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Abstrakt 

 

Název práce:  

 Roční tréninkový plán v nohejbale u dorostové kategorie 

 

Klíčová slova: 

 Tréninkový proces, dorostová kategorie, plánování, roční periodizace. 

 

Vymezení problému: 

 V nohejbalové literatuře nalezneme jen velmi málo informací ohledně tréninku a 

jeho plánování. V kategorii dorostenců chybí úplně, proto se pokusím za pomoci 

literatury sportovního tréninku tento nedostatek doplnit. 

 

Cíl práce:  

 Cílem bakalářské práce je návrh konceptu ročního tréninkového cyklu 

v nohejbalu pro dorostovou kategorii. Dílčím úkolem je vytvoření souboru cvičení 

zaměřeného na zdokonalení techniky a taktiky herních dovedností při řešení útočných a 

obranných herních situací v rámci celoročního tréninkového cyklu. 
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Abstract 

 

Title:  

 The annual training plan for junior category in futnet. 

 

Key words: 

 Training process, junior category, planning, annual periodization. 

 

The problem definition: 

 It is very difficult to find any relevant information about futnet training and its 

planning in contemporary literature. Moreover, junior category is omitted completely.   

I will try to explore sport training related literature and apply acquired knowledge. 

 

The aim of the thesis:  

 The aim of this thesis is creation of an annual futnet training plan for junior 

category. The sub-task is to create a set of exercises for improving techniques and 

tactics of game skills in solving offensive and defensive game situation within annual 

training cycle. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČNS = Český nohejbalový svaz 

ČR = Česká republika 

ČSTV = Český svaz tělesné výchovy 

DPP = Dvojice v nohejbale, kde spolu hrají dva praváci 

DLL = Dvojice v nohejbale, kde spolu hrají dva leváci 

DPL = Dvojice v nohejbale, kde spolu hrají pravák s levákem 

EFTA = European Footballtennis Association (Evropská nohejbalová asociace) 

FIFTA = Fédération Internationale de Footballtennis Association (Mezinárodní 

nohejbalová federace) 

FTVS = Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HK = Herní kombinace 

IFTA = International Footballtennis Association (Mezinárodní nohejbalová asociace) 

MČR = Mistrovství České republiky 

ME = Mistrovství Evropy 

MS = Mistrovství světa 

RTC = Roční tréninkový cyklus 

T1P = Trojice v nohejbale, kde se hraje systémem na jednoho smečaře praváka 

T1L = Trojice v nohejbale, kde se hraje systémem na jednoho smečaře leváka 

T2LL = Trojice v nohejbale, kde se hraje systémem na dva smečaře leváky 

T2PP = Trojice v nohejbale, kde se hraje systémem na dva smečaře praváky 

T2PL = Trojice v nohejbale, kde se hraje systémem na dva smečaře, praváka a leváka 

UNIF = Union Internationale de Futnet  (Mezinárodní unie futnetu) 
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1. Úvod 

 

 Naším záměrem je vytvořit určitou představu o vyváţeném a komplexním 

tréninku pro budoucí trenéry mládeţe, neboť nyní publikace na toto téma v zásadě 

chybějí a ohledně tréninku v nohejbalu je jich pramálo. Pokusíme se sestavit celkový 

roční tréninkový cyklus, který budeme dále dělit na menší cykly aţ po ukázky 

jednotlivých tréninků. Začneme od sportovního tréninku obecně, a z toho se budeme 

snaţit vycházet při sestavování ročního tréninkového plánu pro nohejbal. 

 Chybějící sestavený tréninkový plán by totiţ znamenal plánování chyb, ať uţ 

hrajete či trénujete na jakékoliv soutěţní úrovni. Jsme přesvědčeni, ţe tréninkový plán 

kaţdému trenérovi hodně pomůţe, ačkoliv je problém si na tuto činnost udělat dostatek 

času. V nohejbale to platí dvojnásob. Roční plán je pro trenéra jako mapa, ve které 

můţe číst, aby se neztratil v tréninkovém procesu. Podle vytvořeného plánu jde 

jednodušeji sestavovat kaţdou tréninkovou jednotku. 

 Trenérská práce v nohejbale není nic snadného. Nikdo vám za ní nezaplatí. Proto 

je také úroveň tréninků většinou na nízké úrovni. Trenérskou činnost tak provádí 

z velké části hráči samotní, coţ se odráţí na kvalitě, neboť trénink končí pouze u 

samotné herní činnosti. V lepším případě probíhá nácvik herních dovedností či drobné 

hry. Pokud druţstvu trenér nechybí, pak je situace mnohem lepší. Tréninku nechybí 

správné vedení a trenér můţe určit cíle a úkoly kaţdého tréninku. Pokud trenér sám 

nohejbal hrál, coţ bude většina případů, bude znát určité tréninkové cesty. Kompletní 

znalost tréninkového procesu a soubory her však musí hledat v odborné literatuře 

nesouvisející s nohejbalem, protoţe nohejbalové zdroje jsou po kvantitativní stránce 

velmi chudé. Je to s podivem, kdyţ je nohejbal náš národní sport a zrodil se v naší zemi 

uţ téměř před sto lety.  

Jedním z mála autorů, kteří u nás o nohejbalu zasvěceně píší, je redaktor 

internetového magazínu Nohec pan Martin Maršálek. Píše aktuální články o dění 

v nohejbalovém světě a je autorem nejnovější knihy o nohejbale. S panem Martinem 

Maršálkem jsme v kontaktu a pomůţe nám zodpovědět některé otázky, které není 

moţné najít v literatuře.  
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 Já sám jsem hrál ještě na střední škole ve Ţďáru nad Sázavou nejvyšší 

nohejbalovou dorosteneckou soutěţ. Byla to pro mě velká zkušenost a je škoda, ţe po 

odchodu hráčů do muţské kategorie se pro nedostatek dorostenců druţstvo rozpadlo. 

Nyní hraji za Sokol Bedřichov třetí nejvyšší soutěţ muţů, kde jsem nejmladším členem 

týmu. Průměrný věk hráčů v týmu se neustále zvyšuje. Hlavním důvodem je špatná 

práce s mládeţí a nedostatečné moţnosti herní praxe mladých hráčů. Proto bychom se 

měli pokusit tuto situaci napravit a dát tréninku pevný řád. Dalším problémem je počet 

mladých hráčů nohejbalu v Jihlavě. Pro jejich malý počet byly tréninky zrušené, a tak se 

dorostenci schází pouze k odehrání povinných turnajů, které musí kaţdý klub pod 

záštitou Českého nohejbalového svazu odehrát, aby mohl hrát soutěţe v muţských 

kategoriích. Je to ale velká škoda, protoţe kaţdý ví, ţe stejně dříve či později musí do 

týmu přijít „mladá krev“. Pokud by se tréninku ujal nějaký trenér, který by se postaral o 

potřebnou úroveň, hodně hráčů by opět rádo trénovalo. Postupem času by se podle 

zájmu mohli přibírat do druţstva noví hráči. Rád bych vyuţil své zkušenosti z tréninků 

a poznatky ze studia FTVS při vlastním trénování mládeţe na Vysočině, kterému bych 

se v budoucnu rád věnoval. 
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2. Současný stav bádání 

 

2. 1. Charakteristika nohejbalu 

  

 Sportovní hra patřící do skupiny síťového typu, při níţ se jednotlivci, dvojčlenná 

či trojčlenná druţstva snaţí zahrát míč povolenými pravidly přes síť takovým 

způsobem, aby ho nebyl soupeř schopný vrátit zpět. 

 

2. 1. 1. Historie 

 

 Základní myšlenka hry v podobě překopávání míče na stranu soupeře s vyuţitím 

některých pravidel volejbalu se objevovala na různých místech světa v rozličných 

obměnách. Z historických pramenů vyplývá, ţe podobná hra se hrála jiţ před naším 

letopočtem v Asii. 

 První české formy hry jsou zaznamenány od roku 1922. Tehdy se hrálo přes 

nataţený provaz. Ještě před druhou světovou válkou se začalo v českých zemích 

pravidelně trénovat a postupně se tvořily začátky organizované soutěţe a oficiálních 

pravidel.  V této době také vznikl název nohejbal, který má nepochybně inspiraci ve 

slovu volejbal. Později se však hlavně na mezinárodní scéně uchytil název fotbaltenis (v 

angličtině footballtennis). V roce 1944 byla vydána první jednotná pravidla, poté v roce 

1961 vznikl první nohejbalový orgán ustanovením praţské komise nohejbalu ČSTV. 

Brzy jej doplnily další okresy a kraje. Český nohejbalový svaz byl ustanoven v roce 

1971 a sdruţoval 1295 členů ze 103 oddílů. Rok na to se začala hrát první dlouhodobá 

celorepubliková soutěţ – 1. liga muţů. V sedmdesátých letech se dostává nohejbal díky 

exhibičním výjezdům a turnajům i do zahraničí. Ve Švýcarsku byla v roce 1987 

zaloţena mezinárodní nohejbalová federace IFTA (později FIFTA), a to bez účasti 

Československa (připojeno aţ roku 1989). Od rozdělení Československa se hrají 

v Česku i na Slovensku samostatné soutěţe. Od roku 1991 jsou pořádány ve dvouletých 

intervalech ME a od roku 1994 rovněţ kaţdé dva roky také MS. Soutěţí jednotlivci, 
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dvojice a trojice. Hráči Česka a Slovenska pořád patří díky vlastním nohejbalovým 

tradicím mezi nejúspěšnější, ale ostatní země uţ se na ně v poslední době začínají 

dotahovat. (Maršálek, 2010; Táborský, 2004) 

 

2. 1. 2. Současný stav 

 

 V současnosti jsou soutěţe v České republice pod záštitou Českého 

nohejbalového svazu a krajských svazů. Ve více neţ 400 oddílech je registrováno téměř 

deset tisíc hráčů. Soutěţí se v kategorii muţů, která se rozděluje na pět výkonnostních 

úrovní (extraliga, 1. liga, 2. liga, krajské přebory a okresní přebory). Dále existují ligové 

a krajské soutěţe ţen a samozřejmě také mládeţe. O organizaci a řízení soutěţí se 

starají s republikovými orgány i krajské a okresní svazy. 

 Soutěţe Českého nohejbalového svazu jsou dvojího typu – dlouhodobé a 

krátkodobé. V dlouhodobých soutěţích se kategorii muţů dělí na tři výkonnostní úrovně 

(WITTE Automotive extraliga, 1. liga, 2. liga). Hrací systém sestává ze základní a 

nadstavbové části (play-off, play-out). Základní část se hraje skupinovým systémem o 

osmi druţstvech kaţdý s kaţdým, jedno utkání doma a jedno venku. Jedno utkání je 

hráno aţ na deset jednotlivých zápasů, kdy za kaţdý vyhraný zápas má druţstvo bod. 

Utkání končí, kdyţ jeden tým dosáhne hranice šesti bodů nebo remízou za stavu pěti 

bodů pro oba týmy. Utkání se skládá z těchto zápasů – dvě párové dvojice, dvě párové 

trojice, jedna nepárová dvojice a jeden zápas jednotlivců. Pořadí určuje rozpis utkání. 

Play-off hrají první čtyři druţstva po základní části, play-out o udrţení poslední čtyři 

druţstva po základní části. Kaţdá série je odehrána vyřazovacím systémem na dvě 

vítězná utkání (doma, venku, třetí určí los). V ţenské kategorii je vypsána pouze jedna 

soutěţ a to 1. liga ţen, která se skládá ze sedmi druţstev. Nehraje se zde play-off  a ani 

play-out, protoţe není kam sestupovat. Zbývá nám mládeţnická kategorie, v níţ se na 

republikové úrovni vypisuje jediná soutěţ, která se nazývá Botas dorostenecká liga. 

Systém je stejný jako muţské soutěţe. Pod ligovými soutěţemi se hraje také 

v krajských soutěţích, kde dokonce existují i dlouhodobé soutěţe starších a mladších 

ţáků. Tyto soutěţe však ve většině krajů probíhají stylem 5 aţ 7 jednodenních turnajů 

ročně pro malý počet druţstev (např. Vysočina). V několika málo krajích běţí soutěţ 

klasickým skupinovým systémem kaţdý s kaţdým (např. Praha). V některých krajích se 
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hrají soutěţe mladších ţáků a starších ţáků odděleně, ale pro malý počet druţstev pak 

spíše dohromady ve společné soutěţi. U dorostenců je systém soutěţí stejný, jen nad 

krajskými soutěţemi existuje Botas dorostenecká liga, jako jediná dlouhodobá 

republiková soutěţ mládeţnických kategorií.  

 V krátkodobých soutěţích na republikové úrovni se pořádá dvanáct národních 

šampionátů (jednodenních nebo dvoudenních) Mezi ně patří Mistrovství ČR jednotlivců 

muţů, Mistrovství ČR dvojic muţů, Mistrovství ČR trojic muţů, Mistrovství ČR 

jednotlivců ţen, Mistrovství ČR dvojic a trojic ţen, Mistrovství ČR jednotlivců 

dorostenců, Mistrovství ČR dvojic a trojic dorostenců, Mistrovství ČR jednotlivců 

starších ţáků, Mistrovství ČR dvojic a trojic starších ţáků, Mistrovství ČR druţstev 

starších ţáků, Mistrovství ČR jednotlivců mladších ţáků a Mistrovství ČR dvojic a 

trojic mladších ţáků. (Výkonný výbor ČNS, 2010) 

 Na mezinárodní úrovni se nohejbal hraje v několika evropských zemích a 

expandoval i na jiné kontinenty. Na scéně dominují hlavně dva celky – Česká a 

Slovenská republika. V poslední době se však další země přibliţují úrovni těchto 

reprezentací, navzdory velmi malé základně registrovaných hráčů. Mezi ně patří 

Rumunsko, Maďarsko, Francie, Švýcarsko a další. Nohejbal je rozšířen i na jiných 

kontinentech, ale většinou v pozměněné formě. Příkladem takové hry je Sepaktakraw    

(jiná výška sítě, menší míč,…) z Malajsie. Pro další rozvoj by byla nutná odborná 

spolupráce všech zemí, aby se v budoucnu stal nohejbal olympijským sportem.  

  U oficiální nohejbalové struktury to však nekončí. Přichází na řadu stav 

rekreačních hráčů. Těch je podle odhadů kolem čtvrtmilionu. Nohejbal na nesoutěţní 

úrovni je u nás velmi oblíbeným sportem, protoţe stačí hřiště se spoluhráči a můţe se 

hrát. Desetitisíce hráčů se zúčastňují rekreačních nebo neoficiálních organizovaných 

soutěţí, jimiţ jsou resortní, firemní či školní soutěţe. V zimním, ale hlavně v letním, 

období tvoří jádro nohejbalových akcí jednorázové turnaje, kterých se koná stovky 

ročně po celé České republice. (Maršálek, 2010) 
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2. 1. 3. Mezinárodní nohejbal a rozpory v dopadech 

 

 V nynější době je ČR je členem Evropské nohejbalové asociace nohejbalu 

(EFTA) a Mezinárodní nohejbalová unie (UNIF).  

 EFTA má za úkol zajistit fungování nohejbalu v Evropě a byla zaloţena 24. 

dubna 2010 v Marseille (Francie) Švýcarskem, Francií, Českou republikou, 

Slovenskem, Katalánskem, Baskickem a Rumunskem ke kterým se postupně přidali 

Dánsko, Anglie, Polsko a v roce 2011 ještě Ukrajina a Rakousko. Nejvyšší nohejbalový 

orgán UNIF byl zaloţen 16. října 2010 v Ţenevě (Švýcarsko) zeměmi z bývalých členů 

FIFTA (Francie, Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, Katalánsko, Argentina). Dříve 

či později se přidaly Austrálie, Kostarika, Polsko, Dánsko, Malajsie, Baskicko, Jiţní 

Afrika, USA a Anglie. Hlavní cíle organizace jsou podpora nohejbalu ve všech formách 

a věkových kategoriích, zajištění fair play a vzájemného respektu, příprava a organizace 

soutěţí, poskytování poradenství a pomoc členům prostřednictvím školení trenérů a 

rozhodčích.  

Zatím nejdůleţitější změnou je úprava pravidel. Nyní jsou povoleny dva dopady 

míče pro dvojice a trojice v kategorii ţen a juniorů. Jeden dopad zůstává ve všech třech 

disciplínách pro muţe a v singlu ţen a juniorů (EFTA, 2011, UNIF, 2011)   

 Poslední roky se neustále řeší počet dopadů v nohejbale. Z původních třech 

doteků míče a tří dopadů míče na zem se dnešní vrcholové turnaje hrají pouze na jeden 

dopad a tři doteky s míčem. Na Slovensku a v ostatních zemích se nejvyšší soutěţe hrají 

na tři dotyky míče a jeden dopad míče na zem. Bohuţel jedinou výjimkou, která má jiná 

pravidla, neţ podle kterých se hraje na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, je Česká 

republika. Všechny soutěţe a poháry v České republice se hrají na dopady dva. Náš 

reprezentační tým se skládá z hráčů působících v nohejbalových extraligových týmech. 

Jediná moţnost hry na jeden dopad míče jsou soustředění národního týmu. Ta se konají 

pouze tři víkendy v roce a to opravdu nestačí. Toto tréninkové manko se začíná 

projevovat. V jedno-dopadovém nohejbale nás ostatní země dohnaly a v některých 

aspektech hry dokonce převýšily. (Bubniak, 2011) 

  Po neúspěchu české reprezentace na nymburském UNIF Founding Cupu, 

vystoupením ČNS z FIFTA a vstupem do nové asociace UNIF jsme se jako zakládající 

země snaţili vrátit dva dopady zpět. Pro nedostatek hlasů se to nepovedlo. Obhájit 
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smysluplnost jednoho dopadu míče je velmi sloţité. Je divné, ţe první „jedno-

dopadové" ME se hrálo jiţ v roce 1991 a do této doby  nikdo z členských národních 

federací nezpracoval odbornou analýzu přínosu a atraktivity různých druhů hry podle 

dopadů míče. Z těchto závěrů by mohly vzniknout silné argumenty. Nyní se můţeme 

pouze dohadovat, ale pokud by se udělal u nás průzkum, nepochybně by dnes převáţil 

názor, ţe jeden dopad byl do mezinárodních soutěţí zaveden nejspíš proto, aby byla 

oslabena česká pozice. Ani zastánci jedno-dopadové hry nedokáţou poloţit na stůl 

přesvědčivé a odborně popsané argumenty. Současná rozdílnost názorů těch, kteří se 

jedno dopadovými pravidly bez předsudků dokáţou zabývat, se projevuje i třeba v tom, 

v jakém věku by se měl hráč jedno-dopadovou hrou zabývat. Část z nich preferuje 

postupný přechod ze tří-dopadové hry na dvou-dopadovou a poté na jedno-dopadovou. 

Druhá část naopak toto odmítá a argumentuje tím, ţe mladší hráč se na náročnější 

způsob hry adaptuje mnohem lépe, neţ starší hráč a tedy měl by uţ odmala hrát na jeden 

dopad. Protoţe rychlost pohybu se musí zákonitě zvýšit, na druhé straně se sniţuje 

stránka taktická, neboť hráči nemají tolik taktických moţností. V tom tkví problém, 

bude mladé chlapce bavit pouze překopávat síť? (Maršálek, 2011)   

 

2. 1. 4. Pravidla 

 

Herní prostor 

  Velikost hřiště závisí na počtu hráčů v daném zápase. Pokud hrají jednotlivci 

proti sobě, pravidla udávají rozměry hřiště 13 x 9 m. Pro hru dvojic a trojic uţ je hřiště 

větší a má rozměry 18 x 9 m. Rozměry hřiště jsou ohraničeny postranními a zadními 

čárami 5 cm širokými s dovolenou odchylkou 1 cm. Musí být barevně odlišeny od 

herního pole. Hřiště je rozděleno sítí na 2 herní pole. Herní prostor musí zahrnovat i 

volnou plochu pro potřeby hráčů. Z kaţdé strany postranních čar musí být volný prostor 

nejméně 3 m. Pro vnitřní hru to můţe být jen 2,5 m. Do výšky se udává 7 m. Povrch 

hřiště musí být kromě vymezujících čar jednotný. Nesmí být prašný, kluzký či nějak 

ohroţující zdraví hráčů. Za přípustné povrchy se povaţuje antuka, písek, hlína bez 

kamenů nebo obvyklé umělé povrchy. Nesmí se hrát na betonu, trávě, asfaltu či 

dlaţdičkách.  
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Vybavení nohejbalového hřiště 

 Nohejbalové sítě by měly být z měkké nekovové tkaniny s páskou překrývající 

horní okraj sítě. Sítí se rozumí pouze ta část, která je zavěšena nad územím herního 

pole. Vzdálenost horního okraje od povrchu hřiště je 110 cm s povolenou odchylkou 2 

cm. Vzdálenost dolního okraje od povrchu hřiště by měla být nejvýše 20 cm. Sloupky 

musí být umístěny nejméně 0,5 m od postranních čar. 

  Nohejbalové míč musí být lepený z přírodní nebo umělé kůţe. Nohejbalový míč 

Gala je schválen mezinárodní nohejbalovou organizací a je to oficiální míč ČNS.  

  Lavičky musí být umístěné mimo volnou plochu, maximálně však ve vzdálenosti 

5 metrů. Obě druţstva by měla mít lavičky ve stejných podmínkách.  

 

Obecné překážky ve hře 

  Hra se nemusí uskutečnit z mnoha důvodů. Jedním z nich je nezpůsobilost hrací 

plochy, a to v případech, kdy je povrch rozmočený, nebezpečně kluzký, bořivý nebo 

jinak ohroţující zdraví hráčů. Dále se nehraje, pokud je nevyhovující počasí (vítr, 

mnoho sráţek, nízká teplota) nebo hrozí-li ţivelná pohroma. Ani technické problémy, 

jako je roztrţená síť nebo poškození míčů, nedovolují začít zápas. 

 

Účastníci hry  

 Účastníkem hry je druţstvo, které má jednotný sportovní úbor s čísly. V čele 

druţstva je kapitán, viditelně označený páskou přes paţi. Ten si můţe brát oddechový 

čas, podepisuje záznamy o zápasech a zúčastňuje se losování. 

  Dalšími účastníky jsou trenéři, rozhodčí, instruktoři nebo pořadatelská sluţba. 

Všichni musí akceptovat pravidla nohejbalu, hrát v duchu fair play a být zdvořilí k 

ostatním účastníkům hry. 

  Hráči nesmí mít na sobě jakoukoliv věc, která by ohroţovala zdraví spoluhráče 

nebo protihráče, nebo věc, která by přinášela výhodu oproti ostatním hráčům. 
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Herní definice 

  Účelem hry s názvem nohejbal je dostat míč povoleným způsobem do soupeřova 

pole tak, aby jej nemohl zpracovat a vrátit. Hráči na to mají maximálně tři doteky a dva 

dopady (v případě jednotlivců pouze dva doteky a jeden dopad). Důleţité je také 

zabránit soupeři zahrát míč do vlastního pole, a pokud se mu to povede, tak míč zachytit 

a rozehrát jej do útočné akce. Míč je ve hře od okamţiku, kdy se ho dotkne podávající 

povoleným způsobem. Míč mimo hru je tehdy, kdy uţ nemůţe být ţádným hráčem 

vrácen do hry. 

  Nohejbal lze hrát ve více kategoriích. Mohou se naproti sobě střetnout 

jednotlivci, dvojice a trojice. 

 Cílem hry je získávat body. K tomu, abyste vyhráli set, jich potřebujete deset. 

Pro výhru není nutný rozdíl dvou bodů jako třeba u volejbalu. Zápas se většinou hraje 

na 2 sety a celý ho vyhrává druţstvo, které je oba získá. V nohejbalovém utkání se 

střetává více druţstev a měří tak mezi sebou svoje síly. Počet zápasů kaţdého druţstva a 

pořadí hry určuje rozpis utkání, podle kterého se řídí celá soutěţ.  

 

Průběh hry  

 Před začátkem utkání na pokyn rozhodčího nastoupí oba soupeři proti sobě a 

navzájem se pozdraví, potom předstoupí před rozhodčího a představí se. Ještě před 

zahájením hry probíhá losování o stranu nebo o moţnost zahájit podání. Vítěz si vybírá 

jednu variantu. Pokud si vybere podání, v dalším setu se střídá a zahajovací podání má 

soupeř. 

 Během hry můţe dojít k oprávněnému nebo neoprávněnému přerušení zápasu. 

Na oprávněné přerušení má právo kaţdé druţstvo, a to při takových případech, jako je 

střídání a oddechový čas. Všechna oprávněná přerušení trvají nejdéle 30 vteřin a mohou 

být hlášeny pouze kapitánem nebo trenérem. Kaţdé druţstvo má právo v jednom setu 

poţádat dvakrát o střídání a jedenkrát o oddechový čas neboli time. Pokud hrají 

jednotlivci, oddechový čas můţe být vyţádán dvakrát. Jestliţe neoprávněný člen 

druţstva zaţádá o přerušení během hry, jedná se o neoprávněné přerušení, které můţe 

být trestáno sankcemi. Utkání můţe přerušit i rozhodčí, a to z důvodu vniknutí cizího 

tělesa na hrací plochu, nebo dojde-li k váţnějšímu zranění některého hráče.  
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 Po skončení utkání se všichni členové druţstva postaví proti soupeři a podáním 

ruky jej pozdraví. Rozhodčí ještě můţe zopakovat výsledek utkání. (Výkonný výbor 

ČNS, 2011) 

 

2. 1. 5. Technické vybavení 

 

 Nohejbal patří do kategorie nenáročných sportů z hlediska hráčského vybavení. 

V pravidlech nalezneme pouze poţadavek na určitý druh oblečení (dresů) a obuvi. 

 Ideální boty na nohejbal jsou sálové boty (kopačky bez špuntů do haly a 

tělocvičny). Díky hladké podráţce, která neklouţe, splňují poţadavky na pohyb v hale i 

venku.  

 Hráči stejného druţstva na sobě musí podle pravidel mít jednotný sportovní 

úbor. Vztahuje se to na trenýrky, dres a teplákovou soupravu. 

 Hráčům je při hře zakázáno nosit předměty, které jim nebo ostatním účastníkům 

hry mohou způsobit zranění nebo přinést výhodu. (Maršálek, 2010) 

 

2. 1. 6. Důležité pojmy  

 

Tabulka 1. Důleţité pojmy 

Blok  Obranná činnost slouţící k úplnému nebo částečnému zamezení 

soupeřovu útoku 

Dvojdotek  Provinění proti pravidlům; dva doteky téhoţ hráče bezprostředně za 

sebou 

Halfvolej  Zahrání míče ihned po odrazu od herního pole 

Nahrávka Kaţdé zahrání míče od spoluhráče usměrněné na smečaře tak, aby mohl 

provést útočný úder. 

Podání  Uvedení míče do hry 
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Přihrávka  Záměrně usměrněné zpracování míče letícího od soupeře spoluhráči 

k síti tak, aby mohl provést útočný úder či nahrávku 

Příjem  Zpracování soupeřova podání 

Smeč  Útočný úder  

Střeh  Postoj hráče, ve kterém je připraven k akci; zahrnuje sníţené těţiště 

těla, váhu na přední části chodidel a mírný předklon trupu 

Timing  Načasování úderu z hlediska rychlosti míče a jeho prostorové pozici 

Ulití  Krátký míč za síť; často s rotací 

Volej  Zahrání míče předtím neţ dopadne na zem 

Vytlučení 

bloku  

Smečařův útok je po zásahu soupeřova blokaře mimo hru 

 

 

2. 1. 7. Slangové výrazy 

 

Tabulka 2. Slangové výrazy 

Baťoh Zkrácený nebo nahazovaný míč na tělo blokaře 

Dvoják Viz Dvojdotek 

Hrát 

zadarmo 

Vrácení míče do soupeřova pole tak, aby neskončil v síti nebo v autu 

Klepák Útočný úder hraný ostře do země za účelem zvýšení odskoku do výše a 

přeskočení soupeře 

Kopec Vysoká nahrávka 

Koule Nechytatelně zahraný míč 

Kraťas Zkrácený míč 

Pata Útočný úder vedený pravákem k levé postranní čáře 
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Prase Dotyk míče se sítí, po kterém dopadne míč do soupeřova pole 

Pres Současný dotyk míče hráčů obou druţstev 

Rybář Hráč, který často chybuje dotekem sítě 

Rychlík Útočný úder po nízké nahrávce 

Servis Podání 

Zatáčka Zkrácení hry, kdy míč zahraný nártem po dopadu odskočí doleva 

 

 

2. 2. Herní funkce a činnosti v nohejbale  

 

 Základní hráčské funkce můţeme rozdělit na smečaře, blokaře, polaře a 

nahrávače. Tyto funkce se však většinou prolínají a spojují.  

 Smečař se snaţí útočným úderem zahrát míč tak, aby ho soupeř nedokázal 

přijmout. Hráč, který se snaţí zablokovat soupeřův útok, se nazývá blokař. Zbývající 

hráči v obraně se nazývají polaři. Ti se snaţí chytit útok od soupeře. Kromě toho se 

ještě hráči můţou specializovat na nahrávku, a tak plnit funkci nahrávače. (Ţigala, 

2001) 

  

2. 2. 1. Jednotlivci (singly) 

 

 V disciplíně singl musí mít hráč vynikající míčovou techniku, stejně tak důleţitá 

je rychlost, vytrvalost, periferní vidění a schopnost vyuţít prostory, kde nestojí 

protihráč. Tato disciplína je určena především pro hráče s bojovnou povahou a 

s dokonale zvládnutou útočnou a obrannou částí hry.  
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2. 2. 2. Dvojice 

 

 Rychlá reakce, vynikající kontrola míče a dva hráči, kteří spolu musí být 

dokonale sehraní, to jsou klíčové prvky v utkání dvojic. Oba hráči musí zvládnout 

všechny typy herních činností, neboť jakmile soupeř zjistí nějakou slabinu, ihned ji 

můţe vyuţít ve svůj prospěch. Jde o souhrn individuálních dovedností spojených do 

vzorové spolupráce v týmu, protoţe kaţdá chyba se v dvojicích tvrdě trestá 

dvojnásobně. 

 

2. 2. 3. Trojice  

 

 Utkání trojic je časově nejnáročnější a nejatraktivnější disciplínou v nohejbale. 

Je zde velmi sloţité zaznamenat bod. Hráči dokáţou pokrýt téměř celé hřiště, a proto se 

těţko hledá prostor pro útok. Královská disciplína nohejbalu nabízí všechny herní 

činnosti v plném rozsahu díky dlouhým výměnám míče. (UNIF, 2011) 

 

2. 2. 4. Útočné herní činnosti  

 

Podání 

 

Nártem – z voleje po nadhozu z rukou je nejčastějším způsobem provedení podání ve 

všech nohejbalových disciplinách. Můţe být kopnuto vnějším nártem, vnitřním nártem, 

prudké nízko nad sítí, nebo vysokým obloukem. Výhodou je přesnost. Zkušený hráč ho 

dovede pouţívat v řadě různých modifikací a variant, s pouţitím různých rotací, 

rychlostí míče i výšky odskoků. Další výhodou je poměrně snadné provedení základní 

varianty a utajení směru letu míče do poslední chvíle. 

 

Smečované – pro svoji fyzickou náročnost a poměrně snadné odhadnutí dráhy letu míče 

se pouţívá především ve hře jednotlivců, kde má však zásadní význam proti útočným 
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hráčům přijímajícím podání halfvolejovým způsobem. Pro dosaţení větší razance si 

hráč můţe stoupnout dál od podávací čáry (2 aţ 3 m) a celé podání provádí po nadhozu 

směrem k síti tak, ţe smeč zahraje po 1 aţ 2 rychlých krocích téměř v pádu vpřed za 

smečařskou nohou. 

 

Jiná podání – neţ nártem nebo smečí jsou zatím málo pouţívaná, ale vývoj hry a růst 

kvality hráčů určitě přináší větší vyuţití těchto méně obvyklých provedení. Jedná se o 

varianty podání halfvolejem, ze země, vnitřní nebo vnější stranou nohy s rotací a podání 

zkrácené. 

 

Nahrávka 

 

Vnitřní stranou nohy – je to základní herní činnost kaţdého hráče nohejbalu a její 

dokonalé zvládnutí je nezbytným předpokladem pro přípravu útoku ve všech třech 

disciplinách nohejbalu. I při vysoké specializaci hráčů (smečař, blokař) musí hráč 

perfektně zvládat nahrávku vnitřní stranou nohy na krátkou i střední vzdálenost, nejlépe 

pak pravou i levou nohou. 

 

Nártem – jedná se o zřídka pouţívaný způsob nahrávky, který má své opodstatnění 

pouze ve výjimečných situacích, kdyţ je nahrávaný míč příliš nízko nad zemí, nebo 

kdyţ nahrávač dobíhá za rychle odlétajícím míčem. Uplatní se pouze tehdy, jestliţe není 

moţné nahrát vnitřní stranou nohy či hlavou, jde tedy o nahrávku z nouze. Nevýhodou 

tohoto způsobu je nutnost zasáhnout míč správnou částí nohy velmi přesně, neboť jinak 

je rozptyl nahrávaného míče velmi velký. 

 

Hlavou – je to často pouţívaný způsob nahrávky především ve dvojicích a po 

zpracování míče s následným vysokým odskokem. Její výhodou je velmi vysoká 

přesnost a kratší doba letu míče, nevýhodou pak moţnost zahrát pouze na kratší 

vzdálenost 0,5 aţ 3 m a pouze z větší výšky. 
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Útočný úder 

 

Prudké údery 

 

Vnitřní stranou nohy – patří mezi nejčastěji pouţívané útočné údery vůbec, je to velmi 

prudký a přesný úder, který je základem smečařské výbavy kaţdého hráče nohejbalu. 

Jeho výhodou je velmi snadné provedení i z obtíţnějších nahrávek, velká razance i 

přesnost, nevýhodou je poměrně snadné odhadnutí, kterým směrem míč poletí. Jeho 

varianty jsou přetočený (strţený) smeč, smeč s nataţenou nohou, s nahrávkou pod 

úrovní sítě a s částečným pouţitím vnitřního nártu. 

 

Hranou podrážky – je jedním z nejčastějších útočných úderů kaţdého nohejbalisty a 

jeho dokonalé zvládnutí je základní podmínkou úspěšné hry ve všech disciplínách. 

Smečující hráč má při ideálním provedení okraj míče od sebe na vzdálenost téměř 

nataţené nohy, a to nejlépe vpravo šikmo za sebou nebo v menším úhlu aţ téměř na své 

úrovni, nikdy však před sebou. Má několik variant: nataţenou nohou, zadrţený smeč 

(stejné, jako varianty smeče vnitřní stranou nohy) a smeč v pádu. 

 

Špičkou – nazývaný téţ „bodlo“ – je zřídka pouţívaný útočný úder, který klade velké 

nároky na obratnost hráče. Má poměrně velký rozptyl v délce dopadu, a protoţe je 

velmi obtíţné ho zahrát do poţadovaného směru, pouţívá se pouze jako moment 

překvapení nebo jako východisko z nouze. 

 

Nártem – je velmi prudký a z výšky hraný úder, který je však pro svoji malou přesnost 

a velké nároky na kloubní pohyblivost hrán pouze výjimečně jako moment překvapení 

nebo jako nouzový úder, kdyţ míč letí příliš vysoko k bloku. 

 

Za sítí (háček) – je mimořádně efektním a účinným dvojkovým úderem, při němţ 

smečař zahrává míč jiţ ze soupeřovy poloviny zpět do sítě. Proti tomuto úderu dříve 

prakticky neexistovala obrana, ale s rozvojem blokování ve dvojicích došlo k jeho 
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značnému omezení a klasický háček do sítě se povede velmi zřídka. Přesto musí kaţdý 

dobrý dvojkový hráč umět háček zahrát, neboť vynechá-li soupeř z nějakého důvodu 

blok, je pouţití háčku nejlepší variantou útoku. 

 

Nad síti (klepák) je velmi účinný a efektní útočný úder, který má své uplatnění 

především ve dvojicích, výjimečně ve trojicích a jednotlivcích (nazývaný téţ hřebík). 

Přesto, ţe tento smeč vyţaduje nejen přesnou nahrávku, ale i velmi rychlou smečařskou 

nohu, značnou uvolněnost v kyčelním kloubu a velkou obratnost smečaře, je jeho 

zvládnutí i pro průměrného hráče dvojic nezbytností. Někteří hráči s vysokou 

pohyblivostí v kyčelním kloubu vyuţívají pro úder do míče nikoli vnitřní stranu nohy, 

ale vnitřní nebo dokonce přímý nárt. Úder pak probíhá jako háček, ale s tím rozdílem, 

ţe míč je udeřen seshora a špička nártu je po celou dobu propnuta směrem od kolena. 

 

Urychlený (rychlík) – je obtíţný úder, při kterém smečař zasáhne míč brzy po jeho 

odskoku v době, kdy má míč ještě stoupající tendenci. Rychlík klade velmi velké 

nároky na obratnost a pohybovou koordinaci hráče, a proto je cíleně hrán velmi zřídka. 

Opodstatnění má v případech, kdy míč letí blízko k síti, není moţné zahrát volej a hrozí 

nebezpečí, ţe blok soupeře útočnou akci přeruší. 

 

Přes hlavu – je velmi efektním, ale zároveň poměrně neúčinným útočným úderem, 

který se v moderním nohejbalu vyskytuje skutečně jen výjimečně a slouţí spíše pro 

pobavení publika. Výhodou nůţek je velká razance i výška, ze které je míč udeřen, 

nevýhodou je velmi obtíţné nasměrování míče do všech stran a samozřejmě i náročnost 

provedení, která někdy ohroţuje i zdraví hráče. 

 

Technické údery 

 

Podrážkou – je přesný rotovaný úder, který je velmi obtíţný jak po technické, tak po 

taktické stránce, ale bez nějţ se ţádný kvalitní nohejbalista nemůţe obejít. Jeho 

výhodou je velká účinnost a moţnost pouţití při nejrůznějších herních situacích, 

nevýhodou jsou vysoké nároky na kvalitní nahrávku a na obratnost smečaře. Je při něm 
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moţno vyuţít několika variant a to smeč s částečnou horní rotací, s nataţenou nohou, 

vyuţitím vnějšího nártu nebo s úmyslným vyuţitím podráţky špičky. Tento útočný úder 

je moţné hrát do všech obranných prostorů u sítě, podmínkou je však to, aby smeč byl 

dostatečně krátký a nízký. 

 

Patou – je jeden ze dvou nohejbalových úderů, při kterých je míč hrán v pozici před 

tělem, coţ ho na jednu stranu v počtu pouţití silně limituje, na druhou stranu mu to však 

dává velkou uţitečnost např. při nepodařené nahrávce, nebo po vybrání míče v poli. 

Hráč, který nezvládá smeč patou, je pak nucen odehrát míč zadarmo nebo se ho pokusit 

nártem zespoda prokopnout, zatímco dobře zahraný smeč patou je pro obranu soupeře 

velmi nepříjemný. Nevýhodou tohoto smeče je ta skutečnost, ţe směr jeho letu je 

snadno předvídatelný, coţ při jeho netaktickém pouţití značně usnadňuje soupeři 

obranu. 

 

Hlavou – je velmi přesným a snadno proveditelným útočným úderem, který je však pro 

svou malou razanci a snadnou předvídatelnost směru úderu pouţíván výhradně ve 

dvojicích a jednotlivcích 

 

Zkrácením míče – nebo-li stopbal je nejpouţívanější technický úder hraný ve všech 

disciplínách. Při bezchybném provedení jde o velmi efektní a účinný úder, který je 

velmi těţké pokrýt i v případě, ţe polař jeho zahrání očekává. Zkrácení patří do základní 

výbavy kaţdého nohejbalisty a jeho perfektní zvládnutí je podmínkou pro úspěšné 

výsledky ve všech vyšších soutěţích. 

 

Kombinované údery 

 

Vytlučení bloku – nazývaný téţ vybití nebo vymlácení bloku je především ve trojicích 

velmi častou herní činností, která v moderním nohejbalu nabývá stále většího významu. 

Vyţaduje však velmi velkou kloubní pohyblivost a většinou silný úder vedený z velké 

výšky, který je pro hráče menšího vzrůstu poměrně obtíţný. Takoví hráči mohou 
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vytloukat blok jiným způsobem s vyuţitím technických úderů nebo díky velmi rychlé 

smečařské noze a značné obratnosti. 

 

Nahození bloku – je uţitečná herní činností, vyuţívaná především ve trojicích. Je-li 

nahození dobře provedeno, přináší útočníkovi snadný bod (bez veliké námahy) a 

blokujícímu dává jen malou šanci míč úspěšně zablokovat. Protoţe však nahození klade 

kvůli utajení úmyslu do poslední chvíle velké nároky na rychlost a obratnost útočníka a 

hraje při něm velkou roli i moment překvapení, nedoporučuje se jej pouţívat příliš 

často. 

 

Ulití – je odehrání lehkého míče do nevykrytého obranného prostoru soupeře v 

okamţiku, kdy očekává zcela jiný úder. Jde o uţitečnou, ale velmi obtíţnou herní 

činnost, která vyţaduje velkou zkušenost, dobré periferní vidění a především velkou 

herní chytrost hráče. Je-li ulití správně a ve vhodnou chvíli provedeno, přináší 

útočníkovi snadný a efektní bod (bez veliké námahy). Protoţe však utajení úmyslu ulít 

míč do poslední chvíle klade velké nároky na rychlost a obratnost útočníka a chytrý 

obránce by mohl při častém opakování ulití vystihnout, nedoporučuje se jej pouţívat 

příliš často. 

 

Jiné oklamání soupeřovy obrany – zahrnuje všechny v předchozích kapitolách 

nepopsané herní činnosti, díky nimţ smečař oklame soupeřovu obranu a získá jimi 

přímo bod nebo jimi podstatně ztíţí soupeři moţnost útok úspěšně zachytit. Chytrý hráč 

i bez mimořádných tělesných dispozic můţe díky tomu získat řadu důleţitých bodů. 

Dobře provedené oklamání přináší útočníkovi kromě snadného bodu i určitou 

psychologickou výhodu. Velká variabilnost této činnosti umoţňuje obzvláště ve 

dvojicích její časté pouţití, a proto by ji vyspělí hráči měli pouţívat poměrně často. 

Některé varianty v klamání soupeřovy obrany: 

 staţení míče těsně za síť po náznaku smeče 

 naznačení voleje a zahrání po dopadu míče 

 po náznaku smeče z voleje, smeč s dopadem míče 

 naznačení voleje pravou nohou a dopadový smeč levou 
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 naznačení smeče doleva a odstrčení míče doprava (Stehlík, 2005; Makara, 2010) 

 

2. 2. 5. Obranné herní činnosti  

 

Blok 

 

Čelní blok – základní obranná činnost slouţící k úplnému nebo částečnému zamezení 

soupeřovu útoku, k omezení soupeřových útočných moţností a usnadnění vlastní 

obrany v poli. Mnohdy je i psychologickou zbraní narušující sebevědomí útočícího 

soupeře. 

 

Boční blok – méně pouţívaný způsob obrany blokem proti útočnému úderu soupeře, 

který se pouţívá především ve dvojicích a na levém obranném kůlu 

 

Blok ve výskoku – vzácně pouţívaný způsob blokování pouţívaný hráči menších 

postav, a to hlavně ve dvojicích nebo jednotlivcích, výjimečně pak ve trojicích. Jeho 

výhodou je velmi rychlé provedení a z toho vyplývající moment překvapení, nevýhodou 

značné nároky na obratnost blokaře a krátká doba aktivního blokování. 

 

Příjem míče 

 

Hlavou – je nejčastěji pouţívaný způsob zpracování ve dvojicích a trojicích u podání a 

zadarmo zahraných smečí s odskokem alespoň do výše hráčových ramen. Jeho výhodou 

je vysoká přesnost a snazší zpracování míče, nevýhodou pak nutnost přijmout míč 

přesně ve směru jeho letu. 

 

Vnitřní stranou nohy – je často pouţívaný způsob příjmu ve dvojicích a trojicích u 

nízkých podání a smečí hraných z větší vzdálenosti od sítě. Jeho výhodou je moţnost 
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přijmout míč mimo tělo v běhu s okamţitou změnou směru vpřed k síti, nevýhodou 

menší přesnost a obtíţnější zpracování míče. 

 

Tělem – je v moderním pojetí hry stále častějším způsobem příjmu podání, pro hráče 

vyšších postav, pro které je příjem hlavou či nohou obtíţnější. Výhodou tohoto způsobu 

příjmu je to, ţe je míč zbaven své prudkosti i rotace a volně odlétá do poţadovaného 

prostoru. Jeho další výhodou je, ţe se první nahrávka uskuteční blíţe k síti a přispívá 

k urychlení a zpřesnění hry. Nevýhodu je to, ţe je ho moţné zahrát většinou pouze 

tehdy, kdyţ míč letí přímo na hráče nebo jen velmi těsně vedle něho a ve výšce zhruba 

mezi jeho pasem a krkem. 

 

Kombinovaný s nahrávkou – ve hře jednotlivců se jedná o velmi často pouţívaný 

způsob zpracování míče. Ve hře dvojic je také hojně vyuţívaný díky větší taktické 

variabilitě. V podstatě jde o kombinaci všech způsobů vybrání míče v poli s 

usměrněním míče nikoli pouze k síti, ale zároveň i do větší výšky dostatečné k tomu, 

aby bylo moţné následně zahrát útočný úder i z voleje. Je zcela shodné s normálním 

příjmem míče s tím malým rozdílem, ţe míč je zahrán do větší výšky poblíţ těla, aby 

měl hráč dostatek času pro některý útočný úder. 

 

Hra v poli 

 

Halfvolej – je nejpouţívanější herní činností hráčů v obraně proti útočnému úderu 

soupeře. Jeho význam vzrůstá od trojic k jednotlivcům a jeho dokonalé zvládnutí oběma 

nohama je základním předpokladem pro úspěšnou obranu proti všem typům smečařů. 

 

Hra tělem – je při dobrém provedení nejjistější obrannou herní činností, při níţ je míč 

zcela zpracován, zbaven své prudkosti i rotace a usměrněn volným letem do patřičného 

prostoru. Tento způsob výběru má své opodstatnění vţdy, kdyţ míč letí na hráče ve 

výšce mezi pasem a krkem hráče a s výhodou ho lze pouţít i při vysokém míči z voleje 

a ušetřit tak dopad. 
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Hra hlavou – je to velmi jistá obranná herní činnost, která však v moderním nohejbale 

není příliš častá. Zpracovávaný míč totiţ musí letět téměř přímo na hráče a ještě k tomu 

minimálně ve výšce hrudi obránce, coţ je situace vyskytující se zřídkakdy, většinou při 

jednoduchém smeči z dálky nebo při příjmu podání. 

 

Volej – jedná se o velmi náročný a riskantní způsob vybírání soupeřova útočného 

úderu, a proto se ve dvojicích a trojicích pouţívá velmi zřídka, spíše jako východisko z 

nouze, není-li jiná moţnost. Většího významu tento způsob nabývá ve hře jednotlivců u 

hráčů s agresivním pojetím hry nebo jako taktická varianta změny stylu hry. (Stehlík, 

2005; Makara, 2010) 

 

2. 2. 6. Herní kombinace 

 

 Je to souhrn činností všech hráčů, které probíhají současně nebo v krátkém 

časovém sledu během jedné akce. A to jak za účelem přípravy a provedení vlastního 

útoku, nebo naopak obrany proti útoku soupeře. Mezi herní kombinace řadíme i souhrn 

některých činností, kterých se plně nezúčastňují všichni hráči.  

 

Přehled herních kombinací: 

 

Trojice – HK útočné: 

                        - HK na jednoho smečaře praváka (T1P) nebo leváka (T1L) 

- HK na dva smečaře praváky (T2PP) nebo leváky (T2LL) 

- HK na dva smečaře – praváka a leváka (T2PL) 

                - HK obranné: 

- clonění vlastního podání 

- proti útočným HK soupeře: 

                - HK s blokem 
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                - HK bez bloku 

- ostatní obranné HK: 

                - vykrývání útočícího spoluhráče 

                - vybírání míče a pohyb hráčů 

 

Dvojice – HK útočné: 

- HK na dva smečaře praváky (DPP) nebo leváky (DLL) 

- HK na smečaře praváka a leváka (DPL) 

                   - HK obranné: 

- clonění vlastního podání 

- proti útočným HK soupeře: 

                 - HK proti hře DPP nebo DLL 

                 - HK proti hře DPL 

- ostatní obranné HK: 

                - vykrývání ve hře dvojic 

                - vybírání míče a pohyb hráčů (Stehlík, 2005) 

 

2. 2. 7. Rozdíly mezi jedno- a dvou-dopadovým nohejbalem 

 

 Zatímco ve dvou-dopadovém nohejbale je na všechny činnosti dostatek času, 

v jedno-dopadovém nohejbalu musí být hráči na vyšší úrovni z hlediska techniky a 

kondice. Na druhou stranu, při dvou-dopadovém nohejbale se naskýtá mnohem více 

taktických prvků, které jinak kvůli chybějícímu dopadu scházejí. Největší rozdíl mezi 

jedno- a dvou-dopadovým nohejbalem je z hlediska rychlosti. Hra na jeden dopad míče 

je totiţ mnohem rychlejší, hráči musí řešit danou herní situaci v krátkém časovém 

úseku, neustále se opakují rychlé starty na míč, nahrávku a útok.  
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 V porovnání útočné fáze se ţádné rozdíly nenacházejí, záleţí jen na kvalitě 

nahrávky. Rozdíly se nacházejí v příjmu, nahrávce a rozestavení hráčů. Příjem je 

náročnější z hlediska jednoho dopadu, protoţe přijímající hráč musí míč přijmout do 

větší výšky a bez rotace. Nahrávač bývá nejtechničtější hráč týmu a při hře na jeden 

dopad to platí dvojnásob. Musí nahrávat po příjmu z voleje, coţ vyţaduje perfektní 

techniku nahrávky, kterou ještě musí přizpůsobit volejovému provedení. Taktické 

útočné údery z příjmu po dopadu, při kterých je moţné překvapit soupeře, nejsou 

z hlediska efektivity moţné. V rozestavení hráčů jsou rozdíly největší. V systému trojic 

je obtíţné se dostat do útočné fáze oběma smečaři, protoţe nahrávač musí příjem od 

obou smečařů nahrávat z voleje. Proto většina týmů nahradila druhého smečaře druhým 

nahrávačem, aby se smečař mohl věnovat pouze útočné fázi a nemusel se soustředit na 

příjem servisu v takové míře, jako kdyţ je na hřišti pouze jeden nahrávač. V případě 

dvou nahrávačů uţ příjem nemusí být tak přesný, protoţe míč stačí přijmout na střed 

hracího pole a nahrát můţe druhý nahrávač. Při hře dvojic je rozestavení hráčů u jedno-

dopadového i dvou-dopadového nohejbalu téměř stejné. Jediný rozdíl u jedno-

dopadového nohejbalu je v tom, ţe dvojice leváka s pravákem má velkou výhodu nad 

dvěma praváky či leváky. Levák s pravákem drţí míč jednodušeji ve středu hřiště, 

kdeţto při hře dvou praváků musí jeden hráč obíhat druhého, coţ je nesmírně fyzicky 

náročné. Levák s pravákem mají více času na útočnou činnost, tím pádem více 

taktických moţností.  

 Z pohledu diváka není jedno-dopadový nohejbal tolik atraktivní, protoţe zde 

chybí prostor pro technické kousky, kvůli kterým diváci na nohejbal chodí. Naproti 

tomu dvou-dopadový nohejbal je divácky záţivnější, hráči mají moţnost se dvěma 

dopady pouţít více druhů útočných variant, předvádějí i více taktických a technických 

kousků, neboť je zde velký prostor pro různé druhy kombinací. (Bubniak, 2007) 

 

2. 3. Sportovní trénink a jeho plánování 

 

 Trénink je plánovitá a systematická realizace opatření (obsah tréninku a 

tréninkové metody) vedoucích k trvalému dosaţení cílů (tréninkové cíle) ve sportu a 

prostřednictvím sportu (Hohmann, 2010). 
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 Jako v kaţdém sportu, i v nohejbale vycházíme z obecných poznatků 

sportovního tréninku. Z teoretického hlediska je sportovní trénink proces adaptace, 

motorického učení a psychosociální interakce, zatímco z pohledu praktické realizace jej 

vnímáme jako pedagogický proces, kdy cílem je dosáhnout co moţná nejvyšší sportovní 

výkonnosti na základě kompletního rozvoje sportovce. 

 

2. 3. 1. Struktura sportovního výkonu 

 

 V současné době lze shrnout sportovní výkon jako vymezený systém prvků 

s určitou strukturou, která je spojena sítí vzájemných vztahů. Tyto prvky jsou zákonitě 

uspořádané a mohou být různých druhů, od somatického, fyziologického aţ po 

psychologický. 

Sportovní výkon se vytváří prostřednictvím sportovní činnosti. V průběhu 

tréninku se tato pohybová činnost, při které se zaměřujeme na dosaţení maximálního 

výkonu, stává dovedností. Sportovní dovednost určuje tréninkem získaný komplex 

výkonových předpokladů pro řešení úkolů ve sportovní specializaci. 

  Tyto prvky, které výkon ovlivňují a vytvářejí, můţeme rozdělit na pět faktorů. 

Faktory somatické určují výchozí tělesné předpoklady, a proto jsou jen minimálně 

ovlivnitelné. Za faktory kondiční se povaţují pohybové schopnosti. Třetí faktor 

techniky souvisí s potřebnými sportovními dovednosti a technickým provedením. 

Faktory taktiky spočívají ve výběru optimálního řešení strategických a taktických úkolů. 

Poslední faktory psychické zahrnují kognitivní, emoční a motivační procesy, které 

vycházejí z osobnosti kaţdého sportovce. (Dovalil, 2009) 

 

2. 3. 2. Systémové pojetí sportovního tréninku 

 

 Systém sportovního tréninku lze vymezit jako účelné a zdůvodněné uspořádání 

obsahu, prostředků a metod tréninku, kde je hlavním cílem zajistit růst sportovní 

výkonnosti.  
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Vlastní systém tréninku obsahuje: 

 charakteristiku struktury sportovního výkonu 

 charakteristiku jednotlivých sloţek tréninku 

 prostředky a metody tréninku 

 charakteristiku zatíţení 

 zásady stavby tréninku řízení tréninku 

V kaţdém konkrétním sportu se toto schéma upravuje podle specifických podmínek a 

poţadavků. Stavět v nohejbale na tomto tréninkovém systému jde pouze za těchto 

podmínek, známe-li: 

 objektivně poţadavky sportovního výkonu v nohejbale 

 specifikaci sloţek sportovního tréninku 

 inventář cvičení a metod tréninku 

 zásady pro jejich vyuţití v tréninkových cyklech 

 parametry pro tréninkové a zavodní zatíţení 

 evidenci a vyhodnocování tréninku 

 způsob kontroly trénovanosti (Dovalil, 2009) 

  

2. 3. 4. Plánování v tréninkovém procesu 

  

 Plánování tréninku znamená myšlenkovité předjímání tréninkových procesů 

v abstraktním plánovacím modelu. Jako nejdůleţitější součást řízení tréninku se na této 

úrovni provádějí všechna předběţná rozhodnutí týkající se tréninkových cílů, struktury 

tréninku a průběhu tréninku (Hohmann, 2010). 

 Při plánování cílů, které rozdělujeme na hlavní a dílčí, vycházíme ze struktury 

výkonnosti a profilu poţadavků specifického pro dané pohlaví věk a úroveň. Ze 

zátěţového profilu určitého sportu se dají odvodit pokyny pro vytvoření tréninkového 

cyklu. Ve většině 

případů však není moţné zachytit přesnou strukturu soutěţního výkonu, a tak se 

snaţíme zachytit úroveň vnějších pohybových výkonů, které nám umoţní zjistit 

předběţné podklady pro poznání a orientaci.  
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 Plánování struktury určuje jednotlivé cykly rozvoje výkonnosti, proto tréninkové 

cykly tvoří základ optimálního rozvoje výkonnosti v daném časovém období. Začínáme 

vymezením časového rozpětí tréninkového procesu, které se dělí na dlouho-, středně- a 

krátkodobé tréninkové procesy. S cílem přesného načasování rozvíjet sportovní výkon 

vychází právě plánování struktury tréninku. Vrcholu rozvoje výkonu se dosáhne, kdyţ 

různé, časově oddálené účinky nastoupí současně ve fázi hlavních soutěţí. Z toho plyne, 

ţe hlavním problémem jsou následující otázky: Které součásti tréninku, v jakém pořadí, 

a s jakými zátěţemi vyuţít, abychom dosáhli výhodného rozvoje výkonnosti? 

(Hohmann, 2010) 

 

2. 3. 5. Periodizace a cyklická stavba v nohejbale 

 

 Z obecného hlediska podle Neumanna (2005) můţeme tréninkové úseky 

s podobným obsahem rozdělit do různě dlouhých cyklů: 

 víceletý cyklus  

 makrocyklus (obsahuje přípravné, závodní a přechodné období) 

 mezocyklus (2 aţ 4 týdny) 

 mikrocyklus (týden) 

 tréninková jednotka 

Ve většině sportovních odvětví se výstavba tréninkového cyklu řídí systémem závodů a 

soutěţí. Nejinak to platí u nohejbalu. Roční tréninkový cyklus se skládá z jednoho 

makrocyklu, který obsahuje tři výcviková období: 

 

Přípravné období (prosinec aţ březen) 

 V této části obvykle nejsou zařazeny ţádné soutěţe. Po stránce náročnosti a 

výdeje energie je přípravné období obdobím nejtěţším. Jeho základním cílem je rozvoj 

trénovanosti v podobě obecných i speciálních pohybových schopností a dovedností.  

 Celé přípravné období si můţeme rozdělit do dvou teoretických částí, které se 

však v praxi vzájemně prolínají. V první části, která probíhá v prosinci a lednu, dochází 

k postupnému narůstání intenzity a objemu tréninku, přičemţ trénink má většinou 
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všestranný charakter. Z hlediska obsahu se zaměřujeme hlavně na jednotlivé pohybové 

schopnosti a dovednosti. Nejvyšší podíl má všeobecná tělesná příprava (50 aţ 60%), 

speciální tělesná příprava a herní příprava jsou zastoupeny stejným dílem 20 aţ 30%. 

Druhá část přípravného období spadá mezi měsíce únor a březen. Dochází spíše ke 

zvyšování intenzity, zatímco objem zůstává stejný. Podíl všeobecné tělesné přípravy 

klesá na 10 aţ 20%, za to se zvedá podíl herní nebo-li technicko-taktické přípravy. 

Speciální tělesná příprava zůstává přibliţně na stejné úrovni.  

 Celé přípravné období lze jednoduše shrnout do dvou rovin. První rovinou 

nazveme kondiční přípravu. Je to přechod od všeobecné tělesné přípravy v první části 

k většímu zastoupení speciální tělesné přípravy ve druhé části. V rovině technicko-

taktické sledujeme nárůst podílu této činnosti, pokud srovnáme části přípravného 

období. Zároveň přechází příprava z herních činností jednotlivce k herním systémům a 

nacvičování herních kombinací.  

 

Závodní období (duben aţ říjen) 

 Toto hlavní období je v podstatě nejdůleţitější část ročního tréninkového cyklu, 

neboť se v něm pořádají mistrovská utkání a turnaje. Snahou v tomto období je 

dosáhnout co nejlepších výkonů a uplatnit získanou sportovní formu.  

 Intenzita tréninku začíná pomalu klesat, trénink se zaměřuje na odstraňování 

drobných technických nedostatků, zisk potřebné herní jistoty a zlepšení týmové souhry. 

Z toho plyne, ţe velmi důleţitou součástí soutěţního období je taktická příprava, která 

rozhoduje o kvalitě tréninku, a samozřejmě také při vlastním výsledku utkání. Ruku 

v ruce s taktickou přípravou by měla jít příprava herní, se kterou vytvoří jeden celek. 

Vše by mělo směřovat k tomu, aby bylo druţstvo připraveno na mistrovská utkání po 

všech stránkách. K tréninku se často pouţívá metoda modelovaného tréninku, při 

kterém se zaměříme na nestandardní situace, aby se muţstvo přizpůsobilo nezvyklým 

podmínkám (počasí, stav hřiště, nahuštění míče, fanoušci soupeře,…). Se začátkem 

mistrovských utkání se náročnost tréninku řídí počtem utkání nebo turnajů. Den po 

utkání se netrénuje vůbec, v případě potřeby jen lehce. Den před utkáním se doporučuje 

trénink menší intenzity se zaměřením na techniku, případně můţeme trénink vynechat 

úplně. Podíl všeobecné tělesné přípravy dosahuje 15 aţ 20%, herní příprava je 

zastoupena 65 aţ 75% a na speciální tělesnou přípravu zbývá 10 aţ 20%. 
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Přechodné období (listopad) 

 Přechodné období se výrazně liší od ostatních období ročního tréninkového 

cyklu. Jeho cílem je především odstranění psychické a fyzické únavy hráčů a jejich 

regenerace. Hlavním rysem je sníţení intenzity a objemu tréninku, cílem pak umoţnit 

postupný přechod z hlavního období k další části přípravy. Není vhodné na delší čas 

přestat trénovat. Trénink je však veden formou aktivního odpočinku. Hráči se věnují 

rekreačně jiným sportům, proto dále rozvíjíme všeobecnou tělesnou přípravu, která 

tvoří 90 aţ 100%. Herní příprava v této části tréninku téměř mizí. (Kovanda, 1976; 

Kovanda, 1977; Maršálek 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem teoretické části bych chtěl dodat, ţe ve všech nohejbalových zdrojích 

(literatura, internet, časopisy), které jsem prostudoval, je jen minimum informací 

ohledně tréninku a jeho plánování, ať uţ v průběhu roku, nebo v rámci jednotlivých 

tréninkových jednotek. Není se však příliš čemu divit, neboť nohejbalových publikací je 

sepsáno opravdu málo. Nejhorší je to však v kategorii mládeţe, respektive v kategoriích 

ţákovských a dorosteneckých, kde téměř jakékoliv informace scházejí. Cílem práce je 

proto vytvoření plánu celoročního tréninkového cyklu pro kategorii dorostu (15 aţ 18 

let) s vymezením cílů jednotlivých období. Současně s tímto cílem je spojen záměr o 

vytvoření zásobníku cviků pro zdokonalování herních dovedností v dané věkové 

kategorii, kterými by se mohli inspirovat i ostatní trenéři mládeţe ve svých vlastních 

tréninkových plánech.  
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3. Cíle, úkoly a metodika práce 

 

3. 1. Cíl 

 

 Cílem bakalářské práce je návrh konceptu ročního tréninkového cyklu 

v nohejbalu pro dorostovou kategorii. Dílčím úkolem je vytvoření souboru cvičení 

zaměřeného na zdokonalení techniky a taktiky herních dovedností při řešení útočných a 

obranných herních situací v rámci celoročního tréninkového cyklu. 

 

3. 2.  Úkoly 

 

 Definice cíle práce 

 Sběr dat a poznatků 

 Zpracování a analýza dat 

 Zpracování dat do závěrečné podoby 

 

3. 3. Metodologie 

 

 Při řešení výzkumných otázek pouţíváme dvě hlavní obecné metody, které 

udává dvojice analýza – syntéza a induktivní – deduktivní postup. 

 Analýza spočívá v rozdělení celku na komponenty a zkoumání, jak tyto 

komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. 

V syntéze jde naopak o sloţení částí do celku a o popis hlavních organizačních principů, 

jimiţ se tento celek řídí v závislosti na jeho částech. Dedukce spočívá v logickém 

odvození závěru z mnoţiny jiných tvrzení, které povaţujeme za pravdivá. Dedukce 

můţe postupovat od obecného k jedinečnému, od obecného k obecnému nebo od 

jedinečného k jedinečnému. Indukce vychází z poznatku, ţe pozorovaní představitelé 
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(instance) dané jevové kategorie se vyznačují jistou vlastností. Z toho vyvozuje, ţe tuto 

vlastnost budou mít také další instance (Hendl, 2008). 

  

3. 3. 1. Popis sledovaného souboru 

  

 V práci jsme se zaměřili na práci s mládeţí ve věku 15 – 18 let, kterou 

v nohejbale reprezentuje kategorie dorostu. 

 Trénování mladistvých má určité rozdíly oproti trénování dospělých. Tato 

ţivotní etapa je nejdynamičtějším obdobím ţivota. Léta dospívání představují 

významný přechod od dětství k dospělosti. Vyznačují se postupným vyrovnáváním se 

s pubertou a kolem osmnáctého roku se završuje tělesný vývoj, coţ se projevuje 

v plném rozvoji a výkonnosti všech tělesných orgánů. Mladí lidé si chtějí dělat svá 

vlastní rozhodnutí a snaţí se být nezávislí na autoritách. Se svými kamarády podobného 

věku sdílejí svůj ţivotní styl, který je ovlivní v mnoha ohledech. Jejich oblečení, účes, 

volnočasové aktivity, kam patří i sport, to všechno ovlivní skupina lidí, se kterými se 

schází. Vývoj pokračuje také v oblasti abstraktního myšlení, lépe chápou to, jak 

současné jednání zanechá následky do budoucna. Zdokonaluje se logika a rozvíjí se 

vyuţívání analýzy a syntézy. Vytvářejí se vlastní vyhraněné názory na pravdu, 

spravedlnost a právo. Dorostový věk přináší řadu problémů. Naši svěřenci jsou stále 

materiálně závislí na rodičích. Snaha o nezávislost můţe převládnout, a to můţe vést 

k neţádoucím projevům chování. Závaţné problémy v podobě kouření, konzumace 

alkoholu a jiných drog se musí ihned vyřešit. Naše výchovné a vzdělávací podněty totiţ 

mohou osobní vývoj ještě stále ovlivnit. Kolem šestnáctého roku je moţné výrazně 

zvyšovat tréninkové zatíţení a koncem dorostového věku nastává čas maximální 

trénovanosti, proto nám v tomto období nic nebrání rozvíjení všech pohybových 

dovedností. Organismus je také připraven na trénink všech druhů kondičních 

schopností. Pokračuje se ve zdokonalování technických činností a větší důraz se 

přesouvá na taktickou stránku. Ve větší míře se pouţívá řízená bezprostřední příprava 

na sportovní soutěţ (ovládání psychických stavů, ladění formy). (Dovalil, 2009), 

(Martens, 2006) 
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3. 3. 2. Použité metody 

 

 V této práci jsme pracovali se třemi výzkumnými metodami, a to s metodou 

rešerše, pozorování a rozhovoru. 

 Největší část práce je zaloţená na metodě literární rešerše z nasbíraných dat. 

Základním cílem literární rešerše je přinést aktuální přehled současné literatury o daném 

tématu. Důleţité je ji sestavit tak, aby na sebe jednotlivé odstavce logicky navazovaly. 

Přehled dosavadního výzkumu o tréninku v nohejbale by měl být ucelený a nezaujatý. 

Předpokládá se správné pouţití odborné terminologie. Závěrečná syntéza předloţených 

informací poskytne novou interpretaci starých poznatků či kombinuje nové poznatky se 

starými (Jersaková, 2010). 

 Do metod jsme zařadili i metodu pozorování. Z většiny případů jsme pouţili 

zúčastněné pozorování s aktivní účastí na trénincích. Jde o metodu, která se opírá o 

pozorování určitých jevů, situací, chování jednotlivců i skupin a jejich vzájemné 

interakce. I v běţném ţivotě je pozorování jednou z forem získávání informací, tvorby 

zkušeností a podobně. Můţe jít ovšem nejen o pozorování cílevědomé, ale i bezděčné. 

Spornější je poţadavek objektivity pozorování. Při vší snaze o objektivitu je pozorování 

vţdy syceno různou mírou subjektivity, která se projevuje nejen ve specifičnosti 

vlastního vnímání, ale i v okolnostech vnímání v určité situaci, ve výběrovosti vnímání 

a v neposlední řadě i v individuálním zpracování informace získané pozorováním 

(Pelikán, 1998). 

 Dále jsme čerpali z neformálních rozhovorů s trenéry a hráči nohejbalu. Jinak 

také volný, nestrukturovaný rozhovor. Jde o dialog, při němţ si osoby vyměňují volně 

své názory a vzájemně na ně reagují. Průběh rozhovoru můţe být ovlivněn zvoleným 

tématem, ale často se mění na základě vzniklých asociací, a proto můţeme hovořit o 

rozhovoru volném. Tento typ rozhovoru lze vyuţít i ve výzkumu. Volný typ rozhovoru 

můţe mít kromě kontaktní funkce i charakter orientační nebo doplňující. V prvním 

případě nejde jen o informace o dané osobě. Podobné názory mohou orientovat badatele 

v tom, jak je zkoumaný problém vnímán potencionálními respondenty, jaké moţné 

varianty řešení lze očekávat a podobně (Pelikán, 1998). 

 



40 

 

3. 3. 3. Sběr dat 

 

 září - červen 2007 – zúčastněné pozorování tréninkových metod 

v dorostenecké extralize v týmu Ţďár nad Sázavou 

 

 květen 2011 – rozhovor s trenérem Sokol Bedřichov Jaromírem Poulem 

o výběru tématu k bakalářské práci 

  

 červen 2011 – vyhledání nohejbalových bakalářských a diplomových 

prací 

 

 září - říjen 2011 – vyhledávání informací v časopisech Nohejbal 

 

 listopad 2011 – e-mailová komunikace s Martinem Maršálkem 

(vydavatel časopisu Nohejbal a trenér Šacungu Benešov) a Mariánem 

Ţigalou (autor jediné vydané tréninkové příručky na Slovensku) ohledně 

teoretické části a nohejbalových zdrojích literatury 

 

 listopad 2011 - leden 2012 – sběr veškeré literatury o nohejbale a 

sportovním tréninku 

 

 únor 2012 – dokončení teoretické části 

 

 březen 2012 – vytvoření ročního tréninkového plánu podle rozpisu 

dorostenecké soutěţe 

 

 březen 2012 – komunikace ohledně výsledkové části práce s Petrem 

Bubniakem (nynější hráč nejvyšší soutěţe a bývalý reprezentant), 

Jaromírem Poulem (trenér druholigového týmu Sokol Bedřichov), 

Tomášem Svíčkou (hrající trenér krajského týmu Abus Gastro), Lukášem 

Flaksem (hráč extraligového týmu Šacung Benešov), Ivanem Králíkem 

(předseda Sportovně-technické komise v nohejbale) a Alešem Hlavičkou 

(dvojnásobný juniorský mistr světa v nohejbale) 
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 březen 2012 – vytvoření cvičení a her  

 

 duben 2012 – dokončení práce 

 

 

3. 3. 4. Způsob přípravy celoročního tréninkového cyklu 

 

 K vypracování výsledkové části práce budeme čerpat z načtených zdrojů a 

vlastní hráčské zkušenosti. Obecný celoroční tréninkový plán přizpůsobíme 

harmonogramu dorostenecké kategorie. Rozdělíme si jednotlivá období makrocyklu 

podle termínu všech utkání a vhodně zvolíme obsah a cíle jednotlivých období. Plán lze 

upravovat podle různých podmínek a cílů trenéra, například při brzkém ukončení 

vyřazovací části soutěţe či neúčasti na MČR a MS. Náš plán bude zahrnovat kompletní 

přípravu pro hráče nastupující i v reprezentaci a předpokládanou účast ve finále play-

off. Inspirovat se budeme ze zdrojů obecného sportovního tréninku, tréninku nohejbalu 

a jiných sportovních her. Poté zvolíme nejdůleţitější cíle kompletního ročního 

tréninkového cyklu v obecné rovině. Budeme vycházet z poznatků z literatury 

sportovního tréninku, hráčských zkušeností a konzultací s odborníky z nohejbalového 

prostředí. Tyto cíle budou zaměřeny konkrétně na kategorii dorostu. Ve druhé části 

přípravy předloţíme určitý soubor cvičení a her. Vybereme různé herní dovednosti, jak 

obranné, tak útočné, a ke kaţdé vytvoříme cvičení či hru. Vybraná cvičení zaměříme na 

trénink nácviku techniky nebo taktické stránky. Inspirací pro jejich sestavení nám 

budou poznatky z vlastního pozorování a literatura souborů cvičení a her ostatních 

sportovních her. 
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4. Výsledková část práce 

 

 

4. 1. Periodizace ročního tréninkového cyklu na rok 2012  

 

24. 10. – 20. 11. * 4 týdny I. Přechodné období  

21. 11. – 29. 1. * 10 týdnů I. Přípravné období 

30. 1. – 25. 3.   8 týdnů I. Předzávodní období (turnaje, přípravné  

     zápasy) 

26. 3. – 6. 7.   15 týdnů I. Závodní období (základní část soutěže, MČR) 

7. 7. – 22. 7.  2 týdny II. Přechodné období 

23. 7. – 19. 8.  4 týdny II. Přípravné období 

20. 8. – 4. 11. * 11 týdnů II. Závodní období (vyřazovací část soutěže,  

     MS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Datum a délku jednotlivých období lze upravit podle ukončení vyřazovací části 

soutěţe. 
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Graf 1. Délka jednotlivých období RTC 
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4. 2. Harmonogram dorosteneckých soutěží v roce 2012 

 

Leden 

Volno 

 

Únor 

5. 2. Pohár ČNS dorostenců dvojic v Tachově 

19. 2. Kvalifikace do 1. dorostenecké ligy 

26. 2.  Kvalifikace do 1. dorostenecké ligy 

 

Březen 

11. 3. Pohár ČNS dorostenců dvojic na singlové hřiště 

17. 3. Pohár ČNS dorostenců trojic ve Ţďáru nad Sázavou                

24. 3. Pohár ČNS dorostenců trojic v Semilech 

 

Duben 

1. 4. 1. kolo základní části soutěţe 

8. 4. 2. kolo základní části soutěţe 

15. 4. 3. kolo základní části soutěţe 

22. 4. 4. kolo základní části soutěţe 

29. 4. 5. kolo základní části soutěţe 

 

Květen 

6. 5. 6. kolo základní části soutěţe 

13. 5. 7. kolo základní části soutěţe 

20. 5. 8. kolo základní části soutěţe 
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27. 5. 9. kolo základní části soutěţe 

 

Červen 

3. 6. 10. kolo základní části soutěţe 

10. 6. 11. kolo základní části soutěţe 

17. 6. 12. kolo základní části soutěţe 

 

Červenec 

1. 7. 13. kolo základní části soutěţe 

5. 7. Mistrovství České republiky dvojic 

6. 7.  Mistrovství České republiky trojic 

 

Srpen 

19. 8. Mistrovství České republiky jednotlivců 

26. 8. 14. kolo základní části soutěţe 

 

Září 

2. 9. 1. termín semifinálových zápasů play-off a play-out 

9. 9. 2. termín semifinálových zápasů play-off a play-out 

13. 9. Reprezentační sraz 

14. 9. Reprezentační sraz 

16. 9. 3. termín semifinálových zápasů play-off a play-out 

23. 9. Utkání o umístění v tabulce na 3. a 5. místě 

23. 9. 1. termín finálového zápasu play-off a play-out 

28. 9. Pohár ČNS dorostenců jednotlivců v Tachově  

30. 9. 2. termín finálového zápasu play-off a play-out 
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Říjen 

7. 10. 3. termín finálového zápasu play-off a play-out 

27. 10. Reprezentační sraz 

28. 10. Reprezentační sraz 

 

Listopad 

3. 11. MS v ČR v kategorii juniorů a ţen 

4. 11. MS v ČR v kategorii juniorů a ţen 

 

Prosinec 

Volno 

 

4. 3. Komponenty výkonnosti  

 

 Do tabulky jsme se na základě rozboru literatury sportovního tréninku, 

konzultací s nohejbalovými odborníky a vlastní zkušenosti pokusili vybrat hlavní 

komponenty výkonnosti v tréninku nohejbalu. Tyto komponenty jsme následně rozdělili 

podle důleţitosti v tréninku nohejbalu v jednotlivých obdobích makrocyklu. 

 

Tabulka 3. Rozvoj výkonnostních komponent v jednotlivých obdobích RTC 

 I. 

Přech. 

období 

I.   

Příp. 

období  

 

I.  

Před. 

období 

I.  

Závod. 

období 

 

II. 

Přech. 

období 

 

II.  

Příp. 

období 

 

II. 

Závod. 

období 

 

Trénink fyzických schopností 

Maximální síla Niţší Vyšší Střední Niţší Niţší Vyšší Niţší 

Výbušná síla Niţší Vyšší Střední Střední Niţší Vyšší Niţší 
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Vytrvalostní 

síla 

Niţší Střední Niţší Niţší Niţší Střední Niţší 

Rychlost 

acyklická 

Niţší Vyšší Střední Střední Niţší Vyšší Niţší 

Rychlost 

cyklická 

Niţší Střední Niţší Niţší Niţší Střední Niţší 

Rychlost 

reakce 

Niţší Vyšší Střední Střední Niţší Vyšší Střední 

Dlouhodobá 

vytrvalost 

Niţší Střední Niţší Niţší Niţší Střední Niţší 

Střednědobá 

vytrvalost 

Niţší Vyšší Střední Střední Niţší Vyšší Střední 

Krátkodobá 

vytrvalost 

Niţší Střední Střední Niţší Niţší Střední Niţší 

Pohyblivost Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší 

Koordinace Niţší Střední Střední Střední Niţší Střední Střední 

Trénink technických dovedností 

Podání Niţší Střední Střední Střední Niţší Střední Střední 

Smeč Niţší Střední Vyšší Střední Niţší Střední Střední 

Nahrávka Niţší Střední Střední Střední Niţší Střední Střední 

Blok Niţší Střední Střední Střední Niţší Střední Střední 

Hra v poli Niţší Střední Střední Střední Niţší Střední Střední 

Příjem  Niţší Střední Střední Střední Niţší Střední Střední 

Trénink taktických dovedností 

Čtení herních 

situací 

Niţší Niţší Střední Vyšší Niţší Střední Vyšší 

Rozhodovací 

schopnosti 

Niţší Niţší Střední Vyšší Niţší Střední Vyšší 

Situační 

taktika 

Niţší Niţší Střední Vyšší Niţší Střední Vyšší 
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Týmová 

strategie 

Niţší Niţší Vyšší Vyšší Niţší Niţší Vyšší 

Znalost 

taktických 

možností 

Niţší Niţší Střední Vyšší Niţší Niţší Vyšší 

Znalost 

soupeře 

Niţší Niţší Niţší Střední Niţší Niţší Střední 

Trénink psychických schopností 

Motivace Střední Vyšší Vyšší Vyšší Střední Vyšší Vyšší 

Koncentrace Niţší Střední Střední Vyšší Niţší Střední Vyšší 

Sebedůvěra Střední Střední Vyšší Vyšší Střední Střední Vyšší 

Kontrola 

emocí 

Střední Střední Střední Střední Střední Střední Střední 

 

 

4. 4. Nástin ročního tréninkového cyklu 

 

 Naše snaha o vytvoření obsahu jednotlivých období RTC vycházela z poznatků 

literárních podkladů sportovního tréninku, konzultací s trenéry a odborníky v nohejbale 

a mojí vlastní hráčské zkušenosti.   

 

4. 4. 1. I. Přechodné období  

 

 Začátek prvního přechodného období nám vychází na 24. října den po ukončení 

finálového zápasu play-off v roce 2011. Délka období je 4 týdny. Trénink probíhá 

jednou týdně hodinu aţ dvě podle aktivity, a to ve formě aktivního odpočinku. Hráči by 

se měli plně zotavit po minulé sezóně, jak za účelem odstranění únavy, tak doléčení 

chronických zranění. Velikost tréninkového zatíţení klesá na minimum. Trénink 

obsahuje nespecifická cvičení a hry. S hráči se věnujeme doplňkovým sportům jako je 

fotbal, basketbal, atletika, plavání, gymnastika, bruslení a jiné. Můţeme dát hráčům 
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volnost ve výběru aktivit na trénincích. V tréninku pohyblivosti však ustat nemůţeme, 

protoţe jinak by bylo znát citelné zhoršení. Jsou zde velké moţnosti, jak v tomto období 

pozměnit tréninkové jednotky. Je zde moţnost za dobře odehranou sezonu poskytnout 

hráčům odměnu podle uváţení trenéra. Na přechodné období navazuje období 

přípravné.  

 

4. 4. 2. I. Přípravné období  

 

 Tímto obdobím začíná část, která nám dává základy pro růst výkonnosti. Po 

čtyřtýdenní pauze ve formě aktivního odpočinku přichází na řadu období nejnáročnější 

z hlediska výdeje energie. V našem kalendáři začíná 21. listopadu a potrvá 10 týdnů. 

Tréninky jsou třikrát do týdne, přičemţ kaţdá tréninková jednotka má jeden a půl 

hodiny. V tomto období nejsou zařazeny ţádná mistrovská utkání ani přátelské zápasy. 

Soustředíme se na rozvoj trénovanosti v podobě obecných a speciálních schopností a 

dovedností. V první části období začneme zvyšovat objem tréninku, uplatňujeme 

všestranný charakter. Kondiční trénink převaţuje nad herním tréninkem. V druhé části 

se zvyšuje intenzita, zatímco velikost objemu by měla zůstat zachována. Dále dochází 

k nárůstu míry specifičnosti, kdy se přechází od všestranného tréninku k cvičení 

z nohejbalu. Herní trénink je ve stejném zastoupení v poměru s kondičním tréninkem. 

V přípravném období je také místo pro rozbor pravidel a dalších předpisů, ale také 

moţnosti jejich vyuţití ve hře. Do náročného přípravného období nesmíme zapomenout 

zařadit také regeneraci, abychom zabránili přetrénovaní hráčů. Pokud nám dovolí čas a 

prostředky můţeme zařadit jednou týdně saunu či bazén. Hráči dostanou za úkol 

individuálně během celé sezóny provádět kaţdý večer cvičení pro rozvoj a udrţení 

pohyblivosti, neboť na samostatné tréninkové jednotce pro ně nezbývá místo. Podcenění 

přípravného období je největší moţnou chybou, protoţe tady si vytvoříme výkonnostní 

základ pro následující období. 

 

 

 

 



50 

 

4. 4. 3. I. Předzávodní období 

 

 Dalším v pořadí je období předzávodní, které potrvá 8 týdnů od 30. ledna. 

Tréninky jsou třikrát týdně, v případě pohárového utkání či přípravného zápasu pouze 

dvakrát. Předzávodní období má za úkol vyladění formy hráčů, která nám spojí tělesnou 

a technicko-taktickou připravenost do jednoho celku, ale hlavně udrţení trénovanosti na 

takovém stupni, kterého jsme dosáhli v přípravné části. Trénink má nyní niţší objem, 

avšak vysoká intenzita zůstává. Poměr speciální přípravy převaţuje nad všestrannou, to 

samé platí u herní přípravy nad kondiční. Stále mají však důleţité zastoupení v tréninku 

samotném. Při přerušení speciální kondiční přípravy se totiţ můţe výrazně sníţit síla, 

rychlost i vytrvalost. Do popředí se dostává příprava technická a také taktická. 

V nohejbale, který je extrémně náročný na techniku, bude mít samozřejmě technicko-

taktický trénink převahu. V průběhu zařadíme kontrolní přátelská utkání, ve kterých 

zjistíme, na jaké části tréninku musíme ještě zapracovat. Hráči si dodají potřebnou 

sebejistotu a motivaci k mistrovským utkáním. 

 

4. 4. 4. I. Závodní období 

 

 I. závodní období, nazývané také jako hlavní, začíná 26. března a má délku 15 

týdnů. Mistrovská utkání jsou pravidelně kaţdý týden v neděli systémem střídání 

domácích a venkovních zápasů. Tréninky probíhají dvakrát týdně, kdy po víkendovém 

zápase je pozápasový trénink menší intenzity. Z toho vyplývá, ţe hlavní roli má trénink 

udrţovací a regenerační. Zaměřuje se na dosaţení co nejlepších výkonů v soutěţi a s tím 

související udrţení sportovní formy.  Z hlediska tréninku je vhodné se zaměřovat na 

výkonnostní komponenty, ve kterých jsou v mistrovských utkáních největší nedostatky.  

Kondiční příprava má pouze speciální charakter, kdy v intenzivních herních cvičeních 

rozvíjíme nohejbalové dovednosti. Vybíráme nejvíce cvičení, která rozvíjejí důleţité 

výkonnostní komponenty pro nohejbal, mezi které patří rychlost a výbušná síla. Většina 

času je věnována technické a hlavně taktické přípravě, a to formou herního tréninku. 

Dochází zde ke stabilizaci dovedností, a také se snaţíme postupně rozšířit rejstřík 

taktických variant. Nesmíme zapomenout na ovlivnění psychických vlastností mladých 
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hráčů a neustále je motivovat a dodávat jim potřebnou sebedůvěru, která je při kaţdém 

utkání nepostradatelná. 

 

4. 4. 5. II. Přechodné období 

 

 Druhé přechodné období začíná 7. července po Mistrovství České republiky 

dvojic a trojic. Vhodné je trénink na tyto dva týdny úplně zrušit. Hráči dostanou za úkol 

pouze nepřestat v individuálním tréninku pohyblivosti. Je zde ideální příleţitost k účasti 

na letním táboře nebo dovolené s rodiči.  

 

4. 4. 6. II. Přípravné období 

 

 Přípravné období číslo dvě navazuje na přechodné 23. července a potrvá v délce 

4 týdny. Tréninkové jednotky jsou třikrát týdně, časová délka jeden a půl hodiny se 

nemění. Hlavním úkolem je opětovné vyladění formy na vysokou úroveň. Vracíme se 

do pozice zvyšování objemu tréninku a také intenzity. Díky kratšímu časovému úseku 

letního přípravného období se poměr kondičního a herního tréninku drţí na stejné 

úrovni. Koncem druhého přípravného období se více soustředíme opět na technické 

prvky hry. Z taktického hlediska nacvičujeme různé varianty herních kombinací vhodné 

k přípravě na následující vyřazovací část soutěţe. 

 

4. 4. 7. II. Závodní období 

 

 Druhé závodní období je časově ohraničeno začátkem a koncem vyřazovací části 

soutěţe. Tréninky probíhají dvakrát týdně. Týden po posledním zápase v první části 

soutěţi 26. srpna je odstartována část vyřazovací. Utkání se hrají kaţdou neděli 

systémem na dvě vítězná utkání. Snaha tréninkových jednotek je udrţení formy aţ do 

konce tohoto období. Herní trénink je zde prvořadý. Kombinace týmu a souhra hráčů by 

měla být na nejvyšší úrovni v této části tréninkového období. Největší podíl v tréninku 

je věnován taktice a jejímu nácviku. Snaţíme se dále rozvíjet rozhodovací schopnosti a 
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správné řešení taktických situací, které v zápase musí hráči řešit nejčastěji. Po konci 

vyřazovací části jsou nejlepší hráči vybráni do reprezentace, kde je čekají přípravné 

zápasy a Mistrovství světa, které proběhne 3. a 4. listopadu. Ostatním začíná přechodné 

období o čtyři týdny dřív. 

 

4. 5. Cíle ročního tréninkového cyklu  

 

  Cíle ročního tréninkového cyklu jsme vybrali podle poţadavků dorostenecké 

kategorie v nohejbalu. Vycházeli jsme z literatury sportovního tréninku a názorů 

nohejbalových odborníků.  

 

4. 5. 1. Obecné cíle v tréninkovém procesu 

  

 Kdyţ srovnáme druţstva dorostové a dospělé kategorie, tak obě kategorie usilují 

o vítězství v utkání a o rozvoj herní výkonnosti. Je zde však rozdíl v cílu jejich tréninku. 

Zatímco hlavním cílem u dospělých je úspěch v soutěţi, získávání bodů a pořadí 

v tabulce, u kategorie dorostu tyto cíle stojí v pozadí. Hlavním cílem mládeţe je 

prostřednictvím nohejbalu, který mají rádi, zlepšovat své přirozené pohybové 

schopnosti a vytvořit pozitivní vztah k nohejbalu i sportu v celkovém měřítku. Dalším 

úkolem je utvářet za pomoci sportovního prostředí strukturu osobnosti v pohybové, 

mravní, rozumové a citové stránce.  Toho dosáhneme pouze tehdy, jestliţe bude hráče 

trénink bavit. Proto bychom měli pouţívat zejména herní princip tréninku. Naším 

úkolem je vypěstovat u hráče přirozenou chuť rozvíjet se a zlepšovat. Snaţit se u hráče 

vybudovat optimální míru sebevědomí i pokory. 

 

4. 5. 2. Z hlediska techniky 

 

 Po osvojení základů techniky herních činností, které se učí v kategorii ţáků, se 

zaměříme na zdokonalování techniky na nejvyšší moţnou úroveň a její uplatnění 
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v samotné hře. Na základě faktorů sportovního tréninku a předpokladů je nutné zvolit u 

hráčů částečné specializace. V nohejbale se však jednotlivé útočné i obranné činnosti 

prolínají u všech postů, a proto není nutné trénovat odděleně. V dorostenecké kategorie 

je také naším úkolem naučit i ty nejsloţitější nohejbalové dovednosti, kterým jsme 

v ţácích záměrně nedávali přílišnou váhu. Mezi ně patří smečované podání, zkrácení 

míče, smeč nártem, příjem tělem, a jiné.  Na konci tohoto období by hráč jiţ neměl mít 

sebemenší problémy s technikou, neboť přeučování některých dovedností v dospělé 

kategorii je velmi sloţité.  

 

4. 5. 3. Z hlediska taktiky 

 

 Naším úkolem bude snaha o vytvoření větší variability ve výběru taktických 

řešení. V tom nám pomohou herní cvičení a průpravné hry náročnější na taktiku, které 

budou mít jasně dané úkoly, aby se hráči mohli soustředit plně na taktiku. Z hlediska 

specializace hráčů je vhodné trénovat i souhru týmu, aby si na sebe hráči zvykli. Na to 

navazuje další úkol, a tím je zdokonalení herního systému na dva smečaře po taktické 

stránce. Jako cvičení vybíráme řešení náročnějších taktických prvků útočných a 

obranných herních činností ve hře trojic, která poskytuje nejvíce taktických variant.  

 

4. 5. 4. Z hlediska kondice 

 

 Naším cílem je, aby hráči mohli realizovat herní dovednosti na vysoké úrovni 

bez sníţení efektivity únavou a sníţit vznik zranění. Dále se snaţíme z všestranného 

rozvoje postupně přejít na rozvoj specifických pohybových schopností podstatných pro 

nohejbal – rychlost reakce, maximální rychlost, rychlostní vytrvalost, explozivní síla, 

koordinace, pohyblivost a další. Mezi nejdůleţitější patří kloubní pohyblivost v kyčli. 

Díky výborné pohyblivosti v kyčli se odkrývají větší moţnosti provedení útočného 

úderu z hlediska techniky i taktiky. 
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Cíle silového tréninku:  

 komplexní rozvoj svalstva v souladu s přirozeným vývojem  

 zvyšování zatíţitelnosti a prevence vzniku poranění 

 rozvoj síly podle poţadavků herního výkonu v nohejbale – zaměření na 

rychlostní sloţku 

 

 

Cíle rychlostního tréninku:  

 všestranný rozvoj rychlosti 

 rozvoj herní rychlosti (technicko-taktická stránka) 

 

Cíle vytrvalostního tréninku: 

 rozvoj dlouhodobé vytrvalosti 

 rozvoj speciální nohejbalové vytrvalosti (při herních činnostech s vysokými 

rychlostními a silovými nároky) 

 

Cíle tréninku koordinace: 

 rozvoj obecných koordinačních schopností 

 rozvoj specifických koordinačních schopností v souladu s technicko-

taktickou stránkou (blok a útočný úder) 

 

Cíle v tréninku pohyblivosti: 

 dosaţení a udrţení rozsahu pohybu v kloubech s poţadavky herních činností 

(útočný úder a blok – velmi vysoké nároky na pohyblivost v kyčelním 

kloubu) 

(Dovalil, 2008; Dovalil, 2009; Haník, 2004; Jansa, 2009; Martens, 2006; Perič, 2008; 

Perič, 2010) 
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4. 6. Příklady her a herních cvičení  

 

 Přikládáme hry a cvičení jako námět pro jejich zrealizování v tréninkovém 

procesu. Hry lze libovolně modifikovat a kaţdý trenér si je můţe upravit podle vlastních 

poţadavků. Vzhledem k faktoru soutěţení není vhodné zařazovat průpravné hry při 

učení nových dovedností, ale pouze při zdokonalování herních dovedností. 

 

 

Grafické značení:  
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Podání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl: Zdokonalení přesnosti podání a jeho taktické vyuţití 

 

Popis: Hráči stojí proti sobě za koncovou čarou a snaţí se podávat nártem podélně do 

vyznačeného území. Po kaţdém podání se hráči střídají. Vyhrává ten, kdo první trefí 

třikrát (pětkrát, desetkrát) vyznačené území. 

 

Uzlové body: nadhoz míče ve správné vzdálenosti a výšce, nakročení k míči, zpevnění 

kotníku, zasaţení míče vrchní částí nártu 

 

Taktický záměr: snaha o zahrání míče do soupeřovy levé (horší) nohy, dostat 

protihráče co nejvíce mimo hřiště 

 

Obměny: podání kříţem, varianta smečovaného podání 
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Útočný úder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl: Nácvik taktiky rozhodovacích schopností 

 

Popis: Hráč přihrává trenérovi. Po nahrávce trenéra provádí hráč z voleje útočný úder 

ze středu do jednoho z vyznačených území. Úkolem hráče je zahrát úder do prostoru 

nekrytého polařem, který obsazuje jedno vyznačené území v momentu nahrávky. 

 

Uzlové body: rychlý náběh na míč, přehled o postavení protihráče, zasaţení míče ve 

správné vzdálenosti a výšce 

 

Taktický záměr: snaha o nalezení místa útočným úderem nekrytého protihráčem, 

reakce na chování soupeře a správné vyhodnocení situace 

 

Obměny: změna vyznačeného území, útočný úder po dopadu 
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Nahrávka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl: Zdokonalení techniky nahrávky 

 

Popis: Hráči hrají přes volejbalovou síť pouze vnitřní stranou nohy na hřiště 4,5x6 m. 

Povolen je jeden dopad i dotek míče.  

 

Uzlové body: neustálý oční kontakt s míčem, zasaţení míče ve správné vzdálenosti a 

výšce, zasaţení míče správnou částí vnitřní strany nohy  

 

Taktický záměr: snaha o nahrávku těsně nad sítí 

 

Obměny: Není povolen dopad míče, hra na celou šíři hřiště (9x6 m)  
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Blok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl: Zlepšení dovednosti souboje na bloku  

 

Popis: Hráči stojí na čáře 3 m od sítě, trenér vyhazuje míč nad síť a hráči se ho ve 

vzájemném souboji snaţí dostat na soupeřovu polovinu. Za kaţdý vyhraný souboj 

povolenými pravidly dostává hráč po bodu a za dotek sítě mínus jeden bod. 

 

Uzlové body: rychlý start na míč, odhad dráhy míče, správné načasování silového 

impulzu 

 

Taktický záměr: snaha o zasáhnutí soupeře míčem, donutit soupeře k doteku sítě  

 

Obměny: Trenér drţí míč v dlani nad sítí. Kdo se ho dotkne blokem dřív, dostává bod. 
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Hra v poli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl: Zdokonalení techniky hry v poli a čtení hry 

 

Popis: Dva hráči hrají polaře a snaţí se vracet míče přihrávkou do hřiště. Ostatní hráči 

stojí v zástupu na druhé straně za podávací čarou, po nahrávce si vybírají libovolný 

útočný úder, který mohou zahrát. Po pěti chycených míčích se polaři vystřídají. 

 

Uzlové body: střehový postoj na přední části chodidel, postavení obou polařů, 

předvídaní a rychlá reakce, komunikace mezi oběma hráči, správné ztlumení míče 

 

Taktický záměr: snaha o přečtení zahraného útočného úderu od protihráče  

 

Obměny: jeden hráč musí být na bloku, s dohráním akce po chytnutém míči, není 

dovoleno vyšlápnout mimo hřiště 
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Příjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl: Zdokonalení techniky příjmu 

 

Popis:  Dva hráči stojí na koncové čáře a snaţí se postupně přijímat míče do 

vymezeného území. Ostatní hráči se střídají v podání a mají za úkol měnit razanci a 

rotaci podání. Poté, co oba hráči přijmou deset podání, vystřídají je další dva hráči. 

 

Uzlové body: správný odhad odskoku míče, podle razance a umístění podání zvolit 

způsob příjmu (nohou, hlavou, prsy), zasaţení míče přiměřenou silou 

 

Taktický záměr: snaha o přijmutí do vyznačeného území tak, aby měl nahrávač čas a 

klid na provedení nahrávky  

 

Obměny: Přijímající hráč musí přijmout takovým způsobem, aby mohl spoluhráč 

zakončit útokem.; příjem pouze jedním dovoleným způsobem (nohou, hlavou, prsy) 
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Modifikovaná hra 

 

 Nohejbalové utkání je moţné upravit podle několika kritérií, ze kterých nám 

vznikají různé varianty herního provedení, které můţeme jednoduše vyuţít 

v nohejbalovém tréninku. 

Tyto varianty nám pomohou začlenit trénink nohejbalových dovedností do herního 

tréninku v podobě přibliţující se té soutěţní. 

 

Změna hrací plochy  

 zmenšení velikosti 

 změna tvaru hřiště 

 

Změna počtu hráčů 

 nerovný počet hráčů 

 

Bodový limit 

 bodování určitých herních činností 

 bodování navíc za zadané úkoly 

 nerovný počáteční bodový stav 

 hra na ztráty 

 

Změna výšky sítě 

 sníţení 

 zvýšení 

 

Změna míče 

 podhuštěný či přehuštěný nohejbalový míč 

 míč vypůjčený z jiné sportovní hry 
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Změna v pravidlech hry 

 povolené odehrání míče 

 nepovolené odehrání míče 

 změna v dopadech 

 změna v dotecích míče 

 omezený pohyb po hřišti či mimo něj 
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5. Závěr  

 

 V této práci jsme se snaţili vytvořit tréninkové podklady pro trenéry nohejbalu, 

kteří chtějí opravdu trénovat. Naším hlavním cílem bylo vytvoření ročního tréninkového 

cyklu v dorostenecké kategorii, ke kterému jsme přidali ještě dílčí úkol vytvořit hry a 

herní cvičení. 

 Teoretická část práce obsahuje tři kategorie. První v pořadí, charakteristika 

nohejbalu, se zabývá základními informace o nohejbale. Kapitola nás seznamuje 

s historií, pravidly, nohejbalovými pojmy, ale i současným stavem v České republice a 

v zahraničí. Je zde také vysvětlen největší aktuální problém, který řeší počet dopadů 

v pravidlech. Ve druhé kapitole informujeme o herních funkcích a činnostech 

v nohejbale. Na konci této kapitoly porovnáváme rozdíly v jedno- a dvou-dopadovém 

nohejbale. V poslední kapitole uvádíme poznatky ze sportovního tréninku z obecné 

stránky, a poté ze sportovního tréninku v nohejbale. Je zde uvedena nynější periodizace 

ročního tréninkového plánu v nohejbale. 

 Výsledková část práce vychází ze stanoveného programu nohejbalových 

dorostenců na rok 2012. Podle vytvořeného harmonogramu soutěţe jsme se pokusili 

sestavit roční tréninkový plán v dorostenecké kategorii. Roční cyklus jsme rozdělili na 

sedm tréninkových období, ze kterých dále vycházíme. U kaţdého období jsme vybrali 

obsah a hlavní cíle přípravy. Ve druhé části výsledkové práce je připravena hra nebo 

cvičení pro kaţdou útočnou a obrannou herní činnost jednotlivce. Poté jsme zvolili 

modifikovanou hru a různé moţnosti její modifikace. 

 Práce je určena pro široké spektrum nohejbalových trenéru všech úrovní. 

Kaţdému trenérovi přijde vhod jakákoliv inspirace v tréninku v nohejbale, neboť je jen 

minimální mnoţství literatury zabývající se tímto problémem. 

 Nohejbal není sport, který by lidé dělali kvůli zisku, protoţe to ani není moţné, 

ale je to profesionální sport. Trénink by se neměl podceňovat, a úkolem kaţdého trenéra 

mladých hráčů by měl být hlavně všestranný rozvoj sportovce, a to jak z 

hlediska fyzického, tak psychického. V dnešní době je těţké mladé lidi udrţet u nějaké 

činnosti dlouhodobě. Trénink musí být různorodý a musí hráče hlavně bavit. Je důleţité 

se snaţit do tréninku vkládat co nejvíce her a herních cvičení. Díky tomu se hráči snáze 

nadchnou pro hru. Jejich zapálení pro nohejbal pak můţe trvat celý ţivot.  
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