebe nebo dozadu do vlastního

pole a zpomalit let míče natolik, aby spoluhráč byl schopen ho dostihnout.
Blokař

Specializovaný

hráč,

jehož hlavním úkolem je bránit

určitý

prostor nad sítí

(blokovat) při obranné kombinaci svého mužstva.

Dvojdotek
Chyba ve

hře,

dva doteky téhož

hráče

s

míčem bezprostředně

mezidopadem míče na vlastní polovině hřiště (mimo hry jednotlivců).
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po

sobě

nebo s

Fáze hry
Úsek hry daný vztahem jednoho družstva ke společnému náčiní (míči). Družstvo
(hráč)

mající

míč

pod kontrolou a zakládající útok je ve fázi

útočné,

družstvo formující

obranu je ve fázi obranné.
Halfvolej

Úder nebo kop hraný bezprostředně po odrazu míče od herního pole.
Herní činnost jednotlivce (HČJ)

Ustálené komplexy pohybové

činnosti hráče,

kterými

řeší

vzniklou herní situaci.

Podle technického provedení a cíleného účelu je rozdělujeme na útočné a obranné.
Herní kombinace
Účelně časově a prostorově zkoordinované herní činnosti jednotlivce dvou nebo

více

spoluhráčů.

Rozlišujeme útočné a obranné kombinace.

Herní situace

Souhrn všech vnějších faktorů, které musí jednající hráč vzít v úvahu pro řešení. Je
dána

především

hráčů

fází hry a okamžitým stavem úseku utkání. Zahrnuje celková rozestavění

a jejich momentální činnosti.
Herní systém

Systém hry družstva, organizace individuálních a skupinových herních
plnění

zaměřená

na

útočnou,

nebo obrannou fázi hry. Charakteristické pro herní systém je základní

rozestavění hráčů,

herních

úkolů

činností,

v jednotlivých úsecích utkání podle toho, zda jde o

z kterého vyplývají i specializované hráčské funkce.

Hřiště

Hrací plocha, vyznačená uvnitř herního prostoru.
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Rozměry určují

pravidla.

Klamání
Předstírání nebo naznačení jiné činnosti, než kterou zamýšlí hráč provést. Účelem

je vyvolat předčasnou reakci
změny

soupeře

a té

okamžitě

využít k provedení

soupeřem nečekané

vlastní akce.

Modelovaný trénink
Záměrné vytváření

tréninkových situací odpovídajících podmínkám

soutěže.

Nahrávač

Specializovaný hráč nahrávající

spoluhráčům (smečařům)

na útočný úder.

Nahrávka
Každé zahrání

míče

letícího od

spoluhráče

(2. dotek) a

usměrněné

na

smečaře

tak,

aby ten mohl provést útočný úder.
Novýmíč

Opakování rozehry (podání).

Obrana
Vrácení míče do pole

soupeře.

Oddechový čas
Řádné přerušení hry. Může být vyžádán kapitánem nebo trenérem při přerušení

hry.

Podání
Uvedení míče do hry, patří mezi základní herní

činnosti

jednotlivce.

Polař

Specializovaný

hráč,

jehož úkolem je zpracovávat letící

obranných kombinací.
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míče

od

soupeře

v rámci

Pole podání
část hřiště,

Vymezená
jednotlivců
míč při

je navíc

podání

kam

podélně děleno

střídavě křížem přes

soupeř při

podání musí dopravit

míč.

na levé a pravé pole, kam podávající musí
vlastní pole

(podobně

Při hře

umisťovat

jako v tenise).

Pole herní
část

Vymezená
vlastní a

hrací plochy, v nohejbale je

hřiště rozděleno

sítí na herní pole

soupeře.

Postupný útok
Způsob

útoku vedený proti zformované

pomalejší průběh,

neboť

obraně,

typickým znakem je delší a

se jedná o kombinaci s útočným úderem po nahrávce.

Poziční hra
Způsob

hry,

Požadavkem správné

při

kterém

poziční

hráč

dokonale vykrývá vlastní polovinu

hry je správné zaujetí

časoprostorové

pozice

při

hřiště.

každém

úderu soupeře.
Přihrávka
Záměrně usměrněné
spoluhráči

zahrání

míče

letícího od

soupeře

(1. dotek)

některému

k síti, aby mohl nahrát nebo provést útočný úder.

Příjem

Záměrně usměrněné
spoluhráči

zahrání (zpracování)

soupeřova

podání (1. dotek)

některému

k síti.

Přímý

úder

Úder bez rotace, při němž je hrací plocha nohy v okamžiku úderu do míče
nastavena přibližně kolmo na směr míče. Rychlost míče je větší než při úderech s rotací.
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Rychlý útok
Útočná herní kombinace, při které hráč útočí po přihrávce spoluhráče, uplatňuje se

jako moment překvapení proti nezformované nebo formující se

obraně.

Smeč

Útočný úder do horní poloviny míče, kdy míč po prudkém úderu klesó. do
soupeřova

pole.

Smečař

Specializovaný hráč, jehož úkolem je

zakončovat

vlastní

útočné

kombinace svého

mužstva.
Úder

Okamžik zásahu

míče

nohou nebo hlavou,

může

být proveden jako úder

přímý

(bez rotace), nebo jako úder s rotací. Provedení úderu probíhá v následujících fázích:
nápřah, udeření

do

míče,

zásah míče a vložení váhy těla do úderu, protažení úderu.

Údery s rotací

Nohejbalové údery, které

způsobují

Rozlišujeme údery s horní, spodní nebo
otáčí

kolem vodorovné osy vpřed

provádí

při něm

míč otáčí

pohyb

dopředu

dolů

a

Pohyb hrající nohy

směřuje

shora

boční

(horní

zároveň

kolem vodorovné osy vzad
dolů

míče

menší než

při stejně

silném

míče

při

Při

směru

úderech se spodní rotací se

část míče

rotuje proti

dopředu. Při

úderech s

boční

přímém

míč

letu). Hrající noha

(horní

Při

jeho letu.

úderech s horní rotací se

rotuje ve

zdola nahoru.

kolem svislé osy zleva doprava nebo zprava doleva.
letu

Při

rotací.

část míče

vzhůru

a

následnou rotaci

směru

rotací se

letu).

míč otáčí

všech úderech s rotací je rycl,lost

úderu, ale

zároveň

je lepší možnost

přesného umístění míče.

Ulití míče

Zahrání pomalého
soupeřovy

míče (nejčastěji

poloviny hřiště.
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se

zpětnou

rotací) do nekrytého prostoru

Útok
Činnost hráče nebo hráčů v útočné fázi hry, rozeznáváme rychlý útok po přihrávce
spoluhráče,
spoluhráče

který se

uplatňuje

(proti zformované

proti formující se

obraně,

a postupný útok po nahrávce

obraně).

Útočný úder

Úder do míče směřující do soupeřova pole s cílem soupeři znemožnit zpracování
míče. Úder je možné provést jakoukoliv částí těla (mimo ruky).

Volej
Úder, při němž hráč zasahuje míč přímo ze vzduchu. Volej je možné hrát v obraně
při

vybírání míče po celém prostoru vlastní poloviny hřiště,

případě

zahrání

míče

Největší uplatnění

letícího do autu po

případně

předcházejícím

i v herním prostoru v

doteku vlastního

nachází při zakončení vlastního útoku především u

spoluhráče.

sítě.

Vybírání míče
Zpracování útočného úderu od

soupeře

nebo

špatně

zahraného míče

spoluhráčem.

Vytloukání bloku
Směřování útočného

úderu do bloku s úmyslem odrazit míč od bloku mimo hřiště.

Zpracování míče
Herní
soupeře

činnost

jednotlivce, kterou

nebo nahraným od

spoluhráče

hráč

získává kontrolu nad

(Pavlík, Maršálek, 2003).
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míčem

letícím od

3.3. Rešerše literatury sportovní prognostiky a nohejbalu
Velké množství

materiálů

k tomuto tématu diplomové- práce není, protože

prognostika sportovních her není v našich publikacích

příliš

preferované téma. Nohejbal

také není sport o kterém je napsáno mnoho materiálů.
Problémem sportovní prognostiky se u nás zabývá, nebo zabývalo

několik autorů,

například Choutka (1981), Tilinger (1983, 1994), Šulc (1976, 1987) aj.

Tématem nohejbalu se zabývají

autoři

Pavlík (2003), Maršálek (2003), Matia

(2001), Stejskal (2002), Hrádková (2002), Kovanda (1976) ad. Nezanedbatelným zdrojem
materiálů

je v dnešní

široké nohejbalové

době

Intemet.Na Internetu publikuje mnoho

veřejnosti

na stránkách

např.

autorů, kteří

jsou známi

(http://www.nohejbal.cz/, 2006;

http://www.zzzz.cz/nohejbal/, 2006; http://www.nohejbal-modrice.net/, 2005; atd.).
Jako základ jsme použili publikaci od Tilingera "Prognózování výkonnosti ve
sportu" (2004). Tilinger v publikaci shrnuje sportovní prognostiku z hlediska výkonu.
V publikaci jsou obsaženy stati o základních pojmech z prognostiky, historie prognostiky,
prognózování jako

součást

sportovního

tréninku,

aplikace

teoretických

prognózování v oblasti sportovní výkonnosti, prognostických metod a jejich

základů

uplatnění při

predikaci sportovního výkonu ve sportu, klasifikaci prognóz ve sportovní výkonnosti,
přehled

literatury věnované prognózování ve sportu.
"Příspěvek

Práce, která je známa v oblasti prognózování sportovních her
k prognóze vývoje stolního tenisu do roku 2000" je od Tilingera a
Zaměřili

se zde

především

na

dílčí

hráčů.

(1988).

otázky vývoje tréninkového zatížení, techniky a taktiky

hry, materiálního vybavení, možných

regenerace

Němečka

změn

pravidel,vývoj systému

soutěží

a na otázku

V této práci byla jako základní použita metoda dotazování (upravená

Delfská metoda) doplněná řízeným rozhovorem. Řízený rozhovor byl veden jak s trenéry,
tak s aktivními hráči. Výsledky dotazování prostřednictvím dotazníků (obsahoval41 otázek)
i

výsledků rozhovorů

byly zpracovány s využitím základních statistických metod. Celkem

zde byly zpracovány názory šestnácti

předních československých odborníků

tenise a deseti předních hráčů střediska vrcholového sportu Praha.
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ve stolním

Základní pojmy z prognostiky jsou převzaty z prací Tilingera (1983, 2004), Šulce
(1976, 1987) a z encyklopedií (např. Malá Československá encyklopedie, 1985).
Nejpoužívanější

práce o nohejbalu v osmdesátých a devadesátých letech jsou

skripta "Nohejbal pro trenéry II. a III.
věnována

třídy"

od Kovandy (1976). Skripta jsou

hlavně

taktice nohejbalu a systému trénování. Na svou dobu jsou velmi moderně pojata a

některé skutečnosti (např. taktické pokyny) v těchto skriptech uvádé'né, našly uplatnění až

mnohem později.
Nejnovější

prací z pohledu nohejbalu je publikace "Nohejbal" od

a Pavlíka (2003), která

přibližuje

nohejbal po sportovní stránce (herní

autorů

činnosti

Maršálka

jednotlivce,

taktiky, techniky, atd.) jako celek. Dotýká se zde i ideální varianty sportovního tréninku
v nohejbale.
Ze

zahraniční

literatury jsme použili pro naši práci publikaci od I. Matiy

"Hraniční

dotazník a zlaté medaile" (2001). Tato kniha sleduje vzestup nohejbalu na Slovensku, tento
vývoj je zde podáván nejen z pohledu sportovního, ale i z hlediska zázemí a řízení
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soutěží.

4. Metodika
4.1. Metody práce
Metody výzkumu:

K vypracování prognózy jsme použili metodu dotazování a metodu
rozhovoru. Dotazníky byly respondentům
předáním

doručeny

elektronickou poštou,

případně

řízeného

osobním

konkrétním osobám.

Řízený rozhovor se uskutečnil po předchozí domluvené schůzce a v některých
případech

telefonicky.

Respondenty pro

vyplnění

dotazníku byli

trenéři

(extraliga, 1. a 2. liga) a

reprezentanti ČR a SR. Pro řízený rozhovor jsme oslovili trenéry reprezentací za
posledních deset let.

Charakteristika dotazníku:

Otázky dotazníku jsme sestavili po vypracování analýzy ze

čtyř

oblastí:

1) práce ČSN a FIFTA
2) pravidel
3) taktiky a techniky
4) tréninku

Použitý dotazník, i s průvodním dopisem, je přílohou této práce.
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Charakteristika řízeného rozhovoru:

Řízený rozhovor bychom chtěli vést podle této osnovy:

a) vývoj nohejbalu na světové a domácí scéně
(Jak vidíte rozvoj nohejbalu u nás a ve
turnajů,

světě, členská

základna,

konkurenceschopnost družstev v našich soutěžích a ve

počet

světě,

mezinárodních

atd.?)

b) změny pravidel a jejich dopad na nohejbal
(Jaké dopady mají a budou mít neustálé změny pravidel v nohejbale?)
c) možnosti zvýšení kreditu nohejbalu
(Co by pomohlo zvýšení kreditu nohejbalu - otázka alkoholu,

oblečení,

úrovně

trénovanosti, atd.?)

4.2. Postup práce
Postup práce jsme zvolili podle již ověřené metodiky prací podobného tématu.
Naše práce
etapě

začala

prostudováním literatury k danému tématu a jejímu

roztřídění.

V Jalší

jsme vypracovali analýzu nohejbalu. Z výsledků analýzy jsme sestavili dotazník,

který jsme

následně

kteří

většinou

byli

odeslali elektronickou poštou, s průvodním dopisem,
již

předem

ústně

vyrozuměni.

respondenty s řízeným rozhovorem. Práci jsme
řízeného

rozhovoru.

Následně jsme

Zároveň

zakončili

jsme oslovili vybrané

vyhodnocením dotazníku a

vypracovali závěrečnou zprávu.
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respondentům,

5. Výsledky a diskuse

5.1. Analýza vývoje nohejbalu od roku 1980 do

současnosti

Analýzu nohejbalu jsme vypracovali na základě dat (archivní materiály ČNS,
odborné nohejbalové publikace a Internet) a dotazování
nohejbalem zabývali v

době,

Jednotlivé

části

trenérů, kteří

současnosti

tohoto rozhodnutí je (z našeho pohledu)

některé skutečnosti

stát, že

a

se

aktivně

na kterou je analýza vypracovávaná.

Analýzu vývoje nohejbalu od roku 1980 do
částí. Důvodem

hráčů

snadnější

jsme

rozdělili

do

rozbor, i když se

čtyř

může

tu budou zopakovány několikrát.

se budou postupně zabývat:

a) prací svazového aparátu a systémem

soutěží

b) pravidly
c) herními systémy a taktikou
d) technikou a individuálními schopnostmi hráčů
První část se zaměřuje na vznik FIFTA, souběžnou práci ČNS a FIFTA, přijetí
ČNS za člena FIFTA a systémy soutěží, které se používaly v různých obdobíc, a to jak u
soutěží ČNS, tak v soutěžích FIFTA.

Ve druhé

části

se zabýváme pravidly nohejbalu na domácí i

Zajímají nás jak pravidla pro hru (ruka,
prostor,

počet

počet dopadů,

světové scéně.

atd.), tak všeobecná pravidla (herní

her v zápase, atd.)

Třetí část řeší

herní systémy a taktiku. Tato

část

je těsně spjata s

částí

o pravidlech

a částí o technice a individuálních předpokladech hráčů.
Čtvrtá část se bude snažit zmapovat vývoj techniky a individuálních předpokladů

jednotlivých hráčů (kondice, výška, pohyblivost, atd.).
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5.1.1. Práce ČNS a FIFTA od roku 1980 do roku 2005

Začátek

organizovaného nohejbalu se datuje od padesátých let minulého století.

Nohejbal od té doby prošel dlouhou cestu od hraní

fotbalistů

pro tréninkové

účely,

osadní

turnaje, soutěže místního významu až k soutěžím celorepublikovým. Účelem této kapitoly
je tedy nastínit práci ČNS (Český nohejbalový svaz), a v pozdějších dobách její spolupráci
s FIFTA (F. Intemational Football Tennis Association), která, jak bude
nebyla vždy ideální.
skutečnosti,

Začátek

později

uvedeno,

analýzy budu datovat kolem roku 1980, i když

některé

pro dokreslení situace, uvedu z roků předchozích.

Situace po roce 1980
V roce 1981 v některých okresech v
činnost

důsledku

diferenciace

sportů skončily

svou

okresní svazy nohejbalu a byly nahrazeny staronovými Komisemi nohejbalu, které

původně

vznikly v roce 1961. Ustavení federálního orgánu, o který se usilovalo

let, se neustále protahovalo. Do té doby poslední pokus

proběhl

několik

v roce 1978, kdy

sekretariát ÚV ČSTV opět doporučil předsednictvu ÚV ČSTV ustavení celostátního
nohejbalového orgánu v rámci V. sjezdu ČSTV. Záležitost však byla opět odložena. Nový
pokus

proběhl

v roce 1986. Hned následující rok se

konečně podařilo

spojit oba

republikové svazy v jeden federální Svaz nohejbalu ČSTV. V roce 1989 končí platnost
dosavadních
členské

registračních průkazů

a dochází k nové registraci v rámci snahy o revizi

základny.
Vznik mezinárodní nohejbalové federace
V roce 1987 je ve Švýcarsku založena mezinárodní nohejbalová federace FIFTA.

Naše republika byla v roce 1987

oficiálně

pozvána na ustavující kongres této federace,

který proběhl ve dnech 7. - 8. 2. 1987 v Bielu, ve Švýcarsku. Mezinárodní federace již
tehdy úzce spolupracovala s nohejbalovými organizacemi ve Švýcarsku, SRN, Itálii,
Anglii, Dánsku, Turecku, Rumunsku, Rakousku, Francii a
kontakty i s dalšími
konzultativní

zeměmi.

schůzky

postupně začínala

navazovat

Celé presidium mezinárodní federace vyslovilo požadavek

k využití našich zkušeností
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při přípravě podkladů

pro tvorbu

základních nohejbalových

materiálů. Zároveň

sděleno,

bylo

pevně počítá

že se

se

zástupcem Československa do presidia mezinárodní federace. Ustavením mezinárodní
nohejbalové federace

přestal

být nohejbal u nás pouze národním sportem.

Začátek spolupráce ČNS a FIFTA

Na

základě

uvedených

skutečností

bylo

doporučeno,

jak jsme již zmínili, ust?vení

nohejbalového orgánu v rámci ÚV ČSTV. Tento federální orgán měl dostat mandát
k oficiálnímu navázání
vývoj
na

světového

podstatně

kontaktů

s mezinárodní nohejbalovou federací s cílem

ovlivňovat

nohejbalu ve všech základních oblastech podle našeho systému, který byl

vyšší úrovni, než

v mezinárodní federaci. Tento orgán

měla

v tehdejší

době

měla tvořit pětičlenná

kterákoliv

země

sdružená

komise, složená ze stávajících

funkcionářů VSN ČÚV a SÚV ČSTV.

Ustavení federálního nohejbalového orgánu však ČSTV ještě v té době nepovolila,
což

zapříčinilo

to, že jsme se nestali zakládajícím

členem

FIFTA. Až v roce 1988 zasílá

ČSSR přihlášku do FIFTA, na jejímž základě je v roce 1989 přijata za člena.

Dochází tedy k prvním mezinárodním
nohejbalu.

Ta

Je

charakterizována

československých (českých)

kontaktům,

obrovskými

pravidel s mezinárodními

kde

začíná

další vývojová etapa
při

problémy

(podrobněji

pravidla), problémy se vznikem vrcholných mezinárodních

sjednocování

rozebereme v kapitole

soutěží,

problémy v rámci

samotné česko-slovenské federace i uvnitř ČNS. V roce 1988 byli do ČSSR pozváni
představitelé

FIFTA s cílem seznámení se s českým nohejbalem jako celkem, jeho

pravidly, systémem soutěží a zázemím. V Žatci se konal první český mezinárodní
nohejbalový turnaj, kterého se však ze

zahraničí zúčastnili

pouze

funkcionáři

FIFTA.

V dalších letech dochází k dalším návštěvám představitelů FIFTA v ČSSR.
Polistopadový výyoj
Po známých událostech listopadu 1989 podepisují v následujícím roce v Bratislavě
ČNS a SNA (Slovenská no hej balová asociace) smlouvu o vzniku Československé

fotbaltenisové-nohejbalové federace (ČSFTNF), jako právního nástupce federálního
Svazu nohejbalu ČSTV.

Je zaslána přihláška do Konfederace sportovních a
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tělovýchovných svazů (bývalé ČSTV) a do FIFTA pod názvem ČSFR. Byly vypracovány

nové základní dokumenty. Je

utvořena společná

federální reprezentace. V roce 1991 je

ČSFR na valném shromáždění FIFTA v Rakousku (Velden) přijata za člena. Na tomto
shromáždění ČSFTNF předložila řadu návrhů na změnu většiny základních dokumentů

FIFTA, vycházejících z dlouholetých
velký výkonnostní a

organizační

nepřijetí většiny těchto návrhů.

prověřených soutěžních

i

odstup od ostatních zemí

Na

shromáždění

řídících

zkušeností.

Právě

pravděpodobně způsobil

bylo také rozhodnuto o

uspořádání

prvního fotbaltenisového Mistrovství Evropy. Kategorie jednotlivců a dvojic se bude hrát
v Mad'arsku, zatímco kategorie trojic ve Švýcarsku. Hrálo se podle pravidel pořádající
země (jednodopadový nohejbal v Maďarsku i ve Švýcarsku).
Rozdělení československého

nohejbalu

V rámci Československého nohejbalu dochází k dalším problémům v roce 1992
při rozpadu ČSFR. Nové státy znovu podávají žádost o členství ve FIFTA. Nejvyšším

orgánem v ČR se opět stává ČNS a na Slovensku SFTA. Je podepsána dohoda mezi ČNS
a FIFTA o vzájemných vztazích a zároveň dohoda o spolupráci mezi ČNS a ČOS (Českou
obcí sokolskou).

Popis mechanismu

výběru

družstev do dlouhodobých celorepublikových

soutěží

a hrací systém celorepublikových soutěží od roku 1980 do současnosti
Popis

soutěží

V osmdesátých letech byla nejvyšší
Sestupující družstvo (družstva) vždy
docházelo k reorganizacím

soutěží.

soutěží

přímo

krajské

dvoustupňová.

přebory).

Naopak postup do

Zpočátku

soutěží

sestupovalo(a), výjimku

vybojovat v kvalifikačních turnajích, kterých se
(později

1. liga, která byla

byla

účastnila

soutěže

nahrazena přímým postupem z nejbližší nižší ligové

tvořily

roky, kdy

si družstva musela

družstva, která vyhrála

kvalifikace

Po vzniku dalších nižších ligových

postupovou.

soutěží

soutěže.

jednostupňová,

později

byla kvalifikace o postup

1. liga se hrála dvoukolovým

systémem utkání doma-venku. Od roku 1982 se každé utkání sestávalo ze sedmi
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městské

zápasů.

Na 1. ligu v té

době,

jak již bylo uvedeno, navazovaly okresní nebo

městské

dlouhodobé

soutěže v Praze, Liberci, Kroměříži, Náchodě, Českých Budějovicích, Chomutově, Písku,

Ústí nad Orlicí, Přerově, Mladé Boleslavi a Tachově. I ty přetrvaly do současnosti, i když
později

už jejich význam díky nárůstu počtu ligových a krajských

soutěží

poklesl.

Na jednorázová mistrovství ČSSR se postupovalo z turnajů, které také pořádaly
jednotlivé krajské svazy.
Změny

kolem roku 1990

V roce 1990 došlo k rozhodnutí hrát 1. společnou federální ligu. ČR měla za úkol
dodat podle výkonnosti 4 celky, SR pouze 2. Zajímavostí této

soutěže

bylo, že se hrála

podle českých (utkání v ČR) i mezinárodních pravidel (utkání v SR). Druhou nejvyšší
soutěží

se tak stala Národní liga. Dalším zásadním rozhodnutím

předsednictva

svazu bylo zrušení veškeré registrace a její nahrazení soupiskou s rodnými
1990 dochází k zařazení hry jednotlivců do jednorázových přeborů,

zřejmě

federálního

čísly.

V roce

vlivem rozvoje

nohejbalu na evropském poli a ve snaze nezaostat za ostatními zeměmi.
O rok později došlo k rozšíření počtu účastníků celostátní ligy na osm. ČNS však
kritizuje nejednotnost pravidel ve federální lize a chce dosáhnout
nohejbalu. S tím ale slovenská strana nesouhlasí. Problémy jsou

třídopadového

vyřešeny

rozpadem

ČSFR. V roce 1993 dochází logicky k reorganizaci soutěží, zaniká federální liga, a

nejvyšší

soutěží

je tak

opět

Národní liga. Druhou nejvyšší

soutěží

se stává 2. liga, která se

hraje ve dvou skupinách po deseti družstvech. K další reorganizaci
roce 1996, kdy je 2. liga
podstatě

k

soutěžích.

mužů rozdělena

větším změnám

na

tři

Hrají se tři ligové

soutěže.

V roce 2000 se

skupiny. V následujících

nedochází, pouze se

Jenom v roce 1998 zaznamenáváme

soutěží

mění počet účastníků

opět

menší reorganizaci

dochází až v
pěti

letech v

v jednotlivých
soutěží mužů.

Jedna skupina Extraligy a 1. ligy a dvě skupiny 2. ligy.
uskutečnilo

první Mistrovství

mezníkem v nohejbalovém sportu u nás je rok 2001, kdy
pravidel s mezinárodními u všech ligových soutěží.
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světa juniorů
konečně

a žen. Dalším

dochází ke sjednocení

5.1.2. Vývoj pravidel od roku 1980 po

současnost

Pravidla se neustále vyvíjejí ve všech sportech, což u nohejbalu platí dvojnt.sob.
Pravidla nohejbalu se snaží najít "zlatou
diváka

(náročnější,

střední

rychlejší hra) a vysokou

cestu" mezi
členskou

přitažlivostí

nohejbalu pro

základnou (pomalejší,

méně

technická hra).
Tuto kapitolu bychom

začali výňatkem

představu),

z pravidel (pro

v platnost v roce 1978. Tato verze pravidel, která

podporuje

členskou

základnu, je mezi

veřejností všeobecně

v rekreační

nohejbalu. Pravidla byla velmi benevolentní k technice jednotlivých

hráčů.

formě

velmi

dobře

maximálně

které vešly

Také fyzické zatížení bylo oproti dnešním

vydržela jen s malými
významněji vměšovat

Výňatek

změnami

známá a stále se

pravidlům

nejčastěji

používá

daleko menší. Tato pravidla

až do roku 1988, kdy se do nohejbalového

dění začíná

FIFTA.

z pravidel platných do roku 1988

Hřiště

Hřiště tvoří

shodné

čtverce.

obdélník o

rozměrech

9 x 18 m,

Ve vzdálenosti 6 m od

rozdělený středovou čárou

středové čáry

jsou

vyznačeny čáry

na dva
podání.

V prostoru 2 m od postranních a 3 m od zadních čar nesmí být žádné cizí těleso.
Síť

Sítí ve

hře

středovou čarou.

se rozumí pouze

část

mezi

oběma průsečíky

Horní okraj je ve výši ll O cm nad zemí. Dolní okraj

cm nad povrchem hřiště.
Míč

Míč

je totožný s míčem na kopanou. Obvod je 68 - 78 cm.

pomezních
sítě

čar

se

je minimálně 15

Druhy hry

Nohejbal se hraje ve trojicích nebo ve dvojicích. Nejmenší

počet hráčů

je dva.

Proti trojici může nastoupit dvojice.
Utkání

Hraje se zpravidla na 2 nebo 3 vítězné sety. Je možno však hrát i vícesetová, popř.
bodů

dvousetová utkání. Sety se hrají do 10 nebo 15

s minimálním

konečným

rozdílem

dvou bodů.
Hra
Při hře

není dovoleno odstrkování, držení nebo vrážení

soupeře

do

sítě

hlavou,

nohou nebo rukou. Je dovoleno odstrčit přesahující nohu soupeře tělem.
Podání

Podáním se zahajuje hra na
kopem do

míče

začátku

nadhozeného rukou, a to

setu a po

před

přerušení

hry. Podání se provádí

dopadem na zem. Dotkne-li se mí;;

při

podání sítě, podání se opakuje, opakovaný dotek je však chyba (Kovanda, 1976).

V tomto
kam musí
dlouhodobě

míč

výňatku

pravidel se neobjevuje

dopadat. Autor zde

vůbec

popis

počtu dopadů míče

pravděpodobně vůbec nepředpokládal,

zakotvená pravidla mohou

časem změnit. Tři

dopady

míče

a místo

že se tyto

a dopad

míče

kdekoliv, mimo změny výšky terénu byl jistou součástí všech verzí tehdejších pravidel.

Začátek změn

pravidel

FIFTA v roce 1988
převzata

výška

sítě,

začala

jednat o ujednocení pravidel. Z našich pravidel byla

z mezinárodních snížení

konstrukce, který méně

skáče.

počtu dopadů

a používání

míče

jiné

Nebylo však rozhodnuto o termínech zavedení jednotlivých

úprav mezinárodních pravidel v soutěžích ČSTV. Bylo rozhodnuto, že pro rok 1989
budou mezinárodní pravidla platná pro federální

soutěže,

což bylo federální mistrovství

Republiky (MR). Federální liga se hrála podle dvojích pravidel, u nás podle starých
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českých

pravidel a na Slovensku podle mezinárodních. U republikových

měla

rozhodnutí ponecháno na národních svazech. Mezinárodní pravidla
všechny

soutěže

soutěží

dopady míče do

okresního charakteru, kde

platit pro

měly

být povoleny místo dvou

hřiště.

Jako reakce na tyto plánované
článek

bylo

(mistrovské i nemistrovské) až od roku 1990 s možnou výjimkou u

nejnižších mistrovských
maximálně tři

soutěží

změny

vyšel v roce 1989 v Lidové demokracii

nazvaný "Velká nohejbalová vzpoura" týkající se sporu o to, zda se u nás bude hrát

podle nových (mezinárodních)
vážně změnily

či

starých pravidel. Došlo k tomu proto, že

charakter hry, a učinily tak tento sport mnohem

těžším

změny poměrně

a náročnějším. Proti

tomu se postavila družstva I. národní nohejbalové ligy s tím, že pokud nebude přihlédnuto
k názoru velké

většiny členské

1990, odmítnou tato družstva
výkonnostně

základny a budou
účast

v

přijata

těchto soutěžích

mezinárodní pravidla již v roce
soutěžích

a budou hrát pouze v
československých

nižších, které se budou hrát podle stávajících

(pod toto prohlášení se podepsala tato družstva- TJ DP Praha, TJ Slavoj

pravidel

Hloubětín,

TJ

Kobylisy, TJ ZPA Praha- Košíře, TJ Praha- Podolí a TJ Lokomotiva České Budějovice).
Mezinárodním

pravidlům

byl sport, kterému se
připomínala

sportovním
názoru byly

bylo vytýkáno

věnovali především

spíše jakousi
odvětvím,
změny

příliš

překapávanou),

fotbalových

fotbalisté

či

prvků,

protože v

zahraničí

to

bývalí fotbalisté Gejich hra tedy

zatímco u nás už byl nohejbal samostatným

ve kterém fotbalová kopací technika již

v pravidlech tak závažné, že zcela

měnily

neměla

místo. Dle jejich

charakter hry.

Při

snaze

zachovat charakter hry, by ztížily nohejbal natolik, že by vedly k potlačení masovosti
nohejbalu. Mládež a nižší výkonnostní kategorie by nebyly, podle tehdy
názoru, schopny mezinárodní pravidla technicky zvládnout,
k úbytku

členské

základny.

Hráči

také argumentovali tím, že

čímž

některá

by

převládajícího

zákonitě

došlo

nová pravidla byla

již vývojem nohejbalu v Československu překonána, a jevila se tudíž jako krok zpět.
Jejich dalším argumentem byly zkušenosti z mezinárodních

styků

roku 1989 (dva turnaje

v Kroměříži a ve Švýcarsku), kde se totiž projevil propastný rozdíl mezi úrovní nohejbalu
u nás a v zahraničí. Výkonnost
našich nejnižších

či

zahraničních hráčů

mládežnických

soutěží.
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nebyla tehdy srovnatelná ani s úrovní

Dále kritizovali velice benevolentní a

variabilní výklad mezinárodních pravidel na turnaji ve Švýcarsku. Považovali tedy
zavedení mezinárodních pravidel do našich
Obávali se, že by
se nikde ve
zanikne

činnost okamžitě ukončily

světě

stejně

pravidelné

soutěže

soutěží

za unáhlené a

nehrály, nebylo podle nich

výrazně nezmění

a pro

potřeby

nácvik hry podle mezinárodních pravidel jen na
mezinárodní akcí. Na

základě

nepodložené.

stovky hráčů. Vzhledem k tomu, že v té

tak rychle, jako vznikla. Zastávali názor, že

se v nejbližších letech

ničím

všech uvedených

úroveň

vyloučeno,

že FIFTA

hry u nás a v

zahraničí

tedy

postačí

soustředěních reprezentantů před

každou

mezinárodních

skutečností

styků

době

požádali o svolání mimořádné

konference nohejbalového svazu, která by problém úpravy nohejbalových pravidel
vyřešila. Mimořádná

všechny mistrovské

konference se
soutěže

uskutečnila

24. 1. 1990 a schválila úpravu pravidel pro

pro rok 1990 (stará pravidla se

změnou -

dopad

míče

pouze

ve hřišti).
Výsledkem jednání mezi Mezinárodní nohejbalovou asociací a Československým
nohejbalovým svazem bylo kompromisní

řešení, neboť

trvat na tom, že naše pravidla jsou nejlepší. Cílem bylo
sjednocením a
neúčast

přijetím společných

zástupci našeho svazu nemohli

především

posílit jednotu federace

mezinárodních pravidel. Zde se v plné

našeho státu mezi zakládajícími

členy

míře

projevila

Mezinárodní nohejbalové asociace a z toho

vyplývající tato kompromisní řešení.
Velké problémy s pravidly začaly již na prvním Mistrovství Evropy a byly dány již
volbou

pořadatele.

Zatímco v Maďarsku (Kaposvár, Szolnok) se hrály jednotlivci a

dvojica, trojice se hrály ve Švýcarsku (Meiringen). Každý pořadatel však šampionát hrál
podle svých pravidel.

Výňatek

z pravidel na prvním ME

Disciplína

jednotlivců

byla pro

české účastníky

novinkou, protože i když tato

disciplína vznikla v Československu, nikdy nebyla zařazena do oficiálních soutěží.
Prvním výrazným rozdílem oproti ostatním disciplínám byly
0,8 m užší. Délka

hřiště

i vzdálenost

čáry
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podání

zůstaly

rozměry hřiště,

které bylo o

stejné. Každá polovina byla

rozdělena středovou čarou

navíc

pro provedení podání. Podávalo se však pouze z pravé

strany křížem do pravého pole podání
bez

určení

výšky odrazu

jedenkrát, stejný byl i
hřiště.

Výška

sítě

Hrálo se na dva

míče.

soupeře.

V samotné

počet dopadů míče

rozdílem. V opačném
zápasu se nesmělo

hře

na zem.

byla standardní, tj. 110 cm.

vítězné

Podání bylo

Míč

Míč

byl

sety. Set končil ziskem 15

případě

střídat,

hráč

se

prováděno

odrazem od

míče

mohl

předepsán

bodů,

jako normální fotbalový.

ale musel

skončit

každý

hráč

dva doteky.

mohl

Při hře

Během

v každém setu byla možnost dvou oddechových časů.

počet dopadů míče

míče

dvoubodovým

hra pokračovala do dosažení dvoubodového rozdílu.

Podání se hrálo také pouze z pravé strany
bodování a

dotknout pouze

musel dopadnout pouze v prostoru

Disciplína dvojic se hrála na stejném hřišti jako jednotlivci- i se

míč,

země

křížem

středovou čárou.
soupeře. Síť,

do pravého pole podání

byly stejné jako u

jednotlivců.

dotknout pouze jedenkrát, celkem tedy

dvojic bylo povoleno blokovat jinou částí

měla

těla

V samotné

hře

se

dvojice k dispozici

než rukou

či

dolní

částí

nohy od kotníku dolů. (Hradilová, 2003).

Sjednocení pravidel

V roce 2001 došlo k úplnému sjednocení pravidel ve všech ligových
s pravidly mezinárodními. Nadále však nižší
míče.

soutěže

V současnosti se tak cca polovina nižších

mají možnost volby

soutěží

soutěžích

počtu dopadů

hraje na dva dopady, druhá

polovina na tři dopady.
Protože dvoudopadový nohejbal se
pravděpodobnost,

Průřez

začíná

prosazovat i do

že v budoucnu třídopadový nohejbal

soutěží

zřejmě

mládežnických, je velká

zanikne.

dnešními pravidly

Herní prostředí a potřeby
Herní prostor

Volný prostor o
prostor v hale

rozměrech nejméně

(tělocvičně)

25 x 15 m, do výšky

nejméně

7 m, volný

24 x 14 x 6 m. Herní prostor musí mít jednotný povrch. V
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herním prostoru nesmí být žádné

překážky,

zvýšení

či

snížení terénu, než je povolená

odchylka od vodorovné roviny.

Hřiště

Jednotlivci - obdélník: délka: 12,9 m ± 0,1 m,
trojice- obdélník: délka: 18,0 m,
hřiště

Obdélník

je

šířka:

vyznačen uvnitř

šířka:

9,0 m nebo 8,2 m. Dvojice,

9,0 m nebo 8,2 m.

herního prostoru tak, aby jeho delší strany byly

vzdáleny nejméně 3,00 m a kratší strany 3,50 m od okraje herního prostoru (v hale 2,5 m a

3m).

Povrchová úprava
Povrch herního prostoru musí být jednotný, nesmí být kluzký,
Přípustné

povrchy.

materiály na vrchní vrstvu: antuka, písek, hlína bez
Nepřípustné

bořivý či

kamenů,

prašný.

obvyklé

umělé

materiály pro vrchní vrstvu: beton, kámen, dlažba, asfalt, tráva,

škvára, struska, apod.

Síť

Sítí se ve
mezi

hře

rozumí pouze ta její část, která visí nad herním polem, tj . napjatá část

podpěrnými tyčemi.

Horní okraj

nad průsečíky postranních
sítě.

čár

se sítí je

Vzdálenost horního okraje

sítě

je

opatřen

páskou kryjící napínací lano. Svislice

vyznačena podpěrnými tyčemi,

které jsou

součástí

šířce

110 cm

od povrchu herního prostoru je po celé

+/- 2 cm. Vzdálenost dolního okraje
měkká

sítě

sítě

od povrchu

hřiště

je nejvýše 20 cm. Materiál:

nekovová tkanina.

Míč

Hraje se lepeným míčem z přírodní nebo umělé kůže, který je schválený Českým
no hej balovým svazem. Všechny míče použité v zápase
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či

utkání musí být jednotné.

Druhy a části hry

Druhy hry
a)

střetnutí jednotlivců

b)

střetnutí

(singl)

dvojic (dvojky)

c) střetnutí trojic (trojky)
d) nevylučuje se jiný počet hráčů - pro tento druh hry platí pravidla pro
e)

střetnutí

střetnutí

trojic

družstev

Bod
Bod je

dílčí část

setu, kterou získá jednotlivec, dvojice nebo trojice. Kdykoliv

zahraje v rozporu s těmito pravidly či rozpisem
je

rozhodčím

sobě, počítá

odpískána chyba ve

nový

nebo tyto dokumenty jinak poruší,

Pokud nastanou

dvě

nebo více chyb

následně

po

se pouze první z nich, pokud těmito pravidly není určeno jinak (síť). Pokud se

dvou nebo více chyb dopustí oba
nařídí

hře.

soutěže

hráč

míč.

bod, při kterém

soupeři současně,

Ta strana, která získala bod,

zůstává

vzniká "oboustranná chyba",

pokračuje

rozhodčí

podáním. Výjimkou je trestný

podání nezměněno.

Set
Set je
ze

soupeřů

rovněž,

že

dílčí část

1O bodů.
může

být

zápasu jednotlivce, dvojice nebo trojice. Set

Nevylučuje
určen

se konec setu,

při

dosažení ll. bodu,

nutný dvoubodový rozdíl pro

ukončení

setu

mezinárodní úrovni). Set vyhrává ta strana, která jako první získala
určeným

končí,

získá-li jeden
nevylučuje

(obě

se

varianty na

určený počet bodů

s

rozdílem.

Zápas
Střetnutí jednotlivců,
vítězných setů, nejčastěji
počet setů (při hře

na

dvojic nebo trojic na

na dva

vítězné

určený počet setů

nebo

určený počet

sety. Zápas vyhrává strana, která vyhrála

počet vítězných setů),

nebo vyhrála více

setů).

37

setů (při hře

určený

na daný počet

Utkání
střetnutí

Utkání je
zápasů.

zápasů

družstev (soustava

mezi družstvy). Hraje se na deset

Dosáhne-li jedno družstvo šesti bodů, zápas končí. Zápas může

skončit pět - pět.

Časové lhůty

Oba soupeři jsou povinni

nepřekračovat

časové lhůty:

následující

a)

po pokynu rozhodčího zahájit hru- 5 s

b)

změna

stran mezi sety- 30 s

c)

změna

stran v polovině rozhodujícího setu - 30 s

d)

přestávka

e)

střídání hráčů-

mezi zápasy v utkání- 120 s
30 s

Střídání hráčů
Střídáním

pouze po
"střídáme".
tvořit

se rozumí

přerušení

hry.

Střídání

Každý
nevyužitých

střídání

není

se

nesmí v

střídání.

střídání

přispění soupeře)

do dalšího setu.

Nahrazení

na

střídání.

V každém setu se

ve

hře),

při

může

může střídat

2x. Je

z

nastoupit náhradník. Takto

střídání. Při hře

faulu od protihráče

vyčerpán počet střídání

zraněný

a

při vyloučení

nemá střídání, je set skrečován ve prospěch

Počet

mezi sety je povolena a

důvodu

a postižené družstvo má již
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střídání.

je pokládáno za

zranění hráče

utkání nastoupit. Jestliže družstvo

lze

Trojici

nejbližším zahájení hry.

Výměna hráčů

vyloučeného hráče

povoleno. Dojde-li ke

zraněného hráče

průběhu

připraven

musí být přítomen na hřišti

nepřevádí

(hráč nemůže pokračovat

za

střídání.

Střídat

kapitán nebo trenér zvoláním

nebo dva hráče najednou, a pokládá se to zajedno

střídající hráč

nepovažuje se za

může

rozhodčímu

Dvojici mohou tvořit 3 hráči, 2 hrají a 1 je

střídat jednoho

jednotlivců

hrající dvojice nebo trojice v setu.

ohlašuje

5 hráčů, 3 hrají a 2 jsou připraveni na

možné

setu,

výměna hráčů

soupeře.

vystřídaný hráč

nebo

zranění

v

již

(bez

Míč ve hře

a míč mimo hru

Míč

hře

je ve

od okamžiku, kdy se ho dotkne noha podávajícího

okamžiku, kdy již nemůže být zásahem žádného

hráče

hráče

až do

ani teoreticky vrácen do hry, tím se

dostává mimo hru.

Činnost

Dotyk hráče s
Hráč

míčem

se smí dotknout

míče

kteroukoliv

částí těla

mimo rukou (paže od ramene po

konečky prstů).

Provedení akce
Při hře
střídavě

dvojic

či

trojic provedou hráči akci jedním,

tak, že mezi jednotlivými dotyky

maximálně
či

Rozpis

soutěže může určit jiný počet

trojic

může míč

Střídání dotyků

míče

od

hráč

přijmu

Současný

dopadnout na zem nejvýše dvakrát,

třemi

dotyky iníče

podání.

Při

jedné akci

při hře jednotlivců

jednou.

povolených dopadů míče na zem.

s míčem

se smí znovu dotknout

soupeřova

nebo

dopadnout na zem v herním poli

jednou. Mezidopad není nutný, s výjimkou

dvojic

Týž

může míč

dvěma

míče

jen po doteku jiného

hráče

nebo po odrazu

pole. Ve hře jednotlivců se smí hráč dotknout míče dvakrát po

sobě.

dotyk protihráčů

Padne-li po
dotyku protihráče,

současném

současný

dotyku

protihráčů míč

do

hřiště,

hra

pokračuje

jako po

dotyk tak anuluje předchozí akci.

Přesahování přes síť

Je-li
kteroukoliv

míč při hře
částí těla

nad

v

soupeřově polovině

soupeřovo

herního prostoru,

pole. Bránit
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soupeři

ve

hře

může hráč přesahovat

blokem nebo zahrát

míč

lze nad

soupeřovou

polovinou herního prostoru kdekoliv.

svého herního pole - hřiště,

či při

Hráč

se musí

přitom

dotýkat

výskoku se z něj odrazit a na něj dopadnout.

Zahrání míče přes síť
Míč může

soupeřův

být zahrán nad

herní prostor z vlastní poloviny herního

prostoru (http://www.zzzz.cz/nohejbal/pravidla.php3, 2006).

5.1.3. Herní systémy a taktika

Ve

třetí

kapitole bychom se

chtěli

dotknout vývoje stylu hry.

Chtěli

bychom

ukázat herní systémy a taktiku která, se používaly v osmdesátých letech, a porovnat je
s dnešní hrou. Na

začátku

bude uvedena ukázku ze skript z roku 1978, která popisuje

herní systémy, které v té

době

svou dobu psané velice

moderně,

trošičku

byly používané, i když
což znamená, že

zkreslují, protože jsou na

některé skutečnosti

v nich

uváděné

našly uplatnění až mnohem déle.

Ukázka ze skript z roku 1976

Hra trojic

V moderním pojetí hry trojic je nutno

počítat

s tím, že trojice hraje se

smečaři

a jedním nahrávačem.

Smečař

1 - (S 1)

Smečař

2 - (S2) - velmi dobrá hra v poli a velmi dobrá nahrávka.

Nahrávač

-

dvěma

výborný blok a dobrá nahrávka.

- (N) -výborná hra v poli a výborná nahrávka.
prováděn

Vlastní útok musí být
vystřelených

z nahrávek ze vzduchu, nejlépe

a rychlých.

Hraje-li družstvo na dva
rychlého nebo postupného útoku.
jednotlivých

hlavně

hráčů,

smečaře,

Při volbě

má vždy

několik

možností pro rozehrání

je nutno brát v úvahu složení družstva, kvalitu

jejich momentální formu a psychický stav, a
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pochopitelně

i kvalitu

soupeře

(z čehož vyplývá, že mohou být rozdíly i v jednotlivých zápasech). Zvolená
neměla

možnost je pak pro hru družstva hlavní,

by však být jediná,

neboť

jinak se stane

jeho hra příliš stereotypní.
Zpracování

míče

z podání

smečařem

a jeho

přihrávka nahrávači

lehce zpracovatelná (to znamená vyšší a pomalejší), aby
země

mohl

přesně

Nejvýhodnější

je

přihrávka

trojic mohou

nebo dva

přijímat

Třetí hráč
může

smečaři

podání nebo

hráči. Příjem zajišťovaný

je zase nevýhodný pro
se

spoluhráči

počáteční

na

všemi

ale

hrané z

hráči zaručuje

očekává přihrávku

zakončit buď útočným

útočný

v tréninku přihrávku
míče

dobrého koncového

vzdálenosti od

určitých

hráče

úspěšnosti

sice jistější zpracování

od svých

zúčastňuje příjmu míče

sítě.

sítě buď tři,
míče,

ale

přijímat dvěma hráči.

spoluhráčů.

úderem (rychlý útok), nebo nahrává

Základem obranné kombinace proti úderu
s blokem, i když za

větší

od

cílevědomě nacvičovat.

úder (postupný útok). V podstatě jsou tedy

postavení, podle toho, který z hráčů se

1 - 2 m od

je základní podmínkou

fázi rychlého útoku. Proto je lepší

příjmu nezúčastňuje,

pak akci

Přesná přihrávka

hlavou.

míče

po odrazu

čáry,

nahrát, nejlépe z prostoru u své pomezní

této útočné kombinace. Proto musí
Při hře

nahrávač

musí být přesná a

tři

Tento

hráč

některému

varianty základního
soupeře.

letícího od

soupeře při hře

trojic je obrana

okolností je lepší hrát obranu bez bloku. Má-li však

soupeř

s razantním úderem, je obrana s blokem nezbytná.

Na základě statistických záznamů ze sledování mistrovských utkání trojic předních
družstev pražské nohejbalové ligy (všechna družstva disponují dobrými
je možno konstatovat, že

nejvýhodnější

nahrávky je obrana s blokem,

méně

smečař přímý

(s míčem hráli dále
bloku vyhnul, ale
získal

bod v 25%

spoluhráči

soupeř)

nebo

bod ve 34%

ustoupení nebo sehnutí pod

síť

čáře

soupeře

z dobré

útoků

bod v 15%, blok byl

úspěšný

v 25% útoku a blok byl

a družstvo

smečař přímý

zpracovalo pouze ve 32% útoků.
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nejméně

s blokem

úder zpracovali) v 35%

získal

úderu

blokaři)

síť. Při obraně

nebo sehnutí pod

útoků, blokař přímý

spoluhráči útočný

smečař přímý

útočnému

i

výhodná je obrana v poli bez bloku a

výhodná je obrana ustoupením k pomezní
získá

obrana proti

smečaři

míč

neúspěšný (smečař

útoků. Při obraně

zpracovalo v 66%

bod v 68%

útoků

se

bez bloku
útoků. Při

a družstvo

míč

Hra dvojic

j eště

Hra dvojic klade

vyšší požadavky na univerzálnost
určité

se i v moderním pojetí dá mluvit o

výborný v poli, velmi dobrý v útoku a
základní podmínkou
zpracování míče,
Specializace na
mezi

smečařem

úspěchu hráč,

nemůže
smečaře

a

hráčů

než hra trojic, kde

specializaci. V ideálním případě by hráč
měl

by

který není

kvalitně

nahrávat.

dostatečně

Zvláště

být

hra v poli je

rychlý a nemá jisté a

bezpečné

být při hře ve dvojici plnohodnotným hráčem.
a

nahrávače

nahrávačem

patří

v pravém slova smyslu

již minulosti. Rozdíl

se neustále stírá a tento trend bude dále

pokračovat,

k prospěchu hry. I když nemusí vždy dojít k úplnému vyrovnání obou
v obraně, rozdíly nesmí být
složení dvojice

měl

příliš

smečař - nahrávač,

hráčů

markantní. Proto místo dosud užívaného
budeme dále používat označení

smečař

a to

v útoku i

označení

pro

1 - smečař 2.

Požadavky na jednotlivé hráče:

St a) Výborný útok, a to nejen razantní, ale i technický. Ve
důležité

hře

dvojic je

zvlášť

ovládat oba způsoby útoku. Proti blokuje výhodnější technický útok, bez blokuje

naopak lepší razantní útok (i když to nemusí být pravidlem). Protože prostor
poloviny

hřiště

vykrývají

více možností, jak a kam

maximálně
míč

dva

hráči,

má

smečař

soupeřovy

více volného prostoru, a tím i

zahrát.

b) Velmi dobré pole
c) Dobrá nahrávka a přihrávka

S2 a) Dobrý útok, i když nemusí být tak razantní jako u S 1• S2 by
"uhrát"

několik bodů,

pomoc pro
(nebo

s~,

soupeř

psychicky a

měl

však v setu

které mohou být pro vývoj celého utkání rozhodující. Je to velká

kterému

jistě nepřidá

chybným zahráním
zároveň ztěžuje

na klidu

míče).

obranu

obranu proti s}. Není nutné, aby s2

vědomí,

že všechny body musí získat on

Získá-li S2 zahráním

soupeře,

měl stejně

který se

míče

bod, pomáhá tím S2 i

nemůže soustředit výhradně

bohatý úderový

rejstřík

jako SI,

stačí třeba

jen dva útočné údery, ale perfektně nacvičené, v každém případě musí umět háček.
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na

přihrávka

b) Výborné pole a velmi dobrá
předpokladem

Při hře

a měly by být tím lepší,
dvojic se hraje

typu s pestrým úderovým

většinou

rejstříkem.

má v průměru 80-90 procentní
nejúčinnější,

proti

je s2 vzhledem k s1slabší v útoku.

bez bloku a více se uplatní

Ze

smečařských úderů

úspěšnost.

Smeče

je-li hrán z prudší a nižší nahrávky podél

míči, smeč

dostává

větší

je

smečař

technického

nejúčinnější háček,

Který

podrážkou, patou a hlavou jsou

jsou-li hrány blízko k síti k protilehlé pomezní

nejvýhodnější,
čela

čím

i nahrávka jsou nezbytným

razanci a uchovává si

čáře, přičemž smeč

sítě (smečař

hlavou je

jde celou plochou

přesnost). Smeč vnitřní

nohy, hranou podrážky a nártem jsou nejúčinnější, jsou-li hrány na

střed

stranou

ke koncové

čáře.

Velmi málo účinné jsou smeče na diagonálu.

Blok

I když na rozdíl od hry trojic

nemůže

být ve

hře

dvojic obrana s blokem základem

hry, patří doba, kdy se ve dvojicích používal blok jen výjimečně, již minulosti. Družstvo
připraveno

musí být dnes
v opodstatněných

hrát obranu s blokem, ovšem hrát ji opravu jen

případech. Většinou

je

výhodnější

hrát obranu bez bloku (Kovanda,

1976).

Toto je ukázka ze skript z roku 1976. Tato skripta jsou velmi
podle našeho názoru
většinou

překonala

pojata a

svoji dobu zhruba tak o deset až patnáct let. Hra trojic se

hrála na jednoho centrálního hráče, který byl nejčastěji

pomahače. Při

moderně

turnajích "tedy zlehčeně

řečeno"

proti

sobě

smečař

a blokař a dva tzv.

nehrála jednotlivá družstva, ale

Ticháček proti Šmejkalovi. Rychlé neboli nastřelené nahrávky se používaly jen výjimečně

u

některých dlouhodobě

obdobné. Hrálo se
musel uhrát pár
části

bez

přitažené

sehraných dvojic

většinou

-

nahrávač. Při hře

jen na jednoho klasického

vítězných míčů (nejčastěji

blokaře.

smečař

smečaře
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polaře,

který ovšem

technickými údery). Obrana se hrála z velké

Blokovalo se jen v případě takzvaných

nahrávce.

a

dvojic to bylo

"soubojů

nad sítí"

při příliš

Singl, který se

čáry

hrát až na začátku devadesátých let, si prošel za svoji krátkou

poměrně značným

existenci také
nohejbalové

začal

nahrávače,

vývojem.

Začínal

jako hra pro bývalé fotbalisty a

která se hrála jako velmi dlouhotrvající

překapávaná

od základní

najeden dotyk aj eden dopad a hlavní taktickou věcí bylo "tzv. nezkazit míč" .

Popis jednotlivých

Změny,

herních

zapříčinilo

nejen všeobecné zvýšení

úrovně

jednotlivce, fyzické a taktické zdatnosti jednotlivých hráčů, jako tomu je

druhů sportů,

u ostatních

hry v moderním pojetí

které zde budeme popisovat,

činností

předchozích

druhů

ale také velké

změny

pravidel, které jsme popisovali v

pasážích.

Ze změn, které se nejvíc dotkly pohledu na nohejbal, bychom uvedli dvě:
a) dopad míče jen do

hři ště

b) snížení počtu dopadů

Singl (jednotlivci)

Utkání

jednotlivců

nemá v nohejbale takovou tradici jako zápasy ve dvojicích a

trojicích.
Jedná se o
připravenost hráčů
nejtechničtěji

značně náročný

a na technickou

bývá velmi razantní,
smečovanému

předpokládá

neboť

Zpravidla k tomuto utkání nastupují

perfektní zpracování

většina

hráčů

míče

průběhu

míč

nahrát do blízkosti

hry je tedy nutné držet vlastní

Důležitým

taktickým prvkem je také

čímž hráč

získá jeden dopad. Toho využije

po podání

útočnou

provádět těsně

sítě

hrou

a odtud

soupeře

přijímání soupeřova lehčího
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soupeře,

které

využívá zkráceného hracího pole ke

servisu. Zpracování podání je velmi výhodné

(tzv. halfvolejem) a takto si

úder. V

vyspělost.

vybavení hráči z daného mužstva.

Hra jednotlivců

míče

typ utkání, který klade velký důraz na fyzickou

při útočném

úderu,

po odskoku

provádět útočný

co nejdále od

sítě.

útoku přímo "z voleje",
neboť smeč

po odskoku

míče

od

země

více

času

neklade takové technické nároky, jako při úderu z voleje.
správně

se k úderu

postavit a

dobře

na základě toho zahrát vítězný úder do odkryté

Hráč

má mnohem

si prohlédnout obranné postavení

soupeře

a

části hřiště.

Dvojice

hráčů

Specializace
provádět

schopni
útočný

obrannou hru v poli,
soupeře

úder do pole

spoluhráči

ustoupila do pozadí. Oba

kvalitně přihrát

s vysokým procentem

nohejbale si utkání dvojic bez bloku lze jen

připraveni

musí být

i nahrát a oba musí

úspěšnosti.

hřiště

zahrát

V dnešním moderním

těžko představit. Alespoň

tedy specializuje na blokování. Vykrytí celého prostoru

umět

a

jeden z dvojice se

klade na

hráče

vysoké

požadavky na jejich postřeh, odhad, obratnost, rychlost reakce atp. Útočná hra pak
předpokládá

u obou

spoluhráčů značnou

technickou vyzrálost, pestrý rejstřík úderů, dobré

periferní vidění.
Rozestavění

soupeřova

hráčů

podání, a

umožňovat

musí dvojici

vytvořit

tak

příznivé

co

podmínky pro

postupného útoku. Ideální je, pokud družstvo

tvoří

nejefektivnější

počáteční

dva vyrovnaní

zpracování

fázi rychlého nebo

hráči

-jak v

obraně,

tak

i v útoku.

Základní rozestavení hráčů v utkání dvojic
Oba smečaři praváci
Lepší z dvojice
straně

dvorce,

smečař

tomu tak vždy. Toto

smečařů, smečař

S 1 bude

S2 potom na pravé.

rozestavění patří

při příjmu soupeřova

Většinou

S 1 přebírá i funkci

podání stát na levé
blokaře,

ale nebývá

mezi nejčastější.

Oba smečaři leváci
Rozestavění

obou

hráčů

je

opačné.

Lepší

smečař

z dvojice St stojí na pravé

straně,

zatímco S2 na levé. Toto rozestavění se však dnes již téměř nevyskytuje, neboť je škoda
připravit

se o

útočnou

sílu, kterou

představuje

jedním levákem.
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systém hry s jedním

smečařem

pravákem a

smečař

Jeden

levák, druhý pravák
rozestavění představuje

Pro dvojice toto
hráči

Při

Smečař

jsou vyrovnaní v útoku.

kvalitním

příjmu,

který je

straně

na

představuje

své

útočící

připravit

řešení, zvláště

straně

levák SL stojí na

předpokládán, může

dvojice nebo kvalitní nahrávkou
mič

nejlepší

rychlý útok

ideální pozici pro

nohy, nemusí se

vzájemně

obrovskou výhodu. Jeden z dvojice

(většinou

SP)

pravé, pravák SP je vlevo.
zakončit

spoluhráče.

obíhat

pak pokud oba

při

kterýkoliv

hráč

z

Protože oba mají

postupném útoku, což

zajišťuje

blok.

Obrana
Obranná hra bývá u dvojic
připraveném soupeřově

svou polovinu
připraveném

hřiště.

společná

pro všechny herní systémy.

Při kvalitně

útoku (tzn. nahrávka tzv. "do klidu" a k síti) vykrývá vždy
Zpravidla je to ta, ze které je veden

útoku (nahrávka daleko od

sítě

apod.) je

soupeřův

výhodnější

bbkař

Při hůře

útok.

postavení obou

hráčů

v

poli, které bývá shodné s postavením při příjmu soupeřova podání.

Trojice

Utkání trojic je
divácky

nejatraktivnější

nejpestřejší

a je

ze všech nohejbalových disciplín. Proto je také i

nejzajímavější

straně

i z hlediska taktiky. Ovšem na druhé

je

tato disciplína méně dynamická i fyzicky náročná.
Složení mužstva při
který by však
schopni

rovněž měl

rovnoměrně

nahrávač)

hře

trojic se specializuje na dva

být schopen

podpořit

útok,

smečaře

přičemž

a jednoho nahrávače,

všichni

vykrývat celou plochu hracího pole. Jeden z

tři hráči

musí být

hráčů (může

to být i

se specializuje na hru na bloku.

Základní rozestavení hráčů v utkání trojic

Využití dvou
Výhodou je
umožňuje

smečařů praváků (příp. leváků)

rovnoměrné

nahrávači

St a S2 - jeden ze

smečařů

na bloku:

zatížení celého družstva. Využití dvou vyrovnaných

mást

soupeřův

blok a
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připravovat

ideální

útočné

smečařů

pozice do

nepřipravené

obrany. Oba

smečaři

přijmout soupeřův

se snaží

servis k síti na pravý

kůl

(leváci na levý), odkud si nahrávač vybírá, kterému z nich předloží nahrávku.
Další možnou variantou

při

takovémto složení družstva je

kladoucí vysoké nároky na hru

nahrávače.

hráčů

Smečaři

je prakticky nebránitelný.

praváci

si nabíhá na levý kůl, zatímco S2 na pravý.
smečařům

aby nebránil
pravák
síť,

útočí

z pravého

tzv.

"přes

těžké

přijímají

soupeř

roli

blokaře

nahrávače

může

jako u

blokovat i

háček. Smečaři při

je téměř nezbytné, aby SI v

SI

něj

musí

směřovat

soupeře

se ještě znásobuje,

zaútočit.

Jeden ze

smečařů přebírá

druhý roli zadáka. U systému

obraně přebral

až za

tomto systému stojí od sebe

předchozího případu.

nahrávač),

střed hřiště.

podává. Vzhledem k tomu, že S2 je

oba pokrývat blokem . Riziko pro

uskutečňována

(avšak

podání k síti na

nabíhá po přihrávce k síti ze zámezí,

pokud nahrávač umí z dobrého příjmu také překvapivě
Obrana je

složitý systém

dobrém zažití a sehranosti všech

nohu". Proto nahrávka na

aby mohl zahrávat téměř nechytatelný

celých 9 m a je velice

při

Nahrávač

ve výhledu, když

kůlu

Avšak

poněkud

funkci zadáka a S2 funkci

středo·tého
blokaře.

Využití dvou smečařů- jeden pravák SP, druhý levák SL
I u tohoto
nejjednodušší
se oba

směřuje příjem

smečaři přesunují

očekávají

a to

naběhnutí

několik

se nabízí

od obou smečařů k síti

variant realizace útoku.

doprostřed hřiště.

Ihned po

Při

té

přihrávce

podél pomezních čar k síti. SP na levý kůl, SL na pravý. Zde oba

nahrávku.

Nahrávač
příjmu,

rozestavění

buď

nabíhá na místo nahrávky ze zámezí, aby
kůlu

od pravého

spoluhráčům

neclonil

(levák) nebo od levého (pravák). Správné a

při

včasné

mu umožňuje kvalitní provedení rychlého útoku.

Další variantou je, že
SP, zatímco SL je

připraven

nohu". Pokud by hlavním

příjem směřuje

na levém

smečařem

kůlu,

na pravý
kde

kůl,

očekává

kam si nabíhá hlavní

nahrávku až za

byl SL, systém je stejný pouze

Obrana je podobná jako u všech předchozích

systémů.

Jeden ze

síť

smečař

tzv.

"přes

zrcadlově převrácený.

smečařů

se specializuje na

blok, druhý přebírá funkci zadáka v poli (Stejskal, 2002).
Toto je

přehled nejčastěji

má své výhody i nevýhody.

Ať

využívaných herních

systémů. Pochopitelně,

už z hlediska obranné nebo
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útočné

fáze hry.

že každý

5.1.4. Technika a individuální předpoklady hráčů
Čtvrtá kapitola se bude snažit zmapovat vývoj techniky a individuálních
předpokladů

jednotlivých

hráčů

většinou

pokoušet zanalyzovat

(kondice, výška, pohyblivost, atd.). Techniku se budeme
úrovně

pomocí

zvládnutí herních

v jednotlivých druzích her (singl, dvojice, trojice). Musíme zde

činností

opět

jednotlivce
opět

vycházet

ze

skript z roku 1976, výpovědí starších hráčů a trenérů a v neposlední řadě z videonahrávek.
Změny

fyzické

připravenosti, tělesných

se bude porovnávat dost
se

prováděla většinou
respondentů.

nechutí

těžce,

jen na

proporcí, jako je výška, váha, kloubní pohyblivost

protože u

soustředění

V poslední

době,

nohejbalistů

termínový kalendář pro tento

měření. Měření

reprezentace, a to velmi sporadicky a se

podle

vyjádření

se testy prakticky neprovádějí, protože reprezentační
náročný

neexistuje dostatek

čistě

reprezentačního

trenéra,

jsou velmi krátká

(hodně

bývalého

soustředění

amatérský sport) a

značnou

zaměřená hlavně

na složení

a sehrání reprezentačních družstev.

Herní činnosti jednotlivce v nohejbalu a jejich vývoj

Herní
na

řešení

činnosti

jednotlivce je soubor psychomotorických
(Demetrovič

herních situací

a kol., 1988).

technického provedení, cíleného účelu a taktického
Z hlediska cíleného účelu dělíme herní
- plnící úkoly útoku, které

označujeme jako

uplatnění

ve

je sledovat z hlediska

hře.

činnost jednotlivce

souhrnně označujeme

- plnící úkoly obrany, které

Můžeme

činností hráče zaměřená

na:

jako útočné;

obranné.

Útočné herní činnosti jednotlivce jsou podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder a

zášlap. Obranné herní

činnosti

jednotlivce jsou blok a vybírání

specifických herních situacích mohou
hlavního
v

převažujícího

některých

úkolu i úkol vedlejší.

momentech hry stává

zisku bodu.

Podobně

rychlý útok

(útočná

některé

útočnou

se dá hodnotit

herní

činnost),

herní

Např.

herní

přihrávka

činnosti

V

blok, jakožto obranná herní

činností

určitých

jednotlivce plnit vedle svého
činnost,

jednotlivce vedoucí k

podle toho, zda-li se jedná o

nebo naopak, jedná-li se o
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míče .

přihrávku

se

přímému

přihrávku

na

na postupný útok

(obranná herní

činnost).

dělením

Hranice mezi

na obranné a

útočné

herní

činnosti

jednotlivce není zcela jednoznačná. Jako příklad nám poslouží podání, které klasifikujeme
jako útočný úder, avšak
zároveň

nám

s blokem,

či

těžko můžeme předpokládat,

může vytvořit

přinese přímý

že nám

zisk bodu, ale

dobrou výchozí pozici pro naši obrannou herní kombinaci

bez bloku.

Útočné herní činnosti jednotlivce

Je to souhrn pohybových

úkonů,

které

hráč

používá s cílem dosáhnout dosažení

bodu, případně znesnadnit soupeři přechod z obrany do útoku.

Podání

Podání se v osmdesátých letech
části vnějším

nártem. Podání se hrálo

provádělo nejčastěji přímým
většinou

nártem, nebo z malé

bralo jako nutné zlo, kterým se zahajuje

hra. Hrálo se většinou křížem na zadáka. Nejčastější trenérský pokyn bylo "nezkazit".
Podání se postupem

času začalo

útočnou

pokládat za

kterou se zahajuje každá rozehrávka. S vývojem nohejbalu se
různé

druhy podání technicky

co nejvíce ztížit

méně

soupeři přihrávku,

provádí kterýkoliv

hráč

a

následně

mužstva kopem do

po odskoku míče z prostoru za zadní
prostoru

náročné.

i více

hřiště. Nejčastěji

míče třemi

přímým

razanci. Další používanou technikou jsou kopy
variant podání je rozhodující míra
protihráče

boční

rotace

přímo

ze

způsoby:
země

míče,

nebo

vnitřním

která nám

bod. Podání

nohou z voleje,

z téhož uvedeného

nártem, který je velmi

vnějším

jednotlivce,

se snažíme podáním

přímý či nepřímý

možnými

nebo

činnost

začaly postupně uplatňovat

současné době

tak získat

čárou hřiště

se užívá kopu

V

herní

účinný

pro svou

nártem. U

umožňuje

těchto

vymanévrovat

více do prostoru u postranní čáry hřiště, a tím ztížit zpracování podání.

Vedle těchto základních technik existují ještě dva způsoby provedení podání, které
jsou technicky shodné s dalšími HČJ. Jsou to: podání zahrané vnitřní stranou nohy, které
se

téměř

shoduje s

přihrávkou vnitřní

stranou nohy, a tzv.
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smečované

podání, které je

identické s razantním
hráči

útočným

jednoho mužstva,
sítě

blízkosti

kteří

úderem.

hře

mohou ve

pokynů

a podle

Důležitým

momentem je také spolupráce mezi

trojic (dva), ve

hře

zabraňovat soupeři

podávajícího mohou

lěsné

dvojic Geden) stát v

ve výhledu

cloněním míče.

Přihrávka
Přihrávkou
soupeře

zpravidla označujeme zahrání snadno zpracovatelného míče letícího od
záměrně usměrněného

(1. dotek),

prostoru, kam se

spoluhráč přemístí)

nebo sám

útočný

hře,

soupeř předtím

když

úder zahrát.

Hráč

zahrál

míč

zpracovává podání hlavou nebo

na

některého spoluhráče

tak, aby ten mohl

takto hraje první

míč buď

nahrát na

míč buď při příjmu

do jeho poloviny hřiště.

vnitřní

k síti (nebo do

používají přihrávky tělem a halfvolejem a není to jen u kategorie

době

singlů,

úder,

podání, nebo ve

Nejčastěji hráč

stranou nohy. V poslední

útočný

zpracovával a

se stále

častěji

kde to je naprostá

nezbytnost.
V taktickém pojetí

současného

dvoudopadového nohejbalu se uvádí, že se

přihrávka stává jednou z nejdůležitější HČJ, neboť čím blíže k síti se míč přihrávkou
přihraje,

tím

kterým končí

snadněji
útočná

se nahrává na

útočný

úder z voleje

(případně útočí nahrávač),

kombinace mužstva.

Nahrávka
Nahrávkou

označujeme

záměrně usměrňované smečaři
způsobem

každé zahrání
k

byla, je a pravděpodobně

útočnému
zůstane

míče

úderu.

letícího od

spoluhráče

Nejpřesnějším

a

nahrávka vnitřní stranou nohy.

(2. dotek),

nejužívanějším
Dříve

se hojně

používala nahrávka hlavou, která se v dnešním dvoudopadovém nohejbalu používá velmi
zřídka. Začínají

se objevovat jiné druhy nahrávek, jako je nahrávka nártem nebo

vnější

stranou nohy. Nahrávka nártem se používá v případech nahrávky v těsné blízkosti
nebo nad ní a vyžaduje od
která tímto

způsobem

hráče

velký cit pro

míč.

Nahrávka

vnější

sítě

stranou je specialita,

do poslední chvíle naznačuje útok z přihrávky.

Rychlost nahrávky se neustále zrychluje. V osmdesátých letech se
používaly nahrávky pomalé, to znamená vysoké 50

nejčastěji

s odskokem. Dnes

nejčastěji
při hře

na

dva

smečaře

musí být daleko rychlejší a téměř výhradně do voleje, aby se ztížila možnost

blokaře

postavit adekvátní blok. Po stránce taktické jsme se již

"točila"

kolem

smečaře.

V dnešní době ve

spoustě

vyjádřili,

že se hra

trojic, o nichž je zde hlavně řeč,

dříve

přebírá

hlavní roli nahrávač, který určuje přes koho a co se bude hrát.

Útočný úder

Útočný úder Je každé narušení míče jakoukoliv částí těla (mimo paže),
usměrněného

do

soupeřova

pole nebo

hráče

(v poli nebo na bloku). Jedná se o

útočnou

herní činnost jednotlivce, kterou se snaží hráč znemožnit soupeři udržet míč ve hře. Úder
se

uskutečňuje

minimálně

v blízkosti

úroveň

na

sítě

po nahrávce z voleje nebo po odrazu

horního okraje

sítě, většinou

však nad

úderu může přesahovat nohou, hlavou nebo trupem přes
Ve

hře

smeč (vnitřní

používáme razantní úder -

špičkou

nártem,

síť,

a hlavou), technický úder

(háček,

úroveň

míče

výšky

od

země

sítě. Hráč při

nesmí se jí však dotknout.

stranou nohy, hranou

podrážkou,

vnější

podr~žky,

stranou nohy -

stopbal) a překopnutí (nártem, vnitřní stranou nohy).
Dříve
ně

bylo více

daleko

hezčí

se více používalo technických
času

a

než dnes. Technické

atraktivnější

míče,

pozici mohl dovolit daleko více než v dnešní
dnešních technických úderech je
vidět. Přesně

jenom mistr".
V dnešní

době

podle

podle

odborníků,

smečaře,
době,

nejdůležitější

poučky

Smečovalo

protože v závislosti na pravidlech na
v osmdesátých letech byly

pro diváky. Vycházelo to, jak zde již bylo uvedeno, z nižší

rychlosti hry a z hry na jednoho centrálního

nebyly

úderů,

který si ve svojí "

kdy je daleko

zahrát je

kolektivnější

nečekaně

vnitřní

a tak, aby co nejdéle

se používají všechny výše

stranou nohy nebo hranou podrážky.

zmiňované

hlavou, která je na totálním ústupu a používá se jen

smeče

druhy
zřídka.

Druh

s v)jimkou

smeče

vzniklé herní situace (nahrávka, postavení bloku a obrany) a podle typu

když

určité

Smečují

nejčastěji smeč vnitřní

Smečaři

vyšších postav se stále

z velké výšky nártem nebo

vnitřním
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smeče

se volí podle

smečaře. Smečaři

stranou nohy a hranou podrážky, i

procento z nich dokáže v akrobatických pozicích zasahovat

nártem nebo špicí.

pojetí. Na

"za stavu 1 - 1 zahraje stopbal každý, a za stavu R - 8

se zejména

nižších postav používají stále

neotřesitelné"

častěji

míč důrazně

odchylují od klasické

nártem, což je

smeče.

způsob nesmírně účinný

v halách a

hřištích

s menším herním prostorem. Takto

dobře zasmečované míče

vyskakují

do velkých výšek a jsou v halách a na menších hřištích (kde se nedá ustoupit dál od hřiště)
nebránitelné.
hře

Podle stránky taktické se ve

trojic nejvíce uplatní

smečař

s razantním úderem

vedeným z vyšší výšky, který dokáže zkrátit hru nesignalizovaným technickým úderem.
Zvláště

se využívá

smeč vnitřní

Další možností je zahrání

smeč

stranou nohy a

těchto úderů

nártem do odkrytého prostoru hřiště.

do prostoru okolo bloku, nad blok, nebo

přímo

vytlouci blok.
hře

Ve

rejstříkem. Při soupeřově obraně

všechny možné údery
hrající daleko od
Ve
nohy,

smeč

uplatňují

dvojic se nejvíce

sítě

směřující

hráči

univerzální

bez bloku zahrává

k postranním

se širokým úderovým

útočící hráč především háček

čarám hřiště.

V

případě soupeřovy

a

obrany

je třeba využívat technických úderů.

hře jednotlivců

útočné

se nejvíce používají tyto

údery:

smeč vnitřní

stranou

hranou podrážky, úder vnější stranou nohy a úder podrážkou.

Obranné herní činnosti jednotlivce

Je to souhrn pohybových

úkonů,

hráč

které

používá s cílem zneškodnit nebo

zmenšit účinnost útočných úderů soupeře a zároveň založit vlastní útok.

Blok

Blokem

označujeme

herní

prostor nad sítí s úkolem zabránit
soupeře,

jistit

určitý

činnosti

jednotlivce,

přeletu míče

prostor vlastního pole ve

nebo dozadu do vlastního pole a zpomalit let

při

nichž se snaží bránit

do vlastního pole, srazit

směru
míče

útoku

soupeře,

natolik, aby

odrazit

určitý

míč

do pole

míč

nad sebe

spoluhráč

byl schopen ho

soupeře

je blok nohou,

dostihnout.
Nejvíce užívaným

způsobem

blokování

útočného

jehož základní variantou je blok podrážkou boty
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čelem

úderu

nebo bokem k síti.

Dříve

se

používalo i bloků vnější stranou nohy k síti, a dokonce i hlavou. Dnes se tato HČJ omezila
jen na první dva způsoby.
Po taktické stránce se
většinou

jen

při hře

nahrávkách do

těsné

dříve

tolik neblokovalo. Blok se používal ve trojicích, a to

z odskoku. Ve dvojicích se blokovalo velmi málo, a sice jen
blízkosti

při

sítě.

V dnešní podobě nohejbalu se blok nepoužívá pouze při hře jednotlivců.
Ve
útočný

hře

dvojic se blok používá velmi
přihrávce,

úder po

smečařovi

a blokuje

nebo se

útočný

přesouvá

často; blokař buď

(poskoky u

sítě

úder po nahrávce (pomalý útok

využití základního postavení ve vzdálenosti 3 - 4,5 m od

nebo

síti a blokuje

přeběhnutím)

soupeře).

sítě

při

stojí

a podle

k druhému

Druhou možností je
přihrávky

a následné

nahrávky vystartovat k síti na blok, nebo se stáhnout do obrany.
Ve

hře

Blokaři

trojic se blok využívá nejvíce.

kloubní pohyblivostí

(hlavně kyčelního

kteří

kloubu),

jsou většinou vysocí
činnost

se na tuto

hráči,

s velkou

úzce specializují.

Vybírání míče
Vybíráním

míče označujeme

pravidel dovolenými
aktivní a

účelné

hráč

do

míče,

za

účelem

udržení

míče

ve

hře.

kombinace.

Hráč při

této

činnosti

které byly již výše popsány. V

zpracovává

míč

některých

ve výskoku, v pádu, z voleje, nártem

těsně

ovlivnily pravidla o dopadech a odskoku

míče

pouze ve

do

hřiště,

nahrávka. Po taktické stránce
"nešikovní"

hráči

míče

v rámci
způsobů

složitých obranných situacích

se vývojem nic

směřovány

vytvoření

využívá všech základních

míče

musí být

tělem,

všemi, dle

Hlavní úlohou je

apod. Na vybírání

(halfvolejem),

míče

obrany proti jednotlivým herním kombinacím a zachycení

soupeřovy útočné
úderů

způsoby,

zahrání nesnadno zpracovatelného

hřišti.

země

po odrazu od

nemění,

jen tuto

Takže všechny

činnost

míče

nyní

co nejblíže k síti, aby mohla být provedena kvalitní
při poměrně

velké technické

vyspělosti polařů

(velcí

jsou na bloku) rozhoduje obranné postavení každého jedince. Každý

musí vědět, za co je zodpovědný a jaký prostor musí uhlídat.
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5.2. Prognóza - výsledky a zhodnocení dotazníku a
řízeného

rozhovoru

5.2.1. Vyhodnocení názorů

expertů

Bylo rozesláno nebo rozdáno 22

dotazníků,

odpověďmi,

18

dotazníků.

Z těchto

dotazníků

z kterých se navrátilo, s použitelnými

je vypracována prognóza a je k nim vedena

diskuse. Dotazník byl zpracován základními statistickými metodami.
Řízený rozhovor byl uskutečněn s několika experty z řad trenérů. Jejich názory

jsou podobné jako výsledky dotazníku. V některých

případech

jsme jejich názory doplnili

do diskuse.

1. Jaká je budoucnost světového nohejbalu?

a) nohejbal se bude neustále rozvíjet a rozšiřovat
b) dojde ke stagnaci
c) nohejbal na mezinárodní úrovni postupně zanikne

Tato otázka byla podle nás

nevhodně

položena.

mezinárodního nohejbalu? V otázce o budoucnosti
respondentů

nezískali

jednoznačnou

nabízené možnosti. V několika
změně

odpověď.

odpovědích zazněl

Měla

znít: Jaká bude budoucnost

světového

nohejbalu jsme od

V odpovědích se vyskytují všechny
zajímavý názor, že pokud nedojde ke

struktury FIFTA, tak nebude zánik mezinárodního nohejbalu dlouho trvat. Naproti

tomu stojí pravděpodobnost zvětšení počtu členských států.
My si myslíme, že mezinárodní nohejbal v následujících letech, pro které je
prognóza vypracovávána, bude stagnovat; a muselo by se stát opravdu
(např.

rozpad FIFTA), aby se

dospělo

k závažnějším

bude nohejbal rozšiřovat.
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změnám.

něco

zásadního

V jednotlivých zemích se

2.

Počet startů

na mezinárodních turnajích se bude?

a)

zvětšovat

b) zmenšovat
c)

Počet

přibližně

startů

zůstane přibližně

stejný

na mezinárodních turnajích

zůstane

stejný. Velkým problémem je již napjatý termínový

výrazně přibývalo.

Zmenšování

počtu

podle

výsledků

kalendář,

také nebude, protože se

většinou

aby

dotazníku

turnajů nějak

jedná o stálé akce

stálých organizátorů.
Zde souhlasíme s výsledky i s důvody, které k této otázce zazněly.

3. Jaká je perspektiva
a

uspořádání

MS klubových týmů v kategoriích trojic, dvojic

singlů?

a) nahrazují to

některé

mezinárodní turnaje

b) je to otázka času
c) nic takového nebude

V otázce klubového MS se respondenti
odpovědí

vyjádřili

velmi

nejednotně. Převažující

bylo, že toto MS nahrazují mezinárodní turnaje, a šlo by stejně jen o název.
My si myslíme, že turnaj typu klubového MS by mohl pomoci rozvoji nohejbalu.

Jednalo by se
kategorie

organizačně

Gunioři,

V

době,

o velmi

náročnou

akci, na které by měly své zastoupení všechny

ženy a muži) a hrály by se všechny druhy hry.
na kterou je vypracovávána tato prognóza, turnaj podobného typu, podle

našeho názoru, nebude.

4. Bude se zvyšovat zájem

sponzorů

o nohejbal?

a) ano, je to otázka času
b) jen při zvýšení diváckého zájmu
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c) bude záležet jen na "známostech"
d) · ·· ··· ···· ·· ······ ·· ·· · ······· ·· ·

Zájem
bude

sponzorů

pokračovat.

sponzorů

se v poslední

době zvětšuje

Velkou roli zde stále budou hrát

se bude stále hledat mezi bývalými

drobnou protislužbu (např.

zapůjčení hřiště

hráči

a podle

různé

nebo

odpovědí zvětšování

zájmu

známosti a kontakty. Nejvíce

rekreačními hráči, kteří

budou za

na turnaj) ochotni vložit finanční prostředky .

Zde plně souhlasíme s výsledky dotazníku.

5. Bude se stále zvyšovat členská základna ČNS?

a) ano, jako ve většině

sportů

b) ne

c) jen minimálně
d) ano, ale .......... .... ..... .. .. ... ... .

Členská základna se bude zvyšovat, je ale otázkou jak moc. Výsledky dotazníku

jsou zde

nejednoznačné. Většina respondentů

se domnívá, že se

členská

základna bude

zvětšovat jen minimálně.

Náš názor je takový, že
v případě zaregistrování co

členská

základna se bude

největšího počtu rekreačních hráčů.

výrazněji zvětšovat

Jinak se

členská

bude zvětšovat jen minimálně.

6. Je stávající systém

soutěží

vyhovující?

a) ano
b) ano, ale

chtělo

c) ne, chce to

by to některé drobné

změnu;
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změny

a jaké

jakou ... ... ...... ... ... .. .... .... .. .

pouze

základna

Většina respondentů odpověděla,

že systém

soutěží

je vyhovující, a nebude se

měnit. Některé změny očekávají jen u jednorázových soutěží (MČR).

Zde jsme stejného názoru jako respondenti. Systém jako takový
jen drobné

změny (počet

postupujících a sestupujících,

zůstane

počet účastníků

a budou

jednorázových

akcí).

7.

Nepřejde

se v nohejbale na systém hodnocení

tenisu ATP systémem a

soutěž

jednotlivců, například

jako u

družstev se bude hrát jako jednorázová soutěž?

a) něco na tom je
b) ne, je týmový sport
c) ano

' .. .. ... .. ............... . .... . ......... ... .
.. ' system
d) Jiny

Tuto
mělo

změnu většina

by se u toho

zůstat.

dotazovaných odmítla s tím, že nohejbal je týmový sport, a

Došlo by, podle dotazovaných, ke spojování nejlepších

hráčů

do

jednotlivých družstev a zmenšení konkurence.
Z našeho pohledu by se to z

finančního

hlediska vyplatilo, protože jednodušeji se

peníze shánějí na jednorázovou akci typu Českého poháru, než na dlouhodobou soutěž.
Z pohledu
střídají

výborní

kde je kvalita v
týmové

diváků

hráči

je podle nás také

(ve finálových

částech

zachování

na předchozí otázku, systém

8. Dojde v

českém

nohejbale k

základny. Jak už bylo uvedeno v

zachován.

některým změnám

pravidel?

a) ano
b) ano, ale jen v nepodstatných věcech
c) ne
d) nevím
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části,

dvojice) daleko horší. Pro zachování hlavní

větší členské

soutěží zůstane

sledovat turnaj, kde se neustále

turnaje), než normální zápas dlouhodobé

některých částech (např. třetí

soutěže hovoří

zajímavější

odpovědi

Změny

tedy

odpověděla

pravidel podle

odpovědí pravděpodobně

ano a zbytek nevím. Je to

nastanou.

pravděpodobně

Většina respondentů

reakce na vývoj pravidel

v posledních letech, kdy se pravidla měnila neustále.
Náš názor je, že opravdu velké
měnit jenom

změny (např. počet dopadů)

nebudou. Mohou se

drobnosti, které přímo nesouvisí s hrou.

9. Co říkáte pravidlu FIFTA o změně

a)

nemůže

dopadů

na světové

to pomoci ani slabším

scéně?

státům

b) srovná to reprezentační nohejbal
c) nic to

nepřinese

d) bude z nohejbalujiný sport

Respondenti si myslí, že to
udělá

jiný sport. Nohejbal se podle nich stane

některých respondentů

pomoci ani slabším
hodně

státům

technicky a fyzicky

a z nohejbalu to
náročný.

A podle

nebude tak divácky atraktivní.

Z našeho pohledu se
počtu

nemůže

reprezentační

nohejbal

nepatrně

srovná. Bude záležet jen na

a kvalitě tréninkových hodin, aby se i tato forma nohejbalu stala atraktivní.

10. Co

říkáte

na možnosti hrát dlouhodobé

soutěže

jako zimní sport

převážně

v halách?

a) ne, je to letní sport
b) bylo by to moc drahé
c) je to možné

V této odpovědi jsou respondenti rozděleni na dva tábory. Část tuto možnost
připouští jako

dobrou, i když poměrně drahou možnost, a druhá část ji odmítá, protože to je

klasický letní sport.
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Náš názor je takový, že
velmi

těžké určit časový

v halách dlouhodobé

nejvyšší

soutěže,

do hal

přejdou,

i když je

horizont. Hodil by se zde model volejbalu. To znamená přes zimu

soutěže

místa na reprezentační

minimálně

av

létě

jakási obdoba antukové ligy. Našlo by se zde i více

soustředění.

l l. Hlavním povrchem bude stále antuka, nebo se bude stále více hrát na umělých
površích?

a) stále se bude držet antuka
b)

začnou

se víc prosazovat umělé povrchy

c)

přibude umělých povrchů,

ale hlavním povrchem bude stále

antuka

Z

odpovědí

je patrné, že hlavním povrchem bude stále antuka, ale i

s umělým povrchem bude neustále

přibývat.

hlišť

Jsou totiž daleko jednodušší na údržbu a

rozdíl v pořizovací hodnotě není v dnešní době tak velký.
Plně

se ztotožňujeme s názorem respondentů.

12. Dojde časem ke zkrácení doby zápasů dlouhodobé

a)

měly

soutěže?

by se určitě zkrátit

b) jsou akorát
c) musel by se zmenšit počet hráčů v družstvech

Podle
ideálně

názorů respondentů

dlouhé, a

nemělo

by se to

jsou zápasy dlouhodobé
měnit.

soutěže

z hlediska

času

Zkrátit zápasy by byli ochotni jen v případě

zmenšení počtu hráčů v týmech, aby zůstala zachována vytíženost jednotlivých hráčů.
My si myslíme, že jsou zápasy

zbytečně

dlouhé (až 4-5 hod.), a dojde kjejich

zkrácení, a to jak vyplynulo z dotazníku, za cenu zmenšení
snížení
zápas

počtu dílčích zápasů.

čtyři

Z hlediska

diváků

až pět hodin vydrží málokdo.
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počtu hráčů

by to bylo také

přínosem,

v družstvech a

protože sledovat

13. Specializace hráčů se bude?

a) prohlubovat
b) bude spíš převládat univerzálnost
c) podle

Podle

výsledků

doposud. Je to v

druhů hry

dotazníku bude hrát nohejbal víc univerzálních

důsledku

tlaku na

klíčové hráče umět

hráče. Vyhranění hráči

:aež

všechno a dokázat rozhodnout v

jakémkoli druhu hry. Zde poprvé, podle nás, došlo k zaujatým
daného

hráčů

odpovědím

podle stylu

odpovídali, že se specializace bude prohlubovat, a

univerzálové odpovídali, že nebude.
Podle našeho názoru bude nohejbal
jednotlivé druhy hry a posty v nich.

směřovat

Univerzálů

ke specializaci, jako každý sport, na

nebude ubývat, ale nebudou se na

vrcholných soutěžích tolik prosazovat.

14. Technická vyspělost hráčů se bude?

a) zvyšovat
b)

Jedinou
technická

neměnit

skutečností,

vyspělost hráčů

na které se respondenti

bude zvyšovat. Podle

stoprocentně

respondentů

dnešní rychlejší hře bez lepší techniky nepůjde.
Zde plně souhlasíme s názory respondentů.

15. Přibude využívání kombinací pravák - levák?

a) ano
b) zaleží na počtu leváků

c) ne
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to po

shodli, je ta, že se

změnách

pravidel a při

Zde se nejvíce vyskytoval názor, který kombinoval
"záleží na počtu
již využívá a

leváků".

při

hráče upřednostňující

Kdo

neustálém zlepšování blokujících

odpověď

"ano" a

odpověď

hru levou nohou má, tak tento systém

hráčů,

to bude jedna z mála možností,

jak blok bez rizika obejít.
Náš názor je stejný. Jen bychom
nejvíc preferuje

hráče upřednostňující

chtěli

doplnit, že nohejbal je sportem, který asi

hru levou nohu. (pro charakteristické postavení

při

smeči).

16. Bude v

současném

nohejbalu nadále ubývat technických úderů?

a) ano
b) ne

Nebude. Respondenti

odpověděli,

k jednomu dopadu, tak technických
diváky,

kteří většinou

bude hrát

razantně

překvapit soupeře.

nezmění

pravidla

směrem

ubývat nebude. Budou neustále lákadlem pro

ani nevědí, ,jak je zahrát, natož je umět zahrát".

Z našeho pohledu je
úderů

úderů

že pokud se

odpověď

stejná. Jen si myslíme, že se hlavní

a technické údery budou

změnou,

část útočných

která bude mít hlavní

účel

Nebude možno vyhrát zápas jenom technickými údery.

17. Zvýší se

četnost

tzv.

signálů

(v obranných i útočných činnostech)?

a) ano
b) ne
c) . . ... . ... ... . .. .............. .

Až na několik respondentů zněla odpověď "ano". "Signály" se budou stále více
rozvíjet ze zažitých situací, které se takto již hrají. Pomocí
družstva snažit eliminovat obranu (útok)
budou vznikat "signály"

soupeře. Při

složitější.
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"signálů"

se budou jednotlivá

zvýšené technické

vyspělosti hráčů

Máme stejný názor, jen se nesmí, jak již bylo
na jednodopadová. V tomto

případě

několikrát řečeno, změnit

by to bylo velmi

náročné

pravidla

a až na malé výjimky

nemožné.

18. Vývoj hry v kategorii trojic se bude ubírat?

a) ke klidné vysoké nahrávce
b) ke zrychlené nahrávce jako ve volejbalu
c) .. .. .. ... .... .. ················

Tato otázka úzce souvisí s předchozí. To znamená, že "signál" se musí hrát
rychle, jinak je

neúčinný.

Proto podle

respondentů

bude hra trojic v nohejbale

směřovat

ke

zrychlené nahrávce jako při volejbalu. Vyskytl se i názor kombinace obou systémů.
Zde

opět

nezbývá než souhlasit. I když se více kloníme ke kombinaci obou

systémů.

19. V útoku bude převažovat?

a) kombinace
b) individuální schopnost smečaře

V útoku bude rozhodovat individuální schopnost
vyjádřila většina respondentů.

respondenti

vyjádřili opačně.

nahrávači vyjadřovali
Nahrávačů

Trochu se to

Zde se

opět

pro kombinaci a

vylučuje

smečaře.

Tímto

se

s otázkou o "signálech", kde se

dostáváme k mírně zaujatým

útočící hráči

způsobem

odpovědím,

pro individuální schopnost

kdy se

smečařů.

není tolik jako útočících hráčů, proto nastal tento výsledek.

Zde se
kvalitnějším

přikláníme

ke kombinaci, protože individuální výkony

obranám pravděpodobně nebudou stačit.
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smečařů

proti stále

20.

Smečované

podání se v singlu stane nezbytným?

a)

určitě

b) ne
c) jen u útočně vedené hry
d) .. . .. . . .. .. . ... ... ............ .. .

Z všech
pro

úspěšnou

smečovaného

odpovědí

zde

zaznělo

jen jednou, že

smečované

podání nebude nezbytné

hru jednotlivců. Valná většina dotazovaných se tedy vyjádřila pro nezbytnost
podání.

Souhlasíme s výsledkem, jen bychom
styl podání, ale

umět

chtěli

dodat, že není možné ovládat jeden

využít i podání jiné (nártem, halfvolejem, atd.).

21 . Stane se nezbytné mít v ligových soutěžích nehrajícího trenéra s licencí?

a) ano
b) ne,

může

to vykonávat některý zkušený hráč

Nezbytnost nehrajícího trenéra s příslušným

vzděláním

do budoucna to bude platit dvojnásob. Respondenti se

se jeví již v dnešní

vyjádřili

době

a

až na dva pro nutnost

trenéra s licencí.
Tato otázka je podle nás

jednoznačná.

Jsme

přesvědčeni,

nepůjde.

22. Kolik procent hry bude obsahovat trénink nohejbalu?

a) 50%
b) kolem 70%
c) co možná nejvíc

63

že bez trenéra to

Z výsledků této otázky nelze dát

jednoznačnou odpověď.

Názory jsou zde

naprosto rozdílné.
Z našeho pohledu by
věnovat

nechuť

ostatním složkám

měl

přípravy.

být herní trénink v tréninku obsažen 50 % a zbytek
Jaký bude další vývoj, není jednoznačné

říci,

protože

trénovat jinak než hrou je u některých hráčů nohejbalu zřejmá.

23. Které

doplňkové

sporty budou nejvíce využívány?

a) malá kopaná
b) florbal
c) stolní tenis
d) atletika
e) posilování
t) hokej

g) squash
.. ' sport - J"ak'y .............. . ....... .. . .. ... .. . .
h) Jiny

Nejužívanějším doplňkovým
nohejbalistům

minulosti se

pro jejich

zřejmě

počet respondentů.

poměrně

sportem bude i nadále malá kopaná, která je

dobrou technickou

připravenost

bude více využívat posilovna, pro kterou se

Zvětší

vyjádřil

druhý

největší

Ve výsledcích byl uveden každý sport, který byl nabízen v dotazníku.

Zde souhlasíme s výběrem respondentů.

24.

nejbližší. Oproti

se podíl rehabilitace na tréninku?

a) ano
b) ne
c) jen u starších hráčů
d) podle ekonomických podmínek
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Když se zlepší ekonomické podmínky, bude
nejčastěji odpověděli

1

rehabilitace. Respondenti zde

"podle ekonomických podmínek".

Podle našeho názoru se podíl rehabilitace zlepšuje již
bude

pokračovat.

úrovně

Nebude to tolik závislé na

penězích

obyvatelstva.
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teď

a v tomto trendu se

nohejbalu, ale na zvyšování životní

6.

Závěry

práce

Cílem práce byla analýza nohejbalu od roku 1980 do

současnosti

a prognóza

nohejbalu do roku 2010. Úkolem této práce bylo seznámení s obecným prognózováním a
přehled

s prognózováním ve sportu,

literatury o nohejbalu a o prognostice sportu.
rozdělili

Výsledky analýzy nohejbalu jsme

čtyř částí.

do

části

V první

se

zabýváme organizační složkou nohejbalu. Věnujeme se práci ČNS a po vzniku FIFTA její
soutěží,

práci, organizací dlouhodobých a jednorázových
části

obou organizací. Ve druhé

řadě

a v neposlední

spoluprací

se snažíme rozebrat vývoj pravidel. Vycházíme zde

z klasických pravidel z osmdesátých let, která se pro svoji jednoduchost a malé nároky na
techniku

hráčů

revoluční změny

dochovala v rekreační

formě

pravidel (dopad pouze ve

hřišti,

zachycen vývoj mezinárodních pravidel. Tato
pravidel nohejbalu.

Třetí část

systémů

hře

herních

činností

u nás

patří

výňatek

ně.

Je zde

z dnes platných

polař,

jeden

hráči útočí).

nahrávač)

až

Zde jsme to

hráči

postupem

změnách

pro hru jsou také (v závislosti na

změny. Věnuje

času

se tomu

čtvrtá část

musí být větší,
děje

analýzy. Nesnažíme

silnější

a techničtější, aby

u všech

sportů),

ale na

hráče,

i na jednotlivých postt;ch,

Soutěžní

nohejbal v dnešní podobě

jednotlivce ukázat, jak se hra

posouvá po všech herních stránkách směrem
Závěry

jeden

(všichni

byli schopni reagovat na vývojové trendy hry (toto se
příkladech

a reakce na

trojic, ale v analýze je to popsáno pro všechny druhy hry.

pravidlech a zrychlování hry) velké
se zde jen dokumentovat, že

míče)

obsahuje i

smečař,

době

předpokladech

V technice a individuálních

část

Geden

k systémům, které se používají v dnešní
popsali na

dva dopady

je o herních systémech a taktice, která s nimi souvisí.

Dostáváme se od nejjednodušších

zjednodušeně

nohejbalu do dnešní doby. Popisujeme

dopředu.

z prognózy nohejbalu jsou následující.

mezi malé sporty, ale je předpoklad jeho rozvoje v dalších letech. Toto dokládá

postupné zvyšování

členské

rozšiřování soutěží,

a to i v ženském nohejbale. Výše uvedené aspekty povedou ke

snadnějšímu shánění peněz

základny, která podle

do nohejbalu od

výsledků

sponzorů, kteří

prognózy poroste

jsou s tímto sportem

včetně

většinou

úzce spojeni.
Na

mezinárodní

konkurenceschopnosti

scéně

hodně

má

daleko.

organizovaný

Přes

nohejbal

neustále se zvyšující
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(fotbaltenis)
členskou

ke

základnu,

zejména ve

střední Evropě

vedení (FIFTA)

a na Balkánském

nepravděpodobné

poloostrově,

soutěží

změn

při vysloveně

zlepšení. Z výsledků prognózy je tedy

mezinárodní nohejbal nebude v nejbližších letech
v případě velkých

je

měnit.

Výrazné

změny

ve FIFTA, nebo po jejím rozpadu. Navýšení

amatérském

zřejmé,

že se

mohou nastat jen

počtu

mezinárodních

ani nové typy soutěží (klubové MS) nebudou.
Pravidla se v nohejbale budou vyvíjet, podle

se budou pravidla, která se
atd.). Zásadní pravidla
měnit

nohejbale,

přímo

Někteří

velikost

hřiště)

se,

respondenti odpovídali, že "se snad

Vývoj pravidel FIFTA si nikdo netroufá odhadnout, protože se pravidla
uprostřed

neustále.

nedotýkají hry (velikost herního prostoru, povrch

(počet dopadů, počet dotyků,

nebudou.

výsledků průzkumu,

rozehraného MS, a to docela zásadním

způsobem.

alespoň
měnit

v

Měnit
hřišť,

českém

nebudou".

například měnila

Největší

změnou

u

mezinárodních pravidel bylo zavedení jednodopadového nohejbalu, od kterého si FIFTA
slibuje omezení
dotázaných

úspěšnosti

odborníků

překapávanou přes síť,
soupeřovy

českého

a slovenského nohejbalu ve

k tomuto nedojde a
míč

s hlavním cílem

obrany. My s tímto názorem

udělá

světě.

Z pohledu

to z nohejbalu jiný sport, jakousi

nezkazit, místo snahy o zisk bodu překonáním

úplně

nesouhlasíme, jak jsme rozvedli v kapitole

Vyhodnocení názorů expertů.
hráčů

Technika se bude u jednotlivých
změnami
přímo

pravidel (snížení počtu

dopadů,

zlepšovat, respondenti toto

dopad míče pouze do

hřiště),

zdůvodňují

která lepší techniku

vyžadují, a zrychlením hry. Jako příklad zde uvádíme naprostou nezbytnost ovládání

smečovaného

podaní u hry jednotlivců.

Taktika se přizpůsobí rychlejší hře, která bude založená na nastřelovaných
nahrávkách. Herní situace se budou

řešit

pomocí

nacvičených

kombinací

(útočných,

obranných). Nejlepší hráči budou úzce specializovaní na druhy hry a na svoji úlohu v nich
a posty v nich. Univerzálních

hráčů

nebude ubývat, ale nebudou na vrcholných akcích

dosahovat takových výsledků jako dříve. V nohejbale bude neustále pokračovat snadnější
prosazování

hráčů, kteří při smeči upřednostňují

levou nohu. Technických

úderů při

zakončování útočných

akcí (pokud se nezmění pravidla) nebude ubývat, ale budou

převážně

(překvapující)

plnit taktickou

funkci než nosnou

hra.
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část,

kterou bude

tvořit

razantní

Nohejbalová družstva povedou
soutěže.

trenéři, kteří

boudou mít licenci podle druhu

Trénink bude obsahovat mimo vlastní hru i fyzickou, taktickou a technickou

přípravu. Nejrozšířenějším doplňkovým

sportem bude stále malá kopaná, ale budou se

prosazovat i jiné sporty (posilování, tenis, squash, atd.).
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S.

Přílohy

Příloha

1

Dotazník prognóze nohejbalu do roku 2010
1. Jaká je budoucnost světového nohejbalu?

a) nohejbal se bude neustále rozvíjet a rozšiřovat
b) dojde ke stagnaci
c) nohejbal na mezinárodní úrovni postupně zanikne

2. Počet startů na mezinárodních turnajích se bude?

a)

zvětšovat

b) zmenšovat
c)

zůstane přibližně

stejný

3. Jaká je perspektiva uspořádání MS klubových týmů v kategoriích trojic, dvojic
a

singlů?

a) nahrazují to některé mezinárodní turnaje
b) je to otázka času
c) nic takového nebude
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4. Bude se zvyšovat zájem

sponzorů

o nohejbal?

a) ano, je to otázka času
b) jen při zvýšení diváckého zájmu
c) bude záležet jen na "známostech"

d) ················· ···· ... ... ..... .

5. Bude se stále zvyšovat členská základna ČNS?

a) ano, jako ve většině

sportů

b) ne
c) jen minimálně
d) ano, ale ......... . ........... ... . .... .

6. Je stávající systém

soutěží

vyhovující?

a) ano
b) ano, ale chtělo by to některé drobné
c) ne, chce to

7.

Nepřejde

změnu;

soutěž

a jaké ... .. . .. ..... . .... .

jakou ................. . .. .... . ..... .

se v nohejbale na systém hodnocení

tenisu ATP systémem a

změny

jednotlivců, například

družstev hrát jako jednorázovou soutěž?

a) něco na tom je
b) ne, je týmový sport
c) ano

.. ,
,
d) J1ny system .. . .......... . .......... . ... . .... . ...... .. .
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jako u

8. Dojde v

českém

nohejbale k některým

změnám

pravidel?

a) ano
b) ano, ale jen v nepodstatných věcech
c) ne.
d) nevím

9. Co říkáte pravidlu FIFTA o změně

a)

nemůže

dopadů

na

světové scéně?

to pomoci ani slabším státům

b) srovná to

reprezentační

nohejbal

c) nic to nepřinese
d) bude z nohejbalu jiný sport

10. Co
převážně

říkáte

na možnost, že by se dlouhodobé

soutěže

hrály jako zimní sport

v halách?

a) ne, je to letní sport
b) bylo by to moc drahé
c) je to možné

ll. Hlavním povrchem bude stále antuka, nebo se bude stále více hrát na umělých
površích?

a) stále se bude držet antuka
b) začnou se víc prosazovat umělá hřiště
c) přibude umělých hřišť, ale hlavním povrchem bude stále antuka
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12. Dojde

časem

ke zkrácení doby zápasů dlouhodobé

a) měly by se

určitě

soutěže?

zkrátit

b) jsou akorát
c) musel by se zmenšit počet hráčů v družstvech

13. Specializace hráčů se bude?

a) prohlubovat
b) bude spíš převládat univerzálnost
c) podle

druhů

hry

14. Technická vyspělost hráčů se bude?

a) zvyšovat
b)

15.

Přibude

neměnit

využívání kombinací pravák - levák?

a) ano
b) zaleží na počtu leváků
c) ne

16. Bude v

současném

nohejbalu nadále ubývat technických úderů?

a) ano
b) ne
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17. Zvýší se četnost tzv. signálů (v obranných i útočných činnostech)?

· a) ano

b) ne
c) ····· · .. ..... . ...... ... .... .. .

18. Vývoj hry v kategorii trojic se bude ubírat?

a) ke klidné vysoké nahrávce
b) ke zrychlené nahrávce jako ve volejbalu

c) .............................. .
19. V útoku bude převažovat?

a) kombinace
b) individuální schopnost smečaře

20.

Smečované

a)

podání se v singlu stane nezbytným?

určitě

b) ne
c) jen u

útočně

vedené hry

d) ..... ... . .. . .. ... .... .. ... ... . .. .

2 1. Stane se nezbytné mít v ligových soutěžích nehrajícího trenéra s licencí?

a) ano
b) ne,

může

to vykonávat některý zkušený hráč
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22. Kolik procent hry bude obsahovat trénink nohejbalu?

a) 50%

b) kolem 70%
c) co možná nejvíc

23. Které

doplňkové

sporty budou nejvíce využívány?

a) malá kopaná
b) florbal
c) stolní tenis
d) atletika
e) posilování
f) hokej

g) squash
.. , sport- J"ak,y ........... .... . . .. . ... . .... . . .. . .
h) Jlny

24. Zvětší se podíl rehabilitace na tréninku?

a) ano
b) ne
c) jen u starších hráčů
d) podle ekonomických podmínek
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Přl1oha

2

Průvodní

dopis k dotazníku

Ahoj, zdravím všechny hráče nohejbalu.
Prosím o vyplnění dotazníku, který se tak trochu týká toho, jakým směrem by měl
jít nohejbal dál. Jedná se o 25 otázek systému a-b-c. Některé otázky je možné
i doplňovat podle uvážení.
Předem děkuji za vyplněné a zpět přeposlané dotazníky, velice mi to pomůže v

mojí diplomové práci na toto velmi zajímavé téma.

Ukázka způsobu vyplnění dotazníku:

1) Míč bude stále kulatý?
- a) bude
b) nebude
c) jiná možnost a jaká ....... .

Před Vaší odpovědí udělejte pomlku, případně místo teček můžete dopsat Váš

názor. V případě potřeby můžete vepsat Váš názor i kdekoliv jinde.

Jarda Poul
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